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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI2

Společnost Knauf Insulation spol. s r.o., závod na výrobu izolačního 
materiálu v Krupce u Teplic, hledá vhodné kandidáty na pozici:

OPERÁTOR VÝROBY 
Požadujeme: • SOU ukončené výučním listem
 • Není nutná praxe na pozici
 • Aktivní přístup k řešení pracovních problémů
 • Práce na směny - 12 hodinový režim
 • Běžný uživatel PC

Nabízíme: • Zaměstnání u renomovaného zaměstnavatele 
 • Prémiový systém
 • Benefity – systém Cafeteria
 • Penzijní připojištění
 • Závodní stravování
 • Týden dovolené navíc

Nástup:  ihned nebo dle dohody

Pokud máte zájem pracovat u naší společnosti pošlete, prosím, svůj 
profesní životopis na e-mail alexandra.holeckova@knaufinsulation.
com případně volejte 417 710 128.

Děkujeme.
T1282019

T1108005

T1208004

společnost s dlouholetou tradicí,
která se zabývá návrhy a výstavbou sklářských pecí,

výrobou a instalací ocelových konstrukcí,
momentálně obsazuje pozice:

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR

ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ

ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ
Pokud se k nám přidáte, čeká Vás dobrý kolektiv,
zajímavé ohodnocení a řada skvělých projektů.

Kontakt:
Teplotechna - Prima, s. r. o.,

J. K. Tyla 1, 415 01 Teplice, tel.: 417 816 021

e-mail pro zasílání životopisů:
vachatova@teplotechna-prima.com T1
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34

T1287036



scbournak.cz

PF 2018
Energie z kvalitního uhlí

Vám rozsvítí vánoční stromek
a bude Vás hřát nejen o Vánocích,

ale i po celý rok 2018.
a bude Vás hřát nejen o Vánocích,a bude Vás hřát nejen o Vánocích,a bude Vás hřát nejen o Vánocích,a bude Vás hřát nejen o Vánocích,a bude Vás hřát nejen o Vánocích,a bude Vás hřát nejen o Vánocích,

ale i po celý rok 2018.ale i po celý rok 2018.ale i po celý rok 2018.ale i po celý rok 2018.ale i po celý rok 2018.
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KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP

Záchytka v Teplicích
V  areálu teplické nemocnice 

by do  budoucna mohla fungovat 
protialkoholní záchytná stanice. 
Po  prvním neúspěšném výběro-
vém řízení právě na provozovatele 
této stanice se na přípravě množ-

ného provozu záchytky 
dohodli na  společném 

jednání hejtman 
Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček, 

předseda představen-
stva Krajské zdravotní 

Jiří Novák a generální ředitel spo-
lečnosti Petr Fiala. Záměr zřídit 
záchytnou stanici právě v  areálu 
nemocnice v Teplicích projednalo 
a schválilo v listopadu 2017 před-
stavenstvo Krajské zdravotní.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Poslední loď 
Pohled na  podzimně vybarve-

nou krajinu labského údolí z palu-
by lodí Dopravy Ústeckého kraje si 
letos poprvé mohli turisté vychut-
nat až do konce listopadu. Sezónu 
lodních linek uzavřela podvečer-
ní plavba s  dětským programem, 
která se uskutečnila ve spolupráci 
s Muzeem města Ústí nad Labem. 

v Anglii a jejich skupinka čítá čty-
ři samce a šest samic. Ústecká zoo 
bude pro rodiny atraktivní i o sa-
motný Štědrý den, kdy návštěvní-
kům nabízí nejen otevřené dveře, 
ale především akci s  názvem Vá-
noční nadílka. Dopoledne tohoto 
svátečního dne bude zasvěceno 
krmení některých zvířátek vánoč-
ními dárky s  dobrortami a  nebu-
dou chybět ani vánoční stromečky 
pro atmosféru svátečního času.

(zdroj: www.zoousti.cz)

Projek KRABICE
Projekt Diakonie Českobratr-

ské církve evangelické, kdy děti Součástí systému Dopravy Ústec-
kého kraje je lodní osobní turis-
tická linka 901 z Ústí nad Labem 
do  Litoměřic a  nově lodní linka 
902 z  Ústí do  Hřenska. Od  dub-
na do  října si na  lodích zakoupi-
lo jízdní doklad 6 839 cestujících. 
Na další sezónu se turisté mohou 
těšit od dubna 2018. 

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Kachlová kamna v muzeu 
Kachle a kachlová kamna seve-

rozápadních Čech - mimořádně 
rozsáhlá výstava k tématu kamno-
vých kachlů a  kachlových kamen 
z  prostoru severozápadních Čech 
od  14. do  20. století, s  těžištěm 
v gotice a renesanci a postupným 
přesahem od  baroka až k  manu-
fakturní a tovární výrobě 19. a 20. 
století. Výběr z toho nejzajímavěj-

šího, co mohou nabídnout muzej-
ní, památkové a vědecké instituce 
z Ústeckého kraje, doplňují před-
měty z  dalších českých i  saských 
muzeí. Obsáhlý katalog a  bohatý 
doprovodný program, který bude 
průběžně uveřejňován na  webo-
vých stránkách muzea. Výstava 
potrvá do 31. 5. 2018.

(zdroj:muzeummost.cz)

Rozloučení
Ústecký kraj a hejtman Oldřich 

Bubeníček se připojují k vyjádření 
soustrasti s  úmrtím předsedkyně 
Českého statistického úřadu Ivy 
Ritschelové. Bývalá rektorka Uni-
verzity Jana Evangelisty Purkyně 
zemřela po  těžké nemoci v  so-
botu 2. prosince 2017 ve  věku 53 
let. „Pamatuji si paní Ritschelovou 
ještě z  dob, kdy jsem byl předse-
dou výboru pro výchovu, vzdělá-
vání a zaměstnanost při krajském 
zastupitelstvu. Velmi jsem si jí 
vážil jako skvělé manažerky a od-
bornice, která ústeckou univerzitu 
systematicky rozvíjela. Rád bych 
se tímto připojil k vyjádření sou-
strasti rodině i všem pozůstalým,“ 
uvedl hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Advent v Dolním Poohří - 
výstavy

První výstavou s  témati-
kou svátků je expozice nazvaná 
Od svatého Martina po Tři krále, 
která je už od  listopadu otevřena 
v  žateckém Regionálním muzeu. 
Věnuje se oslavám a tradicím v li-
dové kultuře. Navštívit ji můžete 
také na  Štědrý den od  13 do  17 
hodin. Od  svátku svaté Kateřiny 
je v kostele svaté Kateřiny v Cho-
mutově (budova radnice) otevřena 
výstava Vánoce v muzeu. I ta bude 
přístupná na Štědrý den dopoled-
ne, stejně jako na  Silvestra. Vá-
noční tradice v  Krušných horách 

i pod nimi představí po tři advent-
ní víkendy od  2. do  17. prosince 
Františkánský klášter v  Kadani. 
Výstava ze sbírek lidového umění 
muzeí v Chomutově a Mostě bude 
otevřena vždy v  sobotu a  neděli 
od 10 do 17 hodin

(zdroj: Destinační agentura 
Dolní Poohří, o.p.s.)

Ústecká zoo v prosinci
Začátkem prosince byla v ústec-

ké ZOO slavnostně otevřena expo-
zice s tučňáky brýlovými. Tučňáci 
pochází z Aquarium Living Coasts 

Advent v lázních
Teplice, Císařské lázně, termální lázeň pro dva

Mystický čas adventu na-
bádá ke sblížení. A ačkoliv se 
v lázních zpravidla poskytují 
terapie individuálně, nyní to 
bude jinak. Císařské lázně 
připravily pro tento kouzelný 
čas mimořádnou příležitost 
pro páry. Les svíček, zima 
za okny a termální koupel 
jen pro dva. Partnerská lá-
zeň Winter Romantica je 
navýsost krásným zážitkem. 
Společně ponořeni do 100% 

Pravřídla můžete dopřát mysli i tělu nepopsatelnou relaxaci. Umoc-
něnou sdílením. Objednejte se v recepci Císařských lázní na tel.: 
417 977 200. Nabídka platí do 21. 12. 2017.
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darují dětem k  Vánocům dárky 
je velmi příhodný právě v  tento 
čas lásky a štědrosti. Už od útlého 
věku je správné vnímat potřebnost 
a  ne pouhou marnivost. A  proto 
se na  sběrném místě ve  Fakultní 
zakladní škole v  Ústí nad Labem 
shromáždily krabice. V  nich děti 
darovaly hračky, školní potřeby, 
oblečení, knížky... rodinám kte-
ré nemohou svým dětem tento 
„komfort“ dopřát. Jediným ozna-
čením na  krabici je věk dítěte, 
pro který je dárek určen. Co se 

V  sobotu byly na  programu sou-
těže včetně té mezinárodní - Ev-
ropského poháru v kombinaci de-
seti tanců. V hlavní soutěži WDSF 
European DanceSport Cup Ten 
Dance nakonec zvítězil ruský pár 
Mstislav Kazakov - Alena Kazako-
va. Druzí skončili Slovinci a  třetí 
Italové. Dvoudenního tanečního 
klání se zúčastnilo 350 párů z ce-
lého světa. Podle slov organizátora 
Petra Barnata to bylo úrovní zatím 
nejkvalitnější tancování, co kdy 
v krajském městě bylo.

po škole pracovat na severu Čech. 
Lhůta pro podávání žádostí je sta-
novena od  18. 12. 2017 do  31.  1. 
2018. (zdroj: kr-ustecky.cz)

Daruj a zahřej
Je název vánoční sbírky, která 

vznikla díky asistentům prevence 
kriminality Městské policie Most. 
Rohodli se pomoci lidem bez pří-
střeší a domova. Projekt podpoři-
lo i  mnoho neziskovek. Podpora 
přišla také od společnosti K srdci 

do  17hod.) a  K  srdci klíč o.p.s., 
Azylový dům pro muže, Ludovíta 
Štúra 2504/4, Most, kdykoliv bě-
hem dne.  (zdroj:město-most.cz)

 
Ústecká světovost: jízda 
auta bez řidiče

Ústí nad Labem bude asi prv-
ním městem u  nás, kde se budou 
testovat jízdy auta bez řidiče. Měs-
to proto připraví studii provedi-
telnosti. Radní už pro ni schválili 
1,5 milionu korun. Peníze by pak 

uvnitř skrývá za překvapení, poví 
obdarovaným nejspíš až Ježíšek. 
Distribuci dárků k dětem zajišťují 
pracovníci Odboru sociálních věcí 
ústeckého Magistrátu.

(zdroj: usti-nad-labem.cz)

Taneční desetiboj
48. ročník Mezinárodního ta-

nečního festivalu zasazeného 
do  Rodinného stříbra Ústeckého 
kraje hostilo 11. a  12. listopadu 
krajské město Ústí nad Labem. 

Krajská stipendia
Ústecký kraj již třetí rok vyhlašu-

je stipendijní program Stabilizace 
lékařů, zubních lékařů a farmaceu-
tů v Ústeckém kraji a letos poprvé 
stipendijní program Stabilizace 
nelékařských zdravotnických pra-
covníků Ústeckém kraji pro aka-
demický rok 2017/2018. Ústecký 
kraj nabídne stipendium 50  000 
korun ročně studentům medicí-
ny a  30  000 pro budoucí nelékař-
ské pracovníky, kteří se zavážou 

klíč o.p.s., která se tomuto problé-
mu aktivně věnuje. Cílem je nejen 
lidi v této kategorii obdarovat, ale 
pomoci jim také poradenstvím jak 
z nynější situace ven. Síbrka kon-
čí 20. prosince 2017. Zapotřebí je 
zejména zimní oblečení pro muže 
a ženy, teplé ponožky, zimní boty 
a bundy, zateplené kalhoty, termo 
prádlo, šaly, čepice, spacáky i deky 
(vše čisté, vyprané). Sběrná místa: 
Informační centrum Městské po-
licie v  Pasáži U  Lva, Ul. Radnič-
ní, Most (pondělí a  středa od  13 

mělo město získat od Státního fon-
du dopravní infrastruktury. Studie 
také určí, jestli, a  případně kudy, 
by měly jezdit autobusy bez řidiče - 
autonomní autobusy. Nastíní také 
možnosti automobilek testovat 
technologie ve městě nebo na dál-
nici D8. Na výzkumu se zúčastňuje 
také ústecká univerzita. V  rámci 
České republiky se také uvažuje 
o  výstavbě testovacího polygonu 
pro auta bez řidiče a je velká snaha 
výstavbu získat pro Ústecký kraj.

(zdroj: rozhlas.cz/sever)



Ptala se nás teta, kde prý je teď ETA?
Elektrospotřebiče na Ježíška frčí, to je jasná věc. Pomocníci 

do domácnosti se vždycky hodí. Kdybyste tedy hledali prodejnu 
ETA, nově jsme jí pře-
stěhovali do většího. 

Nachází se v příze-
mí nedaleko východu 
z podzemního par-
kingu. Příjemné pro-
davačky rády poradí 
s čím letos na Vánoce 
jistě zabodujete. 

A vkrádá se Vám 
na mysl, co že tedy 
vystřídalo původní pro-
dejnu? :-) Nový kávovar na rohu Alejní již nepořídíte, ale kávu si 
zde brzy vychutnáte. Ano! Káva pro Vás - kavárna Cafe4You se 
stěhuje do nových prostor. 

Prosincová Galerie
Nasát vánoční atmosféru, vychutnat perníčkové latte, sejít se 

s přáteli, zabroukat si známé vánoční songy a koledy u stro-
mečku.. to zní lákavě, co myslíte? A to není zdaleka vše! Pro-
sincová Galerie přináší pestrý program aktivit a zábavy pro 
malé i velké. Vánoční nákupy Vám chceme zpříjemnit, ať už 
milou hudbou a mladými talentovanými zpěváky či dárečky 
zdarma, které vždy potěší. V prosinci totiž u nás potkáte ne-
beské poštovní panáčky s Ježíškovo poštou, vánoční vojáčky 
a zvonečky na chůdách, ale i exkluzivní hostesky v ještě exklu-
zivnějších kostýmech. Budeme rozdávat zdobené perníčky, de-
korativní zvonky, psát dopisy Ježíškovi, vyrábět originální přání 
a vánoční ozdoby, natáčet vánoční klip i vánočně sportovat. 
Nenechte si tohle všechno ujít a sledujte náš web a facebook, 
kde se vše včas dozvíte. 

Vánoční soutěž o 10 000 Kč 
a další prima ceny

Před Vánocemi jsme si pro Vás také připravili bezva soutěž. 
A jelikož se všichni těšíme na Štědrý den, tak i Galerie bude 
štědře odměňovat! Stačí si stáhnout naší aplikaci, registrovat 
se a čekat, zda se právě na Vás předvánoční štěstíčko obrátí. 
Hlavní výhra 10 000 Kč nebo jedna z dalších 200 cen může být 
Vaše! 

Více informací na www.galerieteplice.cz 

Nové značky,
nový butik již 8. 12 

Těšíme se v prosinci na Vás a za tým Galerie Teplice přejeme všem radostné a spokojené Vánoce. 

Skvělý tip na dárek
DÁRKOVÉ
POUKÁZKY
OC GALERIE
https://www.galerieteplice.cz/o-centru/darkove-poukazky/

Závěrem potěšíme všechny příznivce módních značek jako je Calvin Klein, Armani, 
Tommy Hilfiger či Guess. Nová prodejna Vás přivítá svými welcome drinky již 8.12. 

Tak buďte u toho. Vánoce jsou tady raz dva a dárky právě odtud si zaslouží neje-
den polibek! :-x Doplnit můžete například o parfém z drogerie Fann a máte splněno 
na jedničku!
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Tip na četbu 
Daniel Jahn: Naivní sezóna

Před časem vyšel v nakladatelství Dauphin román Daniela Jahna 
Naivní sezóna. Jde o mimořádně zdařilou prvotinu, která čtenáře 
zavádí na působivou cestu časem do období posledních dekád soci-
alismu. Vypravěč před neútěšnou dobou utíká do krajiny, kde s ním 
prožíváme jeho malířské pokusy a s  tím spojenou palčivou touhu 
něco dokázat, pronásledují ho ale neodbytné vzpomínky - na mat-
činu psychickou nemoc a smrt, otcovo věznění, dětství bez rodičů. 
Jak říká sám Daniel Jahn: „Jímavá zpověď, tak by se snad dal označit 
tento příběh, kdyby to neznělo tak tísnivě. Ale já jsem se smál, i když 
někde měl ten úsměv k upřímnosti daleko a někde to nešlo, za to 
se omlouvám. Ten příběh můj a mojí sestry ležel pře-
de mnou pořád, nikdo ho nezrušil, 
neukončil, nebo 
i  třeba neodčinil, 
až jsem to musel 
udělat já sám.“ 

Hlavním rysem 
této prózy ovšem 
v  žádném případě 
není tesknota nebo 
popis neútěšnosti 
doby. To všechno au-
tor překonává svým 
zvláštním, až bizarním 
tragikomickým humo-
rem a  ironií. Chvílemi 
snad nutí k pláči a chví-
lemi zas k  smíchu, ně-
kdy v  různém poměru 
k  obojímu, a  ve  výsledku 
je čtenáři s  textem velice 
dobře. Nejde jen o  jakési 
obrazy ze života vypravě-
če, ale o sugestivní exkurz do jeho duševního světa. Čtenář jako by 
měl po dobu čtení i nějaký čas poté dvě osobnosti, protože auto-
rovy starosti, smutky i radosti prostě musí sdílet. A to i díky zcela 
zvláštnímu, svébytnému jazyku, hře se slovy, která této próze vtiskla 
velice silnou náladu a atmosféru. V neposlední řadě kniha dává na-
hlédnout do  fascinující kuchyně výtvarné tvorby („Mým cílem je 
taky ukázat, jak za každou mazanicí kdejakýho okresního hejhuly je 
trýznivá práce, mučivá touha, v pozadí jak je často i nějakej příběh“).

Jak se lze dočíst na záložce knihy, Daniel Jahn je literární pseu-
donym a identita autora není známa ani nakladatelství. Proč tomu 
tak je? Nechme opět promluvit samotného Daniela Jahna: „Všechny 
literární postavy vystupují v  mé knize nedobrovolně; sice jsem je 
označil jako fiktivní, přesto, kdyby se o sobě dočetly, přišly by mi 
dát do držky, a právem. Nešetřil jsem je, ale nejmíň jsem přece šetřil 
sám sebe!“ Jisté je, že kniha je výrazně autobiografická a  autor si 
musel sáhnout na mnoho svých bolavých míst. Z tohoto pohledu je 
jeho anonymita lidsky pochopitelná. Lze ještě dodat, že působil řadu 
let v severních Čechách, a několik kapitol je severočeskou krajinou 
také inspirováno. Naivní sezónu je možné objednat přímo v nakla-
datelství Dauphin nebo v e-shopech dobrých knihkupectví. Skvělý 
tip na četbu pro zimní večery!
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AQUACENTRUM Teplice 
provozuje bez omezení!!! 

K  prvnímu omezení dojde 
u sauny, a to k 15. 3. 2018. Provoz 
AQUACENTRA bude přerušen 
ve  druhé etapě, 3. května 2018, 
a to na dobu pěti měsíců. I v této 
etapě budou k  dispozici služby 
jako squash, fitness s  menším 
omezením a provozovat bez pře-
rušení bude Restaurace plavecká. 
V  poslední etapě bude zahájen 
zkušební provoz nového plavec-
kého bazénu, a  to 3. října 2018, 
tedy přesně rok po zahájení rea-
lizace stavby s  názvem „AQUA-
CENTRUM Teplice – Dětský 
svět“. Dokončení stavby je pláno-
váno na 2. ledna 2019.

Jde o velmi rozsáhlou a nároč-
nou stavbu a mění se zcela zásad-
ně filosofie bazénu. Hlavním úče-
lem je zajistit atraktivnost pro ve-
řejnost, vyšší návštěvnost a  díky 
teplotě vody prodloužit pobyt 
návštěvníků v  AQUACENTRU. 
Dalším cílem bylo zajistit od-
dělení dvou provozů, které jsou 
rozdílné, a to plaveckého bazénu 
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velká skluzavka s dojezdem, chr-
liče vody. Mezi stávající saunou 
a  plaveckým bazénem přibude 
dětský bazén pro nejmenší, kde 
bude umístěn lodní můstek s dět-
skou skluzavkou. Poslední novin-
kou bude přístavba saunového 
zázemí, která umožní saunování 
rodičů s dětmi.

CO OČEKÁVÁTE 
OD DOKONČENÍ 
STAVBY?

Věřím, že po dokončení stavby 
bude AQUACENTRUM Tepli-
ce představovat všechny prvky 
moderního provozu, zvýší se ná-
vštěvnost. Veřejnost nebude jez-
dit za „teplou vodou a atrakcemi“ 
do  okolních měst nebo do  Ně-
mecka, ale bude tomu právě na-
opak a  budou z  okolních měst, 
z pohraničí jezdit k nám do Tep-
lic, což bude přínosem jak pro 
AQUACENTRUM Teplice jako 
takové, ale bude zároveň i příno-
sem pro město Teplice (vyšší ná-
vštěvnost AQUACENTRA, pod-
poří i  další služby, které město 
nabízí a  podpoří i  cestovní ruch 
ve  městě), dodal ředitel AQUA-
CENTRA.

AQUACENTRUM Teplice sice začalo podle slov ředitele Michaela Parasky s přístav-
bou a rekonstrukcí Dětského světa v úterý 3. října 2017, nicméně jde o první etapu, 

která probíhá za provozu. A neovlivnuje chod AQUACENTRA. Tato etapa bude trvat 
sedm měsíců a AQUACENTRUM nabízí stále všechny služby. Je otevřen plavecký bazén, 
sauna, squash, solárium, fitness i Restaurace plavecká v nezměněné provozní době. 

od  rekreačního. Oddělit výuku 
Mateřských a  základních škol 
od  veřejnosti. Jsou plánovány 
práce, které budou ze současné 
celkové plochy 5300 m2 rekon-
struovat plochu téměř 4.650 m2, 
dostavěno bude nových 4.200 m2, 
tudíž celková plocha po  dokon-
čení stavby bude 9.500 m2. 

NA CO NOVÉHO SE 
MŮŽEME TĚŠIT?

 Nový plavecký bazén se čtyřmi 
dráhami o délce 25 m. K plavecké-
mu bazénu bude přistavěno i nové 
zázemí, jako jsou šatny, sociální 

zázemí, zázemí pro personál, pla-
vecké oddíly a  spojovací chodba 
z  plaveckého bazénu do  nových 
šaten. Vzhledem ke  skutečnosti, 
že vše zmíněné bude situováno 
do  2. nadzemního podlaží bude 
zajištěn bezbariérový přístup. 
Stávající rekreační a  plavecký 
areál se promění v  Dětský svět 
s teplotou vody 33,5°C a teplotou 
vzduchu 34,5°C. V Dětském svě-
tě budou k dispozici atrakce, jako 
jsou například: dětská skluzavka, 
vodní hřib, divoká řeka, houpací 
jeskyně, masážní lehátka a lavice, 

Poklepání na základní kámen se zhostili na snímku zleva
ředitel Aquacentra Ing. Michael Paraska, 
za projektanty Ing. arch. Zdeněk Šťastný,
primátor Teplic, senátor Jaroslav
Kubera a oblastní ředitel Metrostavu 
Ing. Roman Vildner. 



LIONS CLUB TEPLICE
pořádá

9. VÁNOČNÍ TRHY
Zámecké náměstí Teplice 
16. a 17. prosince 2017 10:00 - 19:00 hodin

Stánkový prodej
Tradiční adventní hodování, horké lázeňské oplatky – Lázně Teplice, farmářské výrobky, sýry, zabíjačkové pochoutky, vánoční pečivo, koláče, 
staročeský trdelník, svařené víno s hrníčkem, medovina, vánoční punč, Staročeský likér, Krkonošská medovina, koření, perníčky, čokoládové 

nářadí, šály, čepice, rukavice, keramické a textilní výrobky chráněných dílen Arkadie, historie Teplicka v knihách, pohledech a DVD, prodej 
chvojí, jmelí, CD, vánočních dekorací, adventních věnců, dárkového zboží a mýdel, šperků z kamenů, přírodních materiálů, drátků aj.

Adventní koncerty 2017
Vstup zdarma

sobota 16. 12.
10:00  Zahájení vánočních trhů
13:00  Troubení ze zámeckého balkonu
13:05  MŠ Cibuláček - MŠ Dubí 1
13:20  Komořinka - ZUŠ Bílina
14:00  Troubení ze zámeckého balkonu
14:05  Krušnohorský pěvecký sbor
14:35  Zpívánky z kopečka - MŠ Na Kopečku 
15:00  Troubení ze zámeckého balkonu
15:05  Audite Silete Krupka
15:30  Křest charitativního kalendáře DOMA 2018
16:00  Troubení ze zámeckého balkonu
17:00  Troubení ze zámeckého balkonu
17:05  Paul Batto a Ondřej Kříž

neděle 17. 12.
10:00  Zahájení vánočních trhů
13:00  Troubení ze zámeckého balkonu
13:05  Legato - ZUŠ Teplice 
13:35  Pramínek, MŠ Sukova 
14:00  Troubení ze zámeckého balkonu
14:05  Písklata a Poupata - ZŠ Maršovská
14:35  For People - ZUŠ Teplice
15:00  Troubení ze zámeckého balkonu
15:05  Duchcovský pěvecký sbor 
16:00  Troubení ze zámeckého balkonu
16:05  Krušnohorská dudácká muzika Most
17:00  Troubení ze zámeckého balkonu
17:05  Komorní sbor Teplice
17:30  Dos Hambaeros

sobota 16. 12. a neděle 17. 12.  
Regionální muzeum v Teplicích - zámecká jízdárna

10:00-12:00 a 13:00-17:00
Výstava XXL

To NEJ ze sbírek teplického muzea. Výstava ke 120. výročí 
otevření muzea v Teplicích a 70 letům muzejníků 

na teplickém zámku.
vstupné: 30,- Kč a 20,- Kč

Místnost pro návštěvníky zámku - 14:00-17:00
Dětská vánoční dílna

Výroba originálních vánočních ozdob, pečení vánočního cukroví 
a tradiční vánoční zvyky.  Ve spolupráci s Českým porcelánem 

Dubí malování na porcelánové biskvity.
vstupné: 20,- Kč

I. a II. výstavní místnost v přízemí zámku:
Lego - Svět kostiček 

Výstava staveb z 250 tisíců kostiček stavebnice Lego.
vstupné: 60,- Kč a 30,- Kč

sobota 16. 12. a neděle 17. 12. 
Regionální muzeum v Teplicích

III. výstavní místnost v přízemí zámku
Horní města Krušných hor 

Putovní výstava Ústeckého kraje o důležitých hornických 
lokalitách na české straně Krušných hor.

vstupné: 30,- Kč a 20,- Kč,
nebo zdarma v rámci vstupného na výstavu LEGA

Oratoř děkanského kostela sv. Jana Křtitele
SPOLU

Výstava keramičky Aleny Marie Kartákové - ilustrace a porcelán. 
Host: sochař Pavel Karták - obrazy. 

Vernisáž: 2. 12. v 18:00. Výstava potrvá do 30. 12.

neděle 17. 12. 18:00
kostel sv. Jana Křtitele 

J. J. Ryba: Česká mše vánoční
Pěvecký sbor, sólisté a Symfonický orchestr Konzervatoře Teplice 

dirigent: Jiří Knotte - vstupné: 100 Kč, sleva: Senior pas

Vánoční trhy se konají ve spolupráci s Domem kultury Teplice a za finančního přispění Statutárního města Teplice.
Adventní koncerty 2017 jsou podpořeny Ústeckým krajem v rámci programu Podpora regionální kulturní činnosti na rok 2017.

V rámci Vánočních trhů se koná veřejná sbírka použitých brýlí, která bude použita na podporu zrakově postižených v rozvojových zemích.
Sběrné místo bude umístěno ve stánku Lions Clubu Teplice na Zámeckém náměstí během konání Vánočních trhů.
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V  příštím roce zaplatíme 
za kubík vody o 37 haléřů více 
než letos. Pokryje tento nárůst 
ceny vůbec inflaci?

Přestože investice do  obnovy 
a oprav stále rostou, SVS se sna-
ží vývoj ceny vody stabilizovat 
a daří se jí to – meziroční změny 
v ceně vodného a stočného jsou 
minimální. Inflace se dlouhodo-
bě pohybuje kolem 2,5 %, oproti 
tomu nárůst ceny vody předsta-
vuje pouhých 0,4 %. Takže infla-
ci nepokryje. I tak si ale můžeme 
tento postup dovolit, a  to díky 
soustavné racionalizaci procesů 
jak na straně SVS, tak na straně 
SčVK. Dalším aspektem je i sní-
žení kalkulačního zisku o 13 %.

Z  čeho SVS při stanovení 
ceny 98,67 Kč vycházela?

Cena vody pro rok 2018 re-
flektuje jeden z  hlavních poža-
davků našich akcionářů, tedy 
458 měst a obcí, na obnovu vo-
dárenské infrastruktury, která 
byla na území Ústeckého i Libe-
reckého kraje historicky dlouho-
době podinvestovaná. Princip 
cenotvorby je každoročně stejný 
– kromě nutné obnovy vodohos-
podářského majetku zohledňu-
jeme i  aktuální vývoj spotřeby 
vody a právě inflaci. Cena záro-
veň respektuje doporučení Svě-
tové zdravotnické organizace 
a Světové banky na  tzv. sociální 
únosnost ceny vody, podle ně-
hož by vodné a  stočné neměly 
převýšit 2 % průměrného příjmu 
domácností.

Jak si stojí severní Čechy 
v porovnání ceny vody s ostat-
ními regiony?

V  rámci ČR najdeme dražší 
i  levnější regiony, objektivně ale 
nelze cenu vody mezi jednotlivý-
mi oblastmi kvůli odlišným pod-

mínkám příliš porovnávat. Cena 
vody v  severočeském regionu 
odráží reálné náklady spojené 
s její výrobou, odkana-
lizováním a  čiš-
těním. SVS 
je největší 
vodárenskou 
společností 
na  území ČR 
a  stará se o  více 
než 13 000 kilometrů vodovodů 
a  kanalizací. Značnou část této 
infrastruktury zdědila po  roce 
1989 v zanedbaném stavu a roč-
ně musíme do  obnovy investo-
vat stovky milionů korun – jen 
v roce 2017 to bylo přes 1,3 mi-
liardy korun. To se v ceně, pokud 
ji města a obce nechtějí dotovat, 
musí samozřejmě odrazit. Důle-
žitý je i  fakt, že cena je solidár-

ní, tedy jednotná pro celé úze-
mí působnosti SVS. Obyvatelé 
měst i venkovských oblastí platí 

za vodu stejně, aniž by 
se zohledňovaly 

rozdíly v reál-
ných nákla-
dech mezi 
jednotlivými 

místy. 

Co tvoří největší položku 
ve struktuře ceny vody?

Více než čtvrtinu ceny vody 
představují poplatky odváděné 
státu, zhruba 40 % tvoří náklady 
na provoz a opravy, které prová-
dí provozovatel vodovodů a ka-
nalizací. SVS jako vlastníkovi in-
frastruktury z ceny vody zůstává 
jen 35 %, které využívá na rein-
vestice do obnovy majetku.

Za tisíc litrů pitné vody obyvatelé severočeského regionu zaplatí v příštím roce 98,67 Kč, tedy 
jen o 37 haléřů více než letos. O ceně vodného a stočného pro rok 2018 hovořil generální 

ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák.

v roce 2018 změní 
jen v řádu haléřů

Cena vody se na severu Čech
Je dražší pitnou vodu do do-

mácností dodat, nebo ji potom 
použitou vyčistit?

Vychází to téměř stejně. 
Nákladově je o  něco dražší 
vodu do  pitného stavu upravit 
a do domácností dovést. Z avi-
zované ceny 98,67 Kč připadá 
49,98 Kč na dodávky pitné vody 
a  48,69 Kč na  její odkanalizo-
vání. Při průměrné denní spo-
třebě vody 89 litrů na obyvate-
le nás tak dodávka pitné vody 
přijde na 4,45 Kč za den a za její 
odkanalizování zaplatíme den-
ně 4,33 Kč. Ve srovnání s ostat-
ními výdaji to rozhodně není 
mnoho, zvláště pokud si uvě-
domíme, že nám z  kohoutků 
teče kvalitní pitná voda, která 
je mnohdy lepší než ta balená 
z obchodů. 

Takže podle vás voda není 
drahá?

Rozhodně není. Lidé v  Čes-
ku berou kvalitní pitnou vodu 
z  kohoutku jako naprostou sa-
mozřejmost, zkusme na  ni ale 
nahlížet i  jako na  strategickou 
surovinu a  omezený přírodní 
zdroj. Ve  spotřebním koši čes-
kých domácností tvoří výdaje 
na  vodu nejmenší položku ze 
všech energií. Představují cca 
1,6 %, zatímco výdaje na  plyn 
3,3 % a  výdaje na  elektřinu 
4,8 %. Roční výdaje za  osobu 
za  vodné a  stočné představova-
ly v  roce 2016 podle Českého 
statistického úřadu 2  023 ko-
run, což je asi polovina výda-
jů na  plyn (4  199 Kč) a  třetina 
výdajů na elektřinu (6 032 Kč). 
Výdaje na  vodu jsou tak para-
doxně srovnatelné třeba s výdaji 
na alkoholické nápoje (1 928 Kč) 
nebo tabák (1 743 Kč). Pova-
žovat vodu v  tomto kontextu 
za drahou tedy opravdu nelze.



spláchnutí 

9 litrů
praní prádla  

40 litrů

napuštění 
bazénu 

3 900 litrů

VODA V SEVEROČESKÉM REGIONU V ČÍSLECH

ZA VODU UTRATÍME MÉNĚ NEŽ 9 KORUN DENNĚ

CENA VODY SE MĚNÍ JEN V ŘÁDU HALÉŘŮ

KOHOUTKOVÁ VS. BALENÁ = STEJNÁ VODA, ÚPLNĚ JINÁ CENA

54 Kč 1 Kč 240 Kč 4 Kč23 400 Kč 390 Kč

89 L 

8,78 
Kč 

SVS_infografika_A4.indd   1 16.11.17   15:30
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Betlémy v česko-německém 
pohraničí

V  dřívějších dobách byly o  Vá-
nocích přibližovány důležité udá-
losti velkých křesťanských svátků 
prostřednictvím betlémů. Ty po-
tom obrazně ztvárňovaly tako-
vé události, které jsou spojovány 
s narozením Ježíška, ale patří sem 

VÁNOČNÍ ZASTAVENÍ 
v Ústeckém kraji

rovněž Zvěstování pastýřů, jejich 
velebení, představení Ježíška před 
mudrci z  východních zemí až 
po  útěk do  Egypta. První podnět 
ke  stavbě betléma byl dán Fran-
tiškem Serafinským v  letech 1220 
až 1225. Převážně ze dřeva vyře-
závané figury měly být co možná 
nejvíce přirozené a  zařazovaly se 
do  jednotlivých skupin, aby tak 
zobrazovaly různé události, které 
nějak souvisely s  narozením Spa-
sitele. V pozdějších dobách stavěli 
věřící betlémy i ve svých domovech 
a  některé z  nich se staly doslova 
uměleckými díly.

Jedním ze známých betlémář-
ských center se stala východní část 
Krušnohoří s přilehlým podhůřím. 
Tvorba betlémů a  jesliček tady též 
souvisela s rozšířenou hračkářskou 
výrobou, která umožňovala vyu-
žití různých technik a  materiálů. 
Podle konstrukce a  umístění jes-
liček a  betlémů rozeznáváme dva 
typy: pevný a přenosný. Základem 
pevných betlémů byla dřevěná 
kostra, na  níž se z  různých mate-
riálů směrem k divákovi tvarovala 
krajina s hrady, kostely, štíty měš-

ťanských domů a  se zemědělský-
mi usedlostmi. Vše se zaplňovalo 
množstvím nejrozmanitějších fi-
gurek. Každoroční stavba betléma 
byla po technické stránce náročná, 
a proto se s ní začínalo již včas před 
Vánocemi a betlém se rozebíral až 
po Hromnicích - tedy po 2. únoru.

V  česko-německém pohrani-
čí patří tradice betlémů k  velmi 

živým, a  proto ve  vánočním čase 
připravují jednotlivá regionální 
muzea často jejich expozici. Setkat 
se tak s nimi můžete v Chomutově, 
Mostě, Teplicích,  Ústí nad Labem 
i v Děčíně. Mnohé z betlémů byly 
postaveny též právě v nejsevernější 
části Děčínska, kterou představu-
je Šluknovský výběžek - v  Rum-
burku, Šluknově, Filipově,  Krásné 
Lípě i  v dalších místech. Muzeum 
v Rumburku tak má z čeho čerpat, 
a proto se zde též objevila expozice, 
která představuje vánoční betlé-
my ze zdejšího pohraničí. Mnohá 
z děl jsou pak jedinečnými unikáty 
a  skvosty. Stačí připomenout na-
příklad betlém z  krušnohorského 
Schneegergu, v  němž jsou figury 
lité do  forem, dále betlém F. X. 
Schütze pro zámečnickou rodinu 
Weickertových ze Šluknova nebo 
třeba papírový betlém z  poloviny 
19. století. Náležitě působí rov-
něž figury Svaté rodiny od  Maxe 
ze Šluknova, Klanění Tří králů 
u  Jezulátka od  Floriana Liebsche 
ze Starých Křečan i  obraz Večera 
tříkrálového od  Augusta Frinda, 
na kterém je zachycena rodina řez-

báře Floriana Liebsche ze Starých 
Křečan, od kterého malíř betlémo-
vé figurky koupil.

O  Vánocích vždy začínal pravý 
čas betlémů, které k nejkrásnějším 
svátkům celého roku patřily. Jejich 
expozice, ale i další vánoční tema-
tika v  jednotlivých muzeích, pak 
navozuje onu zvláštní podmanivou 
atmosféru, která navíc připomíná 

zručnost a  umění svých dávných 
tvůrců.

Zapomenuté předvánoční 
tradice Litoměřicka

Žijeme v době moderního pod-
nikání, rychlého tempa, obklopuje 
nás stále vyspělejší a složitější tech-
nika, přičemž náš spěch se v době 
předvánoční ještě více zrychluje. 
A tak na někdejší předvánoční tra-
dice nám čas už jaksi nezbývá. Dří-
ve tomu bylo jinak. A jelikož nee-
xistovalo rádio, televize, video ani 
další technické vymoženosti, bavili 
se lidé buď v  tanečních či restau-
račních zařízeních nebo vzájemně 
sami doma. Před vánočními svátky 
nastávaly radostné chvíle zejména 
pro děti. Za dlouhých zimních ve-
čerů se střídalo povídání pohádek, 
zpívání písní i domácí muzicírová-
ní s nejrůznějšími zážitky i recepty. 
Hospodyně si vyměňovaly zku-

šenosti s  pečením vánoček, cuk-
roví a  různých vánočních dobrot, 
lidé se v  adventním čase scházeli 
na  přástkách, při draní peří, ale 
třeba i  jenom tak, aby si povyprá-
věli dávné příběhy. Venku bývalo 
obyčejně nevlídno a ve  světnici se 
přikládalo do kamen, od kterých se 
šířilo příjemné teplo.

K tradicím a  lidovým obyčejům 

tehdy patřilo krájení jablek na štěs-
tí, slévání vosku a  olova, pouštění 
„loděk života“ v  podobě svíček 
v  ořechových skořápkách, třesení 
bezem, házení pantoflem i  různé 
další předvánoční zvyky. Ty se pak 
často lišily v  jednotlivých oblas-
tech a  regionech, přičemž někde 
se dodržovaly v dosti neobvyklých 
a  jedinečných formách. A  právě 
k  takovým místům patřilo též Li-
toměřicko. Už v  předvečer svát-
ku Barbory, který připadal na  4. 
prosince, se v  české části Litomě-
řicka a  na  Roudnicku udržoval 
zvyk „chození barborkou“. Posta-
vy inspirované životem prostého 
lidu přinášely dětem i  dospělým 
především obveselení. Barborky 
chodívaly například v  Siřejovicích 
či Vrbičanech a  kronika v  Kebli-
cích se o nich zmiňuje jako o po-
stavách oděných v bílá prostěradla 
s  bílou přikrývkou hlavy a  s  obli-
čejem krytým průhlednou látkou. 
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Oblékali se za  ně dívky i  chlapci, 
přičemž dojem „barborek“ umoc-
ňoval bíle natřený obličej a  metla 
z  březového proutí. Tyto postavy 
se zde objevovaly ještě na počátku 
padesátých let 20. století. Hodně 
dětí bylo tehdy obdarováno cuk-
rovím, ořechy i  ovocem, zatímco 
ty neposlušné dostávaly brambory 
nebo uhlí.

Radost a zábavu v těchto místech 
způsobovaly známé mikulášské 
obchůzky večer 5. prosince, které 
není třeba zvláště popisovat. Pů-
vodní obsah tzv. mikulášských her 
byl později spojován s  nadílkami, 
ale i  zábavami dospělých. Průvod 
tvořila postava Mikuláše, čerta 
a  anděla, nechyběla ani čertovská 
metla s  řetězem. I  tady se však 
postupně vytrácel pověrečný cha-
rakter zvyku a jeho smysl se měnil 
na zábavu. Jedním ze zvyků, který 
se na  Litoměřicku dlouho dodr-
žoval, ale který dnes docela upadl 
v zapomenutí, byla obchůzka Am-
brože 7. prosince, kterou zachytil 
významný vlastivědec Podřipska 
- profesor K. Rozum. V  den své-
ho svátku obíhal „Ambrož“ s  dět-
mi kolem kostela. V  minulosti se 
tento zvyk provozoval například 
v Nových Dvorech na Roudnicku, 
ale ani jeho nejstarší pamětníci už 
dávno nežijí. Na Lucii, která připa-
dá na 13. prosince, se i na Litomě-
řicku strašívaly zlobivé děti. Podle 
pověry v tu noc chodí Lucie - bílá 
rozcuchaná žena, která bere děti, 
jsou-li neposlušné. Snad to sou-
viselo s  pranostikou: „Svatá Lucie 
noci upije, ale dne nepřidá“. Každo-
pádně pověra až nápadně připomí-
nala polednici, o  které se zmiňuje 
Karel Jaromír Erben ve  své Kytici. 
Mnohé z dávných lidových zvyků, 
obyčejů i pověr již dávno odvál čas. 
Kvůli poznání naší regionální kul-
tury je ale vhodné si tradice někdy 
alespoň připomenout. Předvánoč-
ní doba krátkých dnů a  dlouhých 
nocí se pro takovéto připomínky 
a vzpomínání rozhodně hodí.

Proměny vánočního počasí 
v Ústeckém kraji od dob 
minulých až po dnešek

V  období vánočních svátků 
bývá vytouženým obrazem idyla 
bílé zimy. Avšak v  našich země-
pisných šířkách se touto dobou 
často prosazuje teplé jihozápad-

ní až západní oceánské proudění. 
To nám může připadat, jako by se 
vytratila ona kouzelná atmosféra 
vyzařující z  obrazů Lady a  Alše, 
všechny ty poetické symboly vá-
nočních svátků - okna pomalovaná 
květy nekonečné ledové fantazie 
a  příroda usínající lehkým spán-
kem pod příkrovem křišťálových 
vloček. A  tak si někdy pokládáme 
otázku, zda jsme skutečně ochu-
zeni zásluhou klimatických změn 
o dřívější zasněžené a mrazivé Vá-
noce? Naštěstí se nám v Ústeckém 
kraji dochovalo množství zápisků 
v kronikách i poznámkách písmá-
ků, v  nejrůznějších historických 
odkazech, zrovna tak jako ze vzpo-
mínek dřívějších pamětníků. Poz-
ději v  některých místech přibyla 
též měření a záznamy observatoří, 
například na  Milešovce, kde bylo 
zahájeno nepřetržité pozorování se 
záznamy 1. ledna 1905, které trvá 
dodnes, A  tak si můžeme vytvořit 
určitý obraz o  vývoji vánočního 
počasí i v našem kraji.

Vánoční čas v poslední čtvrtině 
18. století byl charakterizován po-
měrně vysokými teplotami v roz-
mezí nejčastěji od 0 do +5 stupňů 
Celsia. Za  celé třicetileté období 
se mrazy vyskytly jen výjimečně 
a pouze dvakrát zažily Vánoce vy-
datnou chumelenici. K jisté změně 
pak došlo v  letech 1803 až 1825, 
kdy přibližně každý druhý rok 
byly svátky provázeny jiskřivou 
krásou. Od roku 1825 do polovi-
ny čtyřicátých let 19. století však 
došlo opět k  výraznějšímu vze-
stupu teplotních ukazatelů, kdy 
převládal sychravý a občas deštěm 
provázený čas. Vskutku zlatým 
věkem vánočních svátků oplý-
vajících často mrazy, při nichž se 
tajil dech a sněhové vločky se sy-
paly z  potemnělého nebe dnem 
i  nocí, byla druhá polovina 19. 
století. Tehdy každé druhé Váno-

ce zůstaly bílé a mrazivé. Rekordu 
pak dosáhl zejména rok 1853, kdy 
o  vánočních svátcích klesala rtuť 
teploměrů výrazněji pod mínus 
20 stupňů Celsia. S krutými mrazy 
se nejen na horách, ale i pod Kruš-
nými horami lidé setkali zejména 
v roce 1864 a 1870. Od konce 19. 
století však nastal ve  vánočním 
čase českého severozápadu dal-
ší obrat, takže teploty stále čas-
těji vystupovaly nad bod mrazu 
a  onen obraz křišťálově zasněže-
ných střech opět ustupoval do po-
zadí. Za celé 20. století se v oblasti 
od  Chomutovska a  Lounska přes 
Mostecko, Teplicko, Litoměřicko, 

Ústecko až po  Děčínsko vyskytla 
pouze jedna čtvrtina mrazivých 
zasněžených Vánoc. O  něco lépe 
na  tom byla přilehlá oblast Čes-
kého středohoří či Lužických hor, 
ale mnohem lépe zejména vyšší 
polohy Krušných hor. V nížinách 
zde však lidé ze tří čtvrtin proží-
vali Vánoce teplotně nad nulou, 
deštivé, pošmourné, mlhavé s čet-
nými inverzemi nebo jen mírně 
mrazivé beze sněhu. Na  přelomu 
20. a 21. století se počet bílých Vá-
noc přechodně zvýšil, ale od roku 
2011 zůstaly všechny další Vánoce 
teplé. Zasněžené vánoční svátky 
tak lze většinou zažít už jen na ho-
rách či přetrvávají v  myslích pa-
mětníků. Navíc vědci naznačují, 
že na nějaký významný zvrat není 
v  nejbližší době zatím příliš na-
děje. Povětrnost je však nanejvýš 
nevyzpytatelná a  může nám ještě 
přinést nejedno překvapení. Ne-
hledě na  počasí si však přejeme, 
aby vánoční čas patřil ke šťastným 
a radostným mezi našimi nejbliž-
šími, zkrátka takový, na  který se 
nikdy nezapomíná.

 Pavel Kovář 

DARUJTE ZDRAVÍ
SLEVY30-70%

na všechny dioptrické obruby
a sluneční brýle!

Podmínky a více informací na www.fokusoptik.cz.

V Ústeckém kraji nás najdete v těchto pobočkách:
Teplice - Krupská 13, Chomutov - Ruská 18, 
Děčín - Tyršova 5, Most - tř. Budovatelů 3275, 

Ústí nad Labem - Mírové nám. 24  
Těšíme se na vás!
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 Ústecký kraj má jednou velkou 
přednost. Tou je pozoruhodná 
architektura, tak výrazná (a  na-
vzdory tomu často přehlížená), 
že je součástí genius loci tohoto 
regionu. Není přitom náhoda, že 
jedněmi z  nejvýznamnějších sta-
veb jsou takové, které přímo sou-
visí se zdejším specifikem. Oním 
specifikem je silně industriální ráz 
kraje, vytvářený defacto nepřetr-
žitě od průmyslové revoluce dod-
nes. Znamená to už skoro 200 let 
především uhlí, chemické výroby 
– a také dopravy ve velkých obje-
mech na velké vzdálenosti. Vzhle-
dem k dávnému zvyku lidí použí-
vat jako dopravní koridor i splav-
né řeky, bylo jen otázkou času, kdy 
budou severní Čechy ozdobeny 
stavbou dopravního a  průmyslo-
vého účelu, velkolepých rozměrů 
a důvtipného a citlivého zpracová-
ní estetického. Takovou stavbou se 
stalo Masarykovo zdymadlo v Ústí 
nad Labem (ačkoli Povodí Labe, 
pod které zdymadlo spadá, ho ofi-

Masarykovo zdymadlo
v Ústí nad Labem

Pozoruhodné stavby našeho kraje
ciálně vede jako Zdymadlo Stře-
kov, Ústečáci vědí, že je na  Stře-
kově – a  pro turisty se nachází 
pod Střekovem, tj. tím hradem). 
Svou podstatou tedy Masarykovo 

Ujala se toho Komise pro kana-
lizování řek Labe a  Vltavy v  Če-
chách, aktér v tehdejší ekonomice 
už plně etablovaný. (Zde malá od-
bočka do literatury: v Saturninovi 
mluví vypravěč o svém dědečkovi, 
který „celý život propagoval elek-
třinu a  říkají o  něm, že před lety 
vypracoval plán na elektrizaci Po-

madla svědčí skutečnost, že Ko-
mise se jím začala zabývat v  roce 
1916, tedy v  průběhu první svě-
tové války, kdy všechny nestra-
tegické plány šly stranou. Nešlo 
koneckonců jen o  zájmy ekono-
mické – zdejší úsek Labe byl totiž 
znám jako obtížně splavný a  pro 
lodě nebezpečný. První fáze, tedy 

zdymadlo vyjadřuje historii a tím 
i charakter kraje.

Z ČECH DO SASKA, 
Z MONARCHIE DO REPUBLIKY

Ekonomický význam severních 
Čech se rapidně zvýšil v  devate-
náctém století, a to v celém středo-
evropském regionu. Projekt posta-
vit na české straně Labe zdymadla, 
která rozvinou říční dopravu, pro-
to vznikl už za  Rakouska-Uher-
ska, přesněji v Českém království. 

labí a  po  celé délce horního toku 
řeky projektoval jednu elektrárnu 
na  druhé, takže by byla nakonec 
voda v Labi už vůbec netekla, mu-
sela by být dávána do sudů a posí-
lána do  Hamburku vlakem“; a  že 
se k tomu dědečkovi nemohl dostat 
po řece, protože mu v tom „zabrá-
nily jezy četných elektráren.“ Tak 
tedy ten dědeček musel být nepo-
chybně právě v  té Komisi pro ka-
nalizování…)

O  zamýšleném významu zdy-

vytvoření samotného návrhu 
zpracování, se neobešla bez kom-
plikací i  průtahů a  vykazovala 
pozoruhodné shody s  dnešními 
projekty takového rozsahu. Tech-
nický návrh projektu se podařilo 
zpracovat už v  roce 1917; tady 
problém nebyl. Pak ovšem přišel 
rok 1918, rozbořila se monarchie 
a tvůrčí energie se investovala spí-
še do  výstavby nového státu než 
do  výstavby nových zdymadel. 
Až v  roce 1919 vstoupilo do  hry 
Ministerstvo veřejných prací a vy-
zvalo Komisi, aby už vypsala ve-
řejnou soutěž (řečeno dnešním 
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termínem tendr) na  zpracování 
architektonické. A tady by se snad 
někomu mohla vybavit ta paralela 
s dneškem: nové politické poměry 
ve  státě nastavily poněkud nejisté 
prostředí, a  tak i  zadání soutěže 
bylo poněkud neurčité… A  jako 
ještě mocnější negativní faktor se 
jeví skutečnost, že přes zamýšlený 
význam projektu byla cena pro 
vítěze soutěže překvapivě malá…. 
Peníze v novém státě zkrátka tekly 
s menší razancí, než s jakou Labe 
teče do Německa. 

Nyní další ošemetnost. Soutě-
že se zúčastnili jen dva architekti, 
ostatní odmítli. A  přece byl vy-
brán pro finální návrh nakonec ar-
chitekt, který se soutěže nezúčast-
nil. Byl jím František Vahala a bu-
diž komisi ke cti, že vybrala svého 
člověka sice poněkud podivně, 
zato však dobře. Vahala studoval 
u  ikony české architektury Jana 
Kotěry a jeho práce dnes najdeme 
také v Praze a v řadě moravských 
měst. Práce na stavbě začaly v roce 
1923. Tedy v době, kdy Českoslo-
vensko dokončilo restrukturaliza-

ci někdejší válečné a prorakousky 
orientované ekonomiky a  vstou-
pilo do  hospodářské konjunktu-
ry. Z  dodavatelských firem jsou 
dnes mezi nejznámějšími plzeňské 
Škodovy závody a  pražská ČKD. 
Finišovalo se ale až v  roce 1936, 
tj. pouhé dva roky před zánikem 
Československa (aniž by to teh-
dy někdo věděl, samozřejmě). Je 
to také rok před smrtí prezidenta 
Masaryka, jehož jméno zdymadlo 
nese. Ačkoliv původní záměr se 
zrodil ještě za Rakouska-Uherska, 
je symbolická stránka stavby ve-
skrze česká: stavbu „strážili“ dva 
čeští lvi. 

PRŮMYSLOVÁ DŮMYSLNOST
Relativně dlouhou dobu vý-

stavby vysvětlují funkce, které 
zdymadlo mělo plnit: postupně 
vznikly dvě plavební komory, jez 
a nakonec (což nebylo zprvu v plá-
nu) i  vodní elektrárna. Plavební 
komory byly navrženy tak, aby 
podpořily dopravu po Labi ve vel-
kém. Svědčí o  tom skutečnost, že 
jejich parametry plně dostačují 

i v dnešní době. Jezem se vytvořilo 
jezero dlouhé 20 kilometrů, které 
působí preventivně při povodních 
a chrání úsek Labe až po Lovosice 
(na druhou stranu je třeba pozna-
menat, že se následek jezu zvedla 
hladina Labe mezi Ústím a  Lito-
měřicemi oproti původnímu sta-
vu o  devět metrů). Elektrárna je 
svého druhu také rarita. K jejímu 
zakomponování do  finálního ná-
vrhu se přikročilo kvůli vzrůstající 
ekonomice a  tedy i  předpokláda-
né (s)potřebě energie. Narozdíl 
od běžné praxe je vodní elektrárna 
Masarykova zdymadla využívá-
na nepřetržitě. Tři turbosoustrojí 
převedou energii protékající řeky 
na  tu elektrickou v  průměru 90 
mil. kWh; dosažitelným výkonem 
15 MW je toto vodní dílo nejvý-
konnějším na Labi.

S  ohledem na  dnešní enviro-
mentalistiku není bez zajímavos-
ti také rybí přechod, který má 
umožnit migraci takových druhý 
ryb jako je losos. Ten původní 
přechod se, pravda, příliš neo-
svědčil a lososům moc nepomohl, 

nicméně situace byla napravena 
při modernizaci. Různými úpra-
vami totiž Masarykovo zdymadlo 
prochází už od počátku 90. let. 

Po celou tu dobu však bez pro-
blémů umožňuje „migraci“ i  ji-
nému živočišnému druhu: a  sice 
všem lidem, kteří se chtějí dostat 
z  jednoho břehu Labe na  druhý. 
Do  zdejšího okolí se tak stavba 
zapojuje nejen ekonomicky a  es-
teticky, ale také z  hlediska infra-
struktury. Vytváří jedinečnou pre-
zentaci krajského města na  Labi, 
spolu s  dalšími výraznými body 
kolem řeky: sousední skalou Stře-
kov a  „jejím“ hradem; s  Benešo-
vým mostem a Mariánským mos-
tem, přičemž ten poslední opět 
sousedí se skalou (téhož jména). 
Uvážíme-li k tomu, že Masaryko-
vo zdymadlo je poslední takovou 
překážkou na  české straně Labe, 
lze prohlásit, že se jedná o  stav-
bu nanejvýš důstojnou, kterou se 
město i kraj může oprávněně pyš-
nit. Svědčí o tom i fakt, že je skoro 
už šedesát let národní technickou 
památkou.

Občané bydlící v Děčíně, Litoměřicích, Lounech, Chomutově,   
Mostě, Teplicích, Ústí nad Labem a nejbližším okolí, se mohou  
připojit k více než 68 000 domácnostem a 570 obcím po celé České 
republice využívajících výhod úspěšného celorepublikového pro-
jektu Občanům. Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně 
ušetřily na energiích 5 250 Kč ročně.

Garantem a organizátorem tohoto projektu je společnost Občanům 
s.r.o., která zajišťuje výhodnější služby pro vás i vaše sousedy. V rám-
ci aktuální kampaně je možné získat levnější dodávky elektřiny, plynu 
a také získat dodatečnou úsporu na vodě. Díky vysokému počtu zapo-
jených domácností, spolků a i firem jsou ceny nižší až o 25 % oproti 
běžným cenám na trhu. 

Registraci pro domácnosti vyplňte na www.setrimeobcanum.cz a to 
z pohodlí vašeho domova.  Nebo si domluvte schůzku s našimi koor-
dinátory. Zastaví se za vámi a spočítají vám úsporu přímo na základě 
dodaných podkladů. 

Koordinátor projektu
Petr Spudil, tel. 725 244 644
E-mail:petr.spudil@obecobcanum.cz
Zavolejte nebo klidně pošlete sms. Ozvu se vám.

Koordinátor projektu
Alena Roušalová, tel. 731 119 616
E-mail:alena.rousalova@obecobcanum.cz
Zavolejte nebo klidně pošlete sms. Ozvu se vám.

Bezplatná registrace
do celostátního projektu

Vysoutěžili jsme výhodnější služby pro vás i vaše sousedy.

T1208037
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Jste oblastním ředitelem Met-
rostavu, můžete nám oblast nějak 
přiblížit?

Správně řečeno se jedná o  ob-
lastní zastoupení Metrostavu resp. 
jeho divize 8 pro Ústecký kraj se 
sídlem v  Trmicích. Oblast působí 
výhradně v ústeckém kraji. Nedáv-
no jsem zrovna na  podobný dotaz 
odpovídal. Jsme, jako Metrostav, 
lídr na  českém trhu, nicméně jako 
oblast se primárně považujeme 
za  lokální, regionální firmu, se 
specializací na  průmyslové stav-
by (haly, inženýrské sítě, zpevněné 
plochy, železobetonové konstrukce 
atd.) a  projekty občanské výstavby 
ve  veřejném i  soukromém sektoru. 
Personální zastoupení oblasti je slo-
ženo výhradně z kolegů, kteří v re-
gionu bydlí, žijí a kteří místní region 
znají. Na místní příslušnosti, můžu-
-li to tak říct, si hodně zakládáme.

Nedávno jste zahájili stavbu 
teplického aquacentra. Jaké další 
stavby jste letos zrealizovali nebo 
nyní v regionu realizujete?

Několik projektů jsme v průběhu 
letošního roku začali stavět v Mon-
di Štětí. Součást velkého projektu 
EcoFlex, což je velký investiční 

projekt a  je základem modernizace 
infrastruktury a  budoucího rozvo-
je závodu. Další projekt jsme do-
končili v  Žatci, kde moji kolegové 
úspěšně postavili sklad chmele pro 
významného českého exportéra. 
Jednu výrobní halu jsme rovněž zre-
alizovali v Rumburku a další máme 
téměř před dokončením v Klášterci 
nad Ohří. Další projekty obdobné-
ho charakteru realizujeme v Záluží 
u  Litvínova, v  Lovosicích, Bílině 
nebo Tušimicích. Několik projektů 
máme v portfoliu inženýrských sítí 
nebo vodohospodářských děl a  to 
v  Tisé, Žimu, Terezíně, Chomuto-
vě, Lounech, Lubenci, Brandově či 
Chřibské. V  občanských stavbách 
máme úspěšně dokončené stavby 
v  Račicích nebo také rozestavěné 
na  Klínovci. Na  všech akcích se 
nám daří zúročovat mnoho zkuše-
ností z  obdobných staveb realizo-
vaných v minulosti. Z výčtu uvede-
ných některých staveb je zřejmé, že 
se skutečně pohybujeme výhradně 
ve  svém domácím teritoriu, tedy 
v Ústeckém kraji. 

Když se podíváte zpět, můžete 
říct, jaký byl pro vás uplynulý rok 
2017?

Když bych měl shrnout uplynulý 
rok do několika vět, pak bych řekl, 
že byl poměrně úspěšný. Dokázali 
jsme se velmi bravůrně vyrovnat 
s  množstvím staveb. V  některých 
případech se kolegové museli vy-
rovnat s  nedbale připravenou pro-
jektovou dokumentací, dlouhými 
dodacími lhůtami (zejména prefa 
prvky) a  třeba také s  nedostatkem 
výrobních kapacit. Podařilo se nám 
poměrně slušně doplnit personál, 
zejména ve výrobě. Záměrně říkám 
pouze poměrně slušně nikoli však 
dostatečně. A také doplnit strojní 

techniku, zejména pak o  drobnou 
a malou mechanizaci. 

Jak máme rozumět poznámce 
z  předchozí odpovědi „poměrně 
slušně, nikoli však dostatečně“?

Pro mne je otázka doplňování 
personálu velmi důležitá. Myslím, 
že firma s vlastním personálem má 
budoucnost. Mít vlastní kapacity je 
v dnešní době téměř nevyhnutelné. 
Výrobní kapacity jako: stavaři, od-
borníci, řemeslníci „prchli“ do fab-

ních hmotně podporuje, a  pokud 
vybraný uchazeč splní kritéria stu-
dia, firma ho přijme do  svých řad. 
Náš partner, smluvní škola, je v Ústí 
nad Labem. Pro nás tedy strategické 
místo.

Slyšeli jsme, že Firma podporu-
je teplickou arkádii je to pravda? 

Ano je to pravda, opakovaně 
spolupracujeme s teplickou arkádií, 
mají naši podporu směrem k chrá-
něné dílně. Mimochodem 14. pro-
since mají v  Teplicích v  Šanovké 
mušli program - živý betlém, tak se 
přijďte podívat rádi Vás tam přiví-
tají. Nově jsme také navázali spolu-
práci s nadačním fondem Folivora, 
zjednodušeně řečeno folivora po-
máhá dětem a  lidem s  autismem, 
downovým syndromem a  jiným. 

Nové tribuny v Račicích Ubytovna v Račicích Výstavba Dřevoskladu, Mondi Štětí  

Seznamte se

rik a  zpět na  stavby se jim nechce. 
Mladí se k řemeslu nehrnou. Aktu-
ální nezaměstnanost je téměř nulo-
vá. Z  toho všeho plyne nedostatek 
volných uchazečů na  trhu a  proto 
má poznámka týkající se nedosta-
tečnosti. Zkrátka volní pracovníci 
nejsou a nám se tak nedaří doplňo-
vat dle představ.

Přes všechna uvedená negativa 
se nevzdáváme. Hodně pracujeme 
s  doporučením a  nábory. Nábory 
provádíme především ve  smluv-
ních školách (nikoli jen tam). Velice 
si cením, že Metrostav se již řadu 
let aktivně zapojuje do  vzdělávání 
budoucího dělnického personálu. 
Vybrané žáky ve  školských zaříze-

Ing. Roman Vildner, MBA
Oblastní ředitel pro Ústecký kraj

Učni v praxi.

Je to spolupráce nemocných lidí se 
zvířaty a má to velmi pozitivní účin-
ky, což je díky ústecké zoologické 
zahradě. Lidé pohybující se okolo 
obou spolků jsou neuvěřitelní. Jsou 
pozitivní a těší mne jejich odhodlá-
ní pro dobrou věc.

Blíží se konec roku, co by jste 
vzkázal na závěr?

Nejprve bych chtěl poděkovat 
všem svým kolegům za odvedenou 
práci, přístup, kolegialitu a obrovské 
nasazení. Jsou vyjímeční, jsou pro-
fesionálové a  jsou úžasní kolegové. 
Jsou zkrátka tým. Zároveň jim chci 
popřát klidný závěr roku, příjemné 
a pohodové Vánoce a do nadcháze-
jícího roku 2018 vše nejlepší.



Vánoční
inspirace...

KUPON NA SLEVU

Platí pouze do 31. 12. 2017!  
Vztahuje se pouze na zboží na prodejně. 

Slevy se nesčítají, neplatí zpětně, na akční zboží, 
na objednávku ani v e-shopu.

při nákupu

-15%
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Zpříjemněte si 
chladné noční večery 

a dotvořte si tu pravou vánoční 
atmosféru s našimi kusovými koberci 

z kolekce Bursa.

Prejeme krásné svátky!ˇ BRENO.cz

... ve Vaší nejbližší 
prodejně BRENO s nejširším 

sortimentem podlahových krytin 
/ 58x v ČR

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

při nákupu nad 2000 Kč

PŘIJĎTE SI
PRO DÁREK

- čistící prostředek

Sidolux Universal
Marseillské mýdlo nebo Zelené hrozny

inzerat-Breno-REGIO-1217_192x267.indd   1 15.11.2017   16:47:12
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ZE SILVESTROVSKÉHO CESTOVÁNÍ MHD
I  na  samém konci roku se v  severočeských 

městech hodně cestuje tramvajemi, trolejbu-
sy a  autobusy MHD. Ani konec roku se však 
neobejde bez jedovatých či úsměvných zážitků 
účastníků dopravy. Inu, posuďte sami.

Stará paní na Benešově náměstí v Teplicích 
sháněla zastávku tramvaje, odkud chtěla ces-
tovat linkou číslo 1 do Dubí. „Žádná jednička 
tady nejezdí a tramvaj už vůbec ne.“ I rozčílila 
se stará paní : „Co to povídáte, vždyť jsem tam 
při své poslední návštěvě tou tramvají jela!“ 
Nakonec ale vyšlo najevo, že dotyčná paní tam 
naposledy cestovala před 55 lety.

a  na  všech bylo jen krátce napsáno: „Ať žije 
David.“ 

„A co jsi tam ještě chtěl mít?“
„No přece, když jsem teď nezaměstnaný - 

z čeho mám vlastně žít?!“
Manželé Hamerlovi, jedoucí na zimní dovo-

lenou, čekali na trolejbus v řetenickém sídlišti: 
„Tak Toníku, oba kanáry jsem dala sousedce 
Patlejchové, kocoura Bertíka si vzala na starost 
Běta, Punťu si odvedla Eva, televizi s videem si 

něho bylo ve voze k zalknutí. Paní to nedovo-
lila, že by ji prý v průvanu ranila mrtvice. Pán 
přece jen okno otevřel, dáma je však v zápětí 
rozhořčeně zavřela. Opakovalo se to tak něko-
likrát, až z toho povstala ukrutná hádka a lid-
ské mluvě nepodobný řev. Když došla řidiči 
tramvaje trpělivost a  zastavil na  zastávce, šel 
se podívat, co se ve voze děje. Pán i paní mu 
tedy přednesli své stížnosti a  obžaloby. Řidič 
to však vyřešil rychle: „Víte co? Napřed bude 
okno zavřené - a pán se zalkne. Potom jej ote-
vřu - a paní zase raní mrtvice. No a budete mít 
pokoj oba!“

půjčila Edita na chalupu a Lubošek bude hezky 
u babičky.“

I zamyslel se nad tím její muž: „A nemyslíš 
Mirko, že bychom se zotavili lépe, kdybychom 
teď zůstali doma, když tam bude takový božský 
klid?“

Na zastávce MHD v Neštěmicích stojí žena 
s  malým chlapcem: „Kluku miliónská, dej už 
pokoj. Pořád se na něco ptáš, že ti člověk ani 
nestačí odpovídat. Víš, že jeden chlapeček pro 
svou zvědavost přišel pod autobusem o život?“

„A co chěl vědět, mami?“
V tramvaji jedoucí z Mostu do Litvínova se-

děli naproti sobě u okna starší pán a dáma. Pán 
žádal o  povolení otevřít okno, protože podle 

VESELÁ
SILVESTROVSKÁ ZASTAVENÍ

NA KONCI
ROKU

TEPLICKÉ PERLIČKY Z OBDOBÍ 
ŠEDESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ
TRNOVANSKÉ STRAŠIDLO

Někdy koncem šedesátých let 20. století se 
mezi Vánocemi a  Silvestrem po  Trnovanech 
rozkřiklo, že v místech U Vlastního krbu na-
proti starému pivovaru straší. Podle některých 
lidí se tam měl ve zdi zjevovat zářící kostlivec 
či rytíř, který vylekal kdekoho v  okolí. Jednu 
starou pověrčivou ženu museli dokonce ve sta-
vu silného šoku a  rozrušení odvézt na  psy-
chiatrickou kliniku. Jelikož se o  trnovanském 
strašidle hodně mluvilo, zapojila se do pátrání 
také tehdejší veřejná bezpečnost i  příslušné 
kriminální oddělení, avšak na nic se nepřišlo. 
Nakonec se ukázalo, že záhadné zjevení způ-
sobovaly netradičně vzorované a  lesknoucí se 
záclony, které při osvitu z  pouliční lampy vr-
haly vlnící se bizarní odlesky a různé obrazce. 
Jedna z obyvatelek domu si tyto třpytivé záclo-
ny přivezla ze sousedního východního Němec-
ka, a když je posléze sundala, veškeré strašení 
U Vlastního krbu přestalo.

Do  trolejbusu na  Mírovém náměstí v  Ústí 
nad Labem nastoupila cestující, která vyčinila 
řidiči za  to, že jede příliš brzy. A  co čert ne-
chtěl, na  další zastávce přistoupila jiná cestu-
jící, která vynadala řidiči zase proto, že jede 
příliš pozdě. Když ji řidič odkázal na předešlou 
cestující, aby se s ní tedy dohodla, která z nich 
má skutečně pravdu, pustily se zpočátku obě 
ženy do  nesouhlasné diskuse, ale nakonec se 
uklidnily a  shodly na  tom, že si stejně řidiči 
jezdí, jak chtějí.

Pan šéf jedné menší organizace vyprávěl 
v  chomutovském trolejbuse vtip, přičemž se 
jeho zaměstnanci, jedoucí s ním, hlasitě smáli. 
Jenom jeden z nich zůstal vážným a vůbec ne-
reagoval. Na otázku souseda, co je s ním a proč 
se vůbec nesmál odpověděl: „Nemám toho 
vůbec zapotřebí. Jde od Nového roku z firmy 
pryč.“

Postěžoval si na zastávce autobusu u hlavní-
ho nádraží v  Děčíně mladší pán svému zná-
mému: „Představ si, dvanáct gratulací jsem 
teď k  svátku Davida před Silvestrem dostal 



PRASE NAD LÉKÁRNOU
V  bývalé Myslivecké, později 

Alejní ulici, kde dnes naleznete 
supermarket BILLA, se v přízem-
ní části starého domu necházela 
lékárna. Nad ní bydlel jistý truh-
lář, k  jehož zálibě patřilo pěsto-
vání domácích užitných zvířat. 
A  přestože neměl k  dispozici 
vlastní dům a  vhodné prosotry 
s chlívkem, rozhodl se, že si poří-
dí alespoň jedno prase pro radost 
sobě domů. Za  koupelnou proto 
zřídil prasečí místnost a aby zame-
zil zápachu a hromadění nečistot, 
pravidelně prase koupal, uklízel 
u  něho a  věnoval mu maximální 
péči. Když pak prase patřičně do-
rostlo, uspořádal truhlář zabíječku 
s prasečími hody. Dole v  lékárně, 
kde dbali v bílých pláštích o téměř 
sterilní čistotu, se nikdy nedozvě-
děli, že o poschodí výš „bydlí“ ne-
obvyklý podnájemník, o  kterém 
neměli ani potuchy.

PANÍ, NEPOTŘEBUJETE 
SLOŽIT UHLÍ?

Pepa z Trnovan chodil v šedesá-
tých letech 20. století po Teplicích 
a koukal, kde by pomohl něco od-
nést, uklidit a vydělat si nějakou tu 
korunu. Nejčastějším kšeftem pro 
něho ovšem bylo skládání uhlí, 
proto se mu také říkalo UHELNÝ 
PEPEK. Tehdy se hodně topilo 
uhlím, takže měl pořád co dělat. 
A cena? To záleželo na  jeho žízni 
a dobré náladě.

„Tak pojď, mám toho dvacet 
metráků,“ zvala jej na složení uhlí 
zrovna o Silvestra jedna paní.

„Kolik dáte, paní? Pět pětek? 
Tak jo.“

Sundal kabát a pustil se do prá-
ce. Žízeň byla veliká a tak se snažil 
být hotov co nejdříve. Ale nové 
majitelce uhlí to vrtalo hlavou. 
Jestlipak to není moc, padesát ko-

run? Když mu dám třicet, dvacet 
ušetřím.

Pepa už byl skoro hotov. „Tak 
jak to jde?“

„No ještě to tady zametu a jsem 
hotovej.“

„Tak jo. Tady máš třicet korun 
a děkuji ti.“

„Tak to tedy ne! Dojednali jsme 
si, že dostanu padesát.“

„Podívejte se na něj, na holom-
ka vožralýho. Hodinu se tu fláká 
a ještě mu třicet korun nestačí!“

„Nedáte?“
„Nedám! A koukej mazat!“
To se Pepa opravdu rozčílil. 

Skočil do sklepa a uhlí začal vyha-
zovat ven. Takhle pilně nepraco-
val, ani nepamatoval. Než se paní 
stačila rozkoukat, měla uhlí zase 
venku před barákem.

„Jestli si myslíte, že je Pepa bl-
bej, tak to se tedy mejlíte! A teď si 
sežeňte někoho, kdo vám to za tři-
cet korun nahází zase do sklepa!“

Teď by milá paní ráda těch dva-
cet korun přidala. Ale protože 
Pepa patřil k  zásadovým lidem, 
domluvili se. Dostal tak to, co mu 
do padesáti korun chybělo a zno-
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vu se vrhl do práce. Naházel uhlí 
opět do sklepa, uklidil a šel vydě-
lané peníze do hospody spokojeně 
propít.

 Pavel Kovář

Netradiční vánoční dárek
zakoupíte v mosteckém Íčku

Zajímavou stopovací a  poznávací hru, k  níž nepotřebujete 
žádné vymoženosti současné techniky, jen nadšení a otevřenou 
hlavu, nyní můžete – a  tře-
ba jako netradiční vánoční 
dárek – pořídit v  Turistic-
kém informačním centru 
Most. „Hra je určena pro 
ty, kteří chtějí svůj volný 
čas strávit jinak než seze-
ním na gauči, a to třeba 
i  ve  městě nebo regio-
nu, kde žijí a které zna-
jí,“ říká primátor Mostu 
Jan Paparega. Na  za-
čátku hry je známo 
pouze místo startu. 
K  dalším zastávkám 
je třeba si cestu vy-
bojovat řešením 
úkolů a luštěním há-
danek, které na trase čekají.

Mostecký TRIPPER zakoupíte za  49 Kč v  Turistickém 
informačním centru města Mostu (sídlí v budově magistrátu 
v centru města), pak už jen stačí najít správnou cestu k pokladu 
v podobě absolventské vizitky, kterou jinde nezískáte.
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Nemáte vlastní byt?
Bydlíte u rodičů a už toho máte dost?
Bydlíte v podnájmu a za Vaše peníze
si pronajímatel vylepšuje svůj vlastní
rozpočet? 

Máme pro Vás řešení!
Nabízíme byty o různé velikosti v různých nadzemních 
podlažích, každý si vybere. Ve všech bytech je instalováno 
měření na dodávku vody a tepla, přípojky na kabelovou 
televizi, plastová okna, domovní přístup a jízda výtahem 
na čipy, standardní výbava bytů.

Nemáte peníze na pořízení
družstevního bytu v plné výši? 

Nevadí!
Pro každého nalezneme finanční řešení, jak si pořídit 
vlastní byt. 
Výše družstevního podílu již od 1.000,- Kč/m2. 

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední 1057/11, 415 01 Teplice

Tel. 417 554 984 • podatelna@osbdtp.cz
www.osbdtp.cz

T1285041
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DŮM KULTURY
Mírové nám. 2950, tel.: 417 515 940

12. prosince od 16.00 a 17.00 hodin
 DRAK PAPÍRÁK
  Pohádka z produkce Maňáskového divadla 

Teplice pro nejmladší diváky. 
14. prosince od 19.00 hodin
 KONZERVATOŘ TEPLICE
 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J.J. RYBY
  Nejznámější a nejhraněšjší vánoční mše, 

která doprovází typické české vánoce.
18. prosince od 15.30 hodin 
 NESEM VÁM NOVINY, POSLOUCHEJTE!
  Odpoledne plné zpěvu a tance – od mateř-

ských škol po základní školy, taneční skupi-
ny i sbory, sóla a další vystoupení. 

21. prosince od 19.00 hodin
 1. ABONENTNÍ KONCERT CYKLU C
 VÁNOČNÍ KONCERT
28. prosince od 19.00 hodin
 LAST CHRISTMAS 
 & George Michael Band
 Světově ojedinělý hudební projekt.

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
U Císařských lázní 4, tel.: 417 515 930

12. prosince od 19.00 hodin
 PERFECT DAYS
 Situační romantická komedie.
13. prosince od 19.00 hodin
 JANEK LEDECKÝ - VÁNOČNÍ TOUR 2017
  Vánočně laděné písně, Jankovy stěžejní hity 

i songy z nového alba. 
20. prosince od 8.30, 10.30 a 17.00 hodin
 LOCIKA
23. prosince od 16.00 a 19.00 hodin 
 VÁNOČNÍ KONCERT LUCIE BÍLÉ
  s hostem Honzou Toužimským z kapely Ara-

kain.
30. prosince od 19.30 hodin 
 LABUTÍ JEZERO
 Klasický balet

KINO KVĚTEN
Mírové nám. 2950, tel.: 417 515 940

12. prosince od 15.00 a 20.00 hodin 
 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
 Drama / Česko / Slovensko /2017.
12.-13. prosince od 17.30 hodin
 KVARTETO
 Komedie / Česko / 2017.
13. prosince od 20.00 hodin
 TOM OF FINLAND
  Životopisný / Drama / Finsko / Švédsko / 

Dánsko / Německo / USA / 2017.
14.-15. a 17. prosince od 17.00 a 20.00 hodin
16. prosince od 20.00 hodin
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA.
16.-17. prosince od 13.30 hodin
 PADDINGTON 2
  Komedie / Rodinný / Fantasy / VB / Francie.

TEPLICE

16. prosince od 16.30 hodin
 LA SCALA - CHRÁM ZÁZRAKŮ
 Dokument.
18.-20. prosince od 17.30 hodin
 THOR: RAGNAROK
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA.
18.-19. prosince od 20.00 hodin
 NÁDECH PRO LÁSKU
  Životopisný / Drama / Romantický / Velká 

Británie.
19. prosince od 15.00 hodin
 MILADA
 Životopisný / Drama / Historický / Česko.

20. prosince od 20.00 hodin
 PLANETA OPIC
 Dobrodružný / Sci-Fi / Drama / USA / 1967.
21.-23. prosince od 13.30 hodin
 FERDINAND
 Animovaný / Rodinný / USA / 2017.
21.-23. prosince od 15.30 hodin
 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
  Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Akční / 

Komedie / USA.
21.-23. a 25.-27. prosince od 17.30 hodin
 ŠPINDL
 Komedie / Česko / 2017.
21.-23. prosince od 20.00 hodin
 LADÍME 3
 Komedie / USA / 2017.
24. prosince od 10.00 hodin
 ČERTOVINY
 Pohádka / Česko / 2018.
25.-27. prosince od 13.30 hodin
 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
 Animovaný / Komedie / Česko / 2017.

25.-27. prosince od 15.30 hodin
 PADDINGTON 2
  Komedie / Rodinný / Fantasy / Velká Británie 

/ Francie / 2017.
25.-26. prosince od 20.00 hodin
 KVARTETO
 Komedie / Česko / 2017.
27. prosince od 20.00 hodin
 OČIMA FOTOGRAFKY
 Dokumentární / Drama / Česko / Slovensko.
28.-30. prosince od 13.30 hodin
 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
  Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Akční / 

Komedie / USA / 2017.
28.-30. prosince od 15.30 hodin
 MAXINOŽKA
 Animovaný / Belgie / Francie / 2017.
28.-30. prosince od 17.30 hodin
31. prosince od 10.00 hodin
 PŘÁNÍ K MÁNÍ
 Pohádka / Česko / Slovensko / 2017.
28.-30. prosince od 20.00 hodin
31. prosince od 13.30 hodin
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Zámecké náměstí 14, tel.: 412 359 000

VÝSTAVY
do 25. února 2018 / Jízdárna teplického zámku
 VÝSTAVA XXL
  Výstava k 120. výročí otevření muzea v Tep-

licích a 70 let působení muzejníků na teplic-
kém zámku.

1. 12.  - 11. 3. 2018 / I. a II. výstavní místnost
 SVĚT KOSTIČEK LEGO
  Výstava mnoha pestrobarevných exponátů 

poskládaná ze stavebnice Lego. 
do 31. 12. / III. výstavní místnost
 HORNÍ MĚSTA KRUŠNÝCH HOR 
  Putovní panelová výstava představuje důle-

žité hornické lokality.

DOPROVODNÉ AKCE
15. 12. / 16 - 20 hodin / Zámek v Teplicích
 OŽIVLÝ DUCH VÁNOC 
 NA TEPLICKÉM ZÁMKU aneb VÁNOCE
 JAKO V POHÁDCE (s Divadlem V Pytli) 
  Prohlídky po 15 minutách, maximálně 25 

osob ve skupině.
16. a 17. 12. / 14 - 17 hodin / Místnost pro ná-
vštěvníky teplického zámku
 DĚTSKÁ VÁNOČNÍ DÍLNA 
  Výroba originálních vánočních ozdob, pe-

čení vánočního cukroví a tradiční vánoční 
zvyky.

EXPONÁT V EXPOZICI
do 17. 12. / expozice lázeňství
 ROK BAROKA V TEPLICKÉM MUZEU 

NOVÉ EXPOZICE
vnitřní nádvoří teplického zámku
 UMĚLÁ JESKYNĚ 
 A JÍDELNA PRO SLUŽEBNICTVO

EXPONÁT MĚSÍCE
foyer teplického zámku / vstup zdarma
 VZKAZ Z MINULOSTI 

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM: 
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI !!!
13. prosince v 19.00 hodin
 PROSINCOVOU OBLOHOU
17. prosince ve 14.00 hodin
 Pohádka O BÝKU ZLOBÍKOVI 
 A LOVCI ORIONOVI
17. prosince v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + SLUNCE A ČLOVĚK
20. prosince v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
24. prosince
 ! ! ! Z A V Ř E N O ! ! !
27. prosince v 19.00 hodin
 MYTHOLOGIE ZIMNÍ OBLOHY
31. prosince
 ! ! ! Z A V Ř E N O ! ! !

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem a 

zajímavou osobností vědy se uskuteční v 
teplickém planetáriu v Koperníkově ulici 
ve čtvrtek 21. 12. 2017 od 18:00. Přednášet 
přijede pan Ing. Vladimír Dániel, Ph.D. a 
téma zní VZLUSAT–1; Česká technologická 
nanodružice ve vesmíru.

HVĚZDÁRNA
  JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE PRO VEŘEJ-

NOST UZAVŘENA.

Nebytové prostor y,
k anceláře a byty k pronájmu
v centru Ústí  n.  L. Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com

www.vyhodnereality.cz

ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA
Kamil Kuchyňka, ul. 28. Října 856/27, Teplice
tel.: 775 205 575

VÝROBA
DIAMANTOVÝCH ŠPERKŮ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ŠPERKŮ
VÝROBA SNUBNÍCH PRSTENŮ
OPRAVY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

FACEBOOK: ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA
WWW.ZLATNICTVI KUCHYNKA-TEPLICE.CZ

T1220058

Koupím obrazy, hodiny,
hodinky, stříbrné mince

a příbory
a další starožitnosti.

602 366 831 T1220023

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. T1282042
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KULTURNÍ CENTRUM
12. prosince v 17.00 hodin
 TANEČNÍ PODVEČER S KRUŠNOHORKOU
15. prosince v 19.00 hodin - kino Lípa
  DUO JAMAHA
 Koncert dua, známého ze ŠLÁGR TV.
16. prosince v 9.00 hodin - zastávka ul. Teplická
 ZÁJEZD DO VÁNOČNÍCH DRÁŽĎAN
  Zájezd je určen výhradně pro občany města 

Duchcova. 
16. prosince v 16.16 hodin, 
Masarykova ul. a nám. Republiky 
 ČERTI A KRAMPUSÁCI
 Pekelný průvod alpských čertů a strašidel.
17. prosince v 16.00 hodin, kostel Církve česko-
slovenské husitské 
 ZIMNÍ ČAS UŽ JE TU ZAS
 Pásmo písniček, básniček a tanečků dětí.
24. prosince ve 22.00 hodin, kostel Zvěstování 
 OSLAVA VÁNOC S DIVADLEM M
  Biblický příběh o narození Ježíška s českými 

koledami a živým Betlémem.
17. 12. v 17.00 hodin a 23. 12. v 16.00 hodin, 
věž kostela Církve československé husitské
 ADVENTNÍ TROUBENÍ
  Troubení slavnostních fanfár a  vánočních 

koled z věže kostela.
1.-31. prosince v provozní době kina Lípa 
 VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ 
 DUCHCOVSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL 
1. ledna 2018
 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

KINO LÍPA
14. prosince v 19.00 hodin
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA.
17. prosince v 15.00 hodin
 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
 Animovaný / ČR.
19. prosince v 19.00 hodin
 MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
 Komedie / USA, české titulky.
20. prosince v 19.00 hodin
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA.
21. prosince v 17.00 hodin
22. prosince v 19.00 hodin
 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 
 Dobrodružný / Akční / Komedie / USA.
26. a 29. prosince v 19.00 hodin
 ŠPINDL
 Komedie / ČR.
27. prosince v 17.00 hodin
 FERDINAND
 Animovaný / Dobrodružný / Komedie / USA.
28. prosince v 10.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK - BioSenior
 Drama / komedie / ČR / SR.
31. prosince v 17.00 hodin
 SILVESTROVSKÝ GALAKONCERT 
 BERLÍNSKÉ FILHARMONIE
 PŘÍMÝ PŘENOS.
 

bílina

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
17. prosince v 16.00 hodin
 ADVENTNÍ KONCERT V KOSTELE 2017
  3. adventní neděli - koncert zpěvačky, he-

rečky, moderátorky Daniely Šinkorové. 

DIGITÁLNÍ KINO
15. prosince v 17.30 hodin 
 TÁTA JE DOMA 2 
 USA / komedie / české titulky.
15. prosinceve 20.00 hodin
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  
 USA / akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi.
16. prosince v 17.30 hodin
 SNĚHULÁK
 USA / krimi / drama / české titulky.

DUCHCOV

16. prosince ve 20.00 hodin
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ  
 USA / akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi.

VÁNOČNÍ PROJEKCE V DIGITÁLNÍM KINĚ
27. prosince v 17.30 hodin
 PŘÁNÍ K MÁNÍ 
 ČR / rodinná komedie.
27. prosince ve 20.00 hodin
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 
 USA / akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi.
28. prosince v 17.30 hodin
 PADDINGTON 2
 Velká Británie / Francie / komedie.
28. prosince ve 20.00 hodin
 ŠPINDL 
 ČR / romantická komedie.

ústí

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
11. prosince v 17.00 hodin
 VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ E. Randové
12. prosince v 19.00 hodin
 CASANOVA
 Muzikál.
15. prosince v 19.00 hodin
 PAVEL ŠPORCL: 
 VÁNOCE NA MODRÝCH HOUSLÍCH
 Koncert.
17. prosince v 17.00 hodin
19. prosince v 19.00 hodin
 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
 Koncert.
22. prosince v 19.00 hodin
 PTÁČNÍK
 Opereta.
26. prosince v 18.00 hodin
 VÁNOČNÍ KONCERT BENDOVA 
 KOMORNÍHO ORCHESTRU a jeho hostů

28. prosince v 16.00 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
 Balet.
31. prosince v 15.00 hodin
 ABBA STARS
 Silvestrovský koncert.

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

 Prosinec
12. prosince v 19.00 hodin - Dům kultury - kino
 ČOCHTAN VYPRAVUJE - DERNIÉRA!!!
  Dovolujeme si Vás pozvat na derniéru Diva-

delního představení Divadelní společnosti 
Josefa Dvořáka.

16. prosince v 19.30 hodin - Dům kultury - sál
  27. VÁNOČNÍ KONCERT 
 THE BOOM AND ORCHESTRA
 a host THE QUARRYMEN
16. prosince ve 20.00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA & DOSTÁLA
  Pravidelná měsíční akce nabízející hudbu 

šedesátých, sedmdesátých a  někdy i  osm-
desátých let především pamětníkům. 

19. prosince v 19.30 hodin - Dům kultury - kino
 PADESÁT LET FEŠÁKŮ + HOSTÉ
  Koncert se uskuteční přesně v den prvního 

koncertu Fešáků před 50 roky. Soubor oslaví 
toto obdivuhodné výročí.

20. prosince v 19.30 hodin - Dům kultury - kino
 DAGMAR PECKOVÁ A SPIRITUÁL KVINTET
  Po loňském fantastickém úspěchu budeme 

vánoční čas slavit opět s vynikající světovou 
pěvkyní za  doprovodu skvělého Spirituál 
kvintetu.

22. prosince v 19.00 hodin - Dům kultury - sál
 SWINGOVÉ VÁNOCE 2017
 www.superkoncerty.cz
10. ledna v 18.30 hodin - Dům kultury - sál
 TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
  Zahájení tanečních kurzů pro dospělé - kur-

zy jsou určeny pro páry všech věkových ka-
tegorií.

 DĚČÍN

MĚSTSKÉ DIVADLO
12. prosince v 19.00 hodin
 POSLEDNÍ ARISTOKRATKA 
 Divadlo Na Jezerce 
14. prosince v 19.00 hodin  
  BOŽSKÁ SARAH
 Divadlo Kalich. 
15. prosince v 19.00 hodin
 60´S ANEB ŠEDESÁTKY 
 Městská divadla pražská / Divadlo ABC.
17. prosince v 15.00 hodin  
 PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
 Divadlo Slunečnice.
19. a 20. prosince v 19.00 hodin 
 DĚČÍNSKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
 Předvánoční koncert. 
21. prosince v 19.00 hodin  
  POŽITKÁŘI 
 Divadlo Na Zábradlí.
23. prosince v 19.00 hodin  
  VÁNOČNÍ KONCERT 2017
 ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE 
24. prosince v 15.00 hodin
Evangelický kostel v Děčíně - Podmoklech
 HUDBA LIDEM DOBRÉ VŮLE
  Děčínští hudebníci zahrají již tradičně 

na štědrý den k potěšení duše i srdce.
  

KINO SNĚŽNÍK
12. prosince v 10.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 
 ČR, Slovensko. Režie: Jan Hřebejk.
12. prosince v 19.00 hodin
 O TĚLE A DUŠI 
 Drama / Maďarsko.

13. prosince v 19.00 hodin a 14. ve 20.00 hodin
 MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ 
 Komedie / Itálie / 2017 / premiéra.
14. prosince v 00.01 hodin
14.-16. a 27. a 26.-27. prosince v 17.00 hodin
17. a 19.-20.  prosince v 19.00 hodin
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
 Akční / Dobrodr. / Fantasy / Sci-Fi / USA.
15. a 16. prosince ve 20.00 hodin
 MANŽELKA A MANŽEL
 Komedie / Romantický / Itálie / 2017.
15. a 16. prosince v 15.30 hodin
 MŮJ ŽIVOT CUKETKY
 Animovaný / Rodinný / Švýcarsko / Francie.
17. prosince v 16.00 hodin
 EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
 Dokumentární / ČR, Polsko / 2017.
  Po projekci navazuje beseda za osobní 

účasti Ewy Farne a autogramiáda.
21.-23. prosince v 17.30 hodin
 LADÍME 3 
 Komedie / USA / 2017 / premiéra.
22.-23. prosince v 15.30 hodin
26. prosince v 15.00 hodin
 FERDINAND
 Animovaný / Rodinný / USA / dabing.
22.-23. a 26. prosince ve 20.00 hodin
 ŠPINDL 
 Romantický / Komedie / Rodinný / ČR.
28. a 30. prosince v 17.30 hodin
29. prosince v 19.00 hodin
 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 
  Dobr. / Rodinný / Fantasy / Akční / Komedie.
28. a 30. prosince ve 20.00 hodin
 ZTRACEN V DŽUNGLI
  Akční / Dobrodružný / Drama / Thriller / 

Austrálie, Kolumbie / 2017.
29. prosince v 17.00 hodin a 30. v 15.30 hodin
 NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
 Muzikál / Drama / Životopisný / USA / 2017.

ZPROSTŘEDKUJI VÁM PŮJČKU
6 000 – 100 000,- Kč, KTERÁ JE URČENA PRO VŠECHNY!

Tzn. zaměstnané, podnikatele, důchodce, 
ženy na MD a také nezaměstnané pobírající sociální dávky.

NIC NENÍ ZTRACENO, ANI, POKUD JSTE JIŽ V REGISTRU.
VOLEJTE 722 788 376
Úplně nový a lepší PROVIDENT T1

28
20
27

Pianina a klavíry
- prodej, výkup, ladění, opravy.

Jan Schamberger, 602 366 831

T1220023

Hledám kadeřnici s Ž.L.
pro dámské kadeřnictví

v centru Teplic.
Kontakt: 734 265 307

T1252039

ÚSTÍ NAD LABEM

BÍLINA

DĚČÍN
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KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

PRO MAMINKY (TATÍNKY) S DĚTMI
12. prosince v 9.30 hodin - Kosmos Maxi
 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
 Animovaná komedie.
 

PROMÍTÁNÍ NEJEN PRO SENIORY
19. prosince ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi 
 MILADA
 Životopisné drama.

KINO KOSMOS - SÁL MAXI
7.-13. prosince v 17.30 hodin
9.-10. a 16.-17. prosince v 15.00 hodin
 PŘÁNÍ K MÁNÍ
  Česká pohádka. Poetickou, hravou a humor-

nou formou vypráví film příběhy několika 
podob lásky. 

7.-12. prosince ve 20.00 hodin
 MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
 USA, komedie. 
13. prosince ve 20.00 hodin
 MOTORBAND. RESTART 
  Hudební dokumentární film se ohlíží za osu-

dy hudebníků, kteří v osmdesátých letech 
budovali heavy metalové podhoubí v Čes-
koslovensku. 

14.-20. prosince v 17.30 hodin
14.-17. a 18.-20. prosince ve 20.00 hodin
 STAR WARS. POSLEDNÍ Z JEDIŮ 
 USA, akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi.
21.-23. prosince v 17.30 a 20.00 hodin
27.-30. prosince ve 20.00 hodin
 ŠPINDL
 Film ČR, romantický / komedie / rodinný.
23. a 27.-28. prosince v 15.00 hodin
29.-30. prosince v 17.30 hodin
 JUMANJI. VÍTEJTE V DŽUNGLI!
  USA, dobrodružný / rodinný / fantasy / akční 

/ komedie.
2.-3. ledna 2018 v 17.30 hodin
 LADÍME 3
 USA, komedie.
2.-3. ledna 2018 ve 20.00 hodin
 BORG/MCENROE
  Švédsko / Dánsko / Finsko, drama / životo-

pisný / sportovní.
4.-10. ledna 2018 v 17.30 hodin
6.-7. ledna 2018 v 15.00 hodin
 ČERTOVINY
 Česká pohádka.
4.-7. ledna 2018 ve 20.00 hodin
 ZTRACEN V DŽUNGLI
  Austrálie / Kolumbie, akční / dobrodružný / 

thriller.
8.-10. ledna 2018 ve 20.00 hodin
 INSIDIOUS. POSLEDNÍ KLÍČ
 USA / Kanada, drama / horor / mysteriózní.

KINO KOSMOS - SÁL MIDI
7.-13. prosince v 19.00 hodin
117 min. / 90 Kč
 POLIBEK OD BEATRICE
 Francie, drama.

14.-20. prosince v 19.00 hodin
 OBÁVANÝ
 Francie, životopisný / drama / romantický.
21.-23. prosince v 19.00 hodin
 MÍSTO SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
 Itálie, drama / mysteriózní / fantasy.
27.-30. prosince v 19.00 hodin
 RODIN 
 Francie / Belgie, drama.

MĚSTSKÉ DIVADLO
VELKÁ SCÉNA
12. prosince v 17.00 hodin - Komorní scéna
 TRAMVAJ DO STANICE TOUHA
13. prosince v 10.00 hodin - Velká scéna
 SATURNIN (pro školy)
14. prosince v 19.00 hodin - Velká scéna
 VÁNOČNÍ KONCERT O. RUMLA 
 A BIG BANDU ZDENKA TÖLGA
15. prosince v 10.00 hodin - Velká scéna
 TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA 
16. prosince v 18.00 hodin - Malá scéna
 VÁNOČKY 2017 
17. prosince v 16.00 hodin - Velká scéna
 VÁNOČNÍ KONCERT KORÁLKU 
18. prosince v 19.00 hodin - Velká scéna
 MMMM - STAROČESKÉ VÁNOCE - 
 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ 
 JAKUBA JANA RYBY
19. prosince v 19.00 hodin - Velká scéna
 HABAĎÚRA 
20. prosince v 10.00 hodin - Komorní scéna
 BARON PRÁŠIL (pro školy)
21. prosince v 10.00 hodin - Velká scéna
 CHARLEYOVA TETA (pro školy)
22. prosince v 19.30 hodin - Velká scéna
 KRÁSKA A ZVÍŘE 
27. prosince v 19.00 hodin - Velká scéna
 SPLAŠENÉ NŮŽKY
28. prosince v 19.00 hodin - Velká scéna
 KRÁSKA A ZVÍŘE 
29. prosince v 19.00 hodin - Malá scéna
 BARON PRÁŠIL
31. prosince v 18.00 hodin - Velká scéna
 CHARLEYOVA TETA
31. prosince ve 21.00 hodin - Velká scéna
 4. DIVADELNÍ SILVESTR 

KINO SVĚT
12. prosince v 17.00 hodin
13. prosince v 19.30 hodin
 LIGA SPRAVEDLNOSTI
 Akční/ dobrodružný / thriller / USA / 2017.
12. prosince v 19.00 hodin
13. prosince v 18.00 hodin
 MATKY NA TAHU O VÁNOCÍCH
 Komedie / USA / 2017.
13. prosince v 17.00 hodin
16. prosince v 15.00 hodin
 ESA Z PRALESA
 Animovaný / Francie / 2017.
14. prosince v 00.01 hodin
14. prosince v 16.00 a 19.30 hodin
15. prosince v 16.00 a 19.30 a 20.00 hodin
16. prosince v 16.00 a 18.00 hodin
17. prosince v 16.00, 18.00 a 19.30 hodin
18. prosince v 17.00 hodin
19. prosince v 19.00 hodin
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
 Dobrodružný, fantasy / USA / 2017
15. prosince v 17.00 hodin
 KVARTETO
 Komedie / Česko / 2017.
16. prosince v 19.30 hodin
 7 ŽIVOTŮ
  Sci-fi, thriller / USA, Velká Británie, Francie, 

Belgie / 2017.
17. prosince v 15.00 hodin
 PADDINGTON 2
  Animovaný, rodinný, komedie / Velká Britá-

nie, Francie / 2017.
17. prosince v 18.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK
 Drama / Česko, Slovensko / 2017.
18. prosince v 19.00 hodin
 HRÁČI SE SMRTÍ
 Drama, horor, sci-fi / USA / 2017.
19. prosince v 17.00 hodin
 TÁTA JE DOMA 2
 Komedie / USA / 2017.
20. prosince v 17.00 hodin
 LIGA SPRAVEDLNOSTI
 Akční/ dobrodružný / thriller / USA / 2017.

20. prosince v 19.00 hodin
 VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
 Kriminální, mysteriózní / USA /2017. 
21. a 23. prosince v 17.00 hodin
22. prosince v 18.00 hodin, 25. v 19.00 hodin
 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
 Dobrodružný, rodinný, komedie / USA.
21. prosince v 18.00 a 20.00 hodin
22. prosince v 19.30 hodin, 23. v 19.00 hodin
25. prosince v 17.00 hodin
 ŠPINDL
 Komedie / ČR / 2017.
22. prosince v 17.00 hodin
25. a 27. prosince v 15.00 hodin
 FERDINAND
 Animovaný, dobrodružný, komedie / USA.
23. a 26. prosince v 15.00 hodin
 PŘÁNÍ K MÁNÍ
 Pohádka, rodinný / ČR / 2017.
26. prosince v 17.00 hodin
 TÁTA JE DOMA 2
 Komedie / USA / 2017.
26. prosince v 19.00 hodin
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ
 Dobrodružný, fantasy / USA / 2017.
27. prosince v 17.00 hodin
 DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
 Komedie / Francie / 2017.
27. prosince v 19.00 hodin
 LADÍME 3 
 Hudební komedie / USA / 2017.

28. prosince v 15.00 hodin
 ESA Z PRALESA
 Animovaný / Francie / 2017.
28. prosince v 17.00 hodin
29. a 31. prosince v 19.00 hodin
 NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
 Muzikál, romantický / USA / 2017.
28. prosince v 19.00 hodin, 29. v 17.00 hodin
 ZTRACEN V DŽUNGLI
 Dobrodružný, drama / Austrálie / 2017.
29. prosince v 15.00 hodin, 31. v 11.00 hodin
 PŘÍŠERÁKOVI
 Animovaný, komedie / Německo, Francie.
30. 12. v 15.00 hodin, 1. ledna v 15.00 hodin
 FERDINAND
30. 12. v 18.00 hodin, 2. ledna v 17.00 hodin
 JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
30. prosince v 19.00 hodin
 STAR WARS: POSLEDNÍ Z JEDIŮ 
31. prosince v 15.00 hodin
 PADDINGTON 2
  Animovaný, rodinný, komedie / Velká Britá-

nie, Francie / 2017.
31. 12. v 17.00 hodin, 1. ledna v 19.00 hodin
 ŠPINDL

CHOMUTOV

MOST

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m2 do 5 000 m2

Radek Andres
tel.: 774 077 050 • phrealas@gmail.com www.vyhodnereality.cz

Fotoaparáty, objektivy, dalekohledy & příslušenství
OF FOTO • Sporergasse 7 • DE-01067 Drážďany • Německo

Tel. +49 351-48100297 • info@qf-foto.de

za palácem kultury
PO-SO   10-18 hodNÁKUP

FOŤÁKŮ V HOTOVOSTI



V Teplicích, na Nové Vsi, byl v r. 1988 postaven Památník (tajenka 1, dvě části), na jehož stavbu byly použity kameny, jež darovaly takřka všechny obce tehdejších okresů. Ve východní 
části okresu Děčín se nachází přírodní rezervace (tajenka 2). Zaujímá plochu stejnojmeného rybníka na jehož březích se nachází větrný mlýn z r. 1945. Počátkem šedesátých let byl ve 
městě Louny navrtán významný zdroj alkaické kyselky zvaný Pramen (tajenka 3). Tato minerální voda je vhodná k pitným kúrám u pacientů s gastrointestinálními chorobami.

Tajenka z listopadového čísla: V 1.polovině 14.století byl založen hrad Helfenburk, který kdysi zničen, nyní je v péči a majetkem města Úštěk. Nedaleko Lovosic se nachází kopec Boreč, 
který je velmi zajímavou národní přírodní památkou. Např. v krutých mrazech lze vidět z jeho vrcholu stoupat teplou páru. Rozdíl mezi unikajícím vzduchem a okolím činí až 16 stupňů. 
Na vrcholu kopce je jediné místo v ČR, kde roste vzácný druh středomořské játrovky, rostliny zařazené na Červený seznam mechorostů ČR. V prostorách starého opevnění v Terezíně 
najdete Muzeum nostalgie. K vidění jsou hračky, kola, vrtačky, mixéry a mnoho dalšího z doby před 30 lety.

Tento měsíc se k nám vrátil oblíbený sponzor 3J ELEKTRONIKA a ŽELEZÁŘ-
STVÍ z Oseku. Firma se zabývá především anténním a satelitním servisem a montáží, 
včetně bytových a datových rozvodů, výrobou klíčů, broušením nožů a nůžek a celým 
sortimentem železářství. Vedle toho provozuje prodej elektroniky, elektroinstalač-
ního materiálu a potřeb pro domácnost. Obchod najdete pod oseckým náměstím, 
naproti restauraci Stropník nebo na www.3j.cz. Zde si můžete vybrat z nabídky cca 
2  000 výrobků. Samozřejmostí je odvoz zakoupeného zboží a  následnou instalaci 
ZDARMA. První tři vylosovaní luštitelé získají slevové poukazy na nákup zboží. Spo-
lečnost 3J děkuje svým klientům za přízeň a věrnost. Všem zákazníkům minulým, 

současným a těm budoucím vše nej do roku 2018. Na správné odpovědi se budeme 
těšit do 31. 12. 2017, své odpovědi označte Luštíme s 3J ELEKTRONIKOU a ŽELE-
ZÁŘSTVÍM z Oseku a posílejte na adresu Regio, U Císařských lázní 7, Teplice nebo 
mesicnik@iregio.cz, u svých odpovědí vždy uvádějte adresu a telefon.

Výherci tajenky listopadového čísla se staly:
Zdeněk Doležal/Rumburk
Hana Hlinská / Ústí nad Labem
Anna Pšeničková /Teplice  Všem výhercům gratulujeme!

Luštíme s 3J ELEKTRONIKOU a ŽELEZÁŘSTVÍM z Oseku

Antény
Satelity

Instalace
Montáž

Elektronika
Železářství

Výroba klíčů
Broušení nožů, nůžek

Osek, Obránců míru 120
Tel. 608 888 881, 417 531 855

www.3J.cz T10
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Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

Radek Andres • tel.: 774 077 050 • www.vyhodnereality.cz

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM Citröen C 3, 2008, 1.1, najeto 80 000 km, barva červe-
ná, manuální převodovka, ABS, central, el.okna, rádio, výborný 
technický stav. Cena 80 000,- Kč, při rychlém jednání sleva. Tel.: 
723 067 214. (111101)
• PRODÁM družstevní byt Teplice - Řetenice, Zrenjaninská ulice. 
Byt je po celkové rekonstrukci, plovoucí podlahy po celé ploše 53 
m2, na  toaletě a  v  koupelně je položená dlažba. Jsou zde vel-
mi nízké náklady na  bydlení, perfektní občanská vybavenost, 
včetně obchodu, školy, školky, nemocnice poblíž domu. Cena 
690 000 Kč. Tel.: 735 855 196. (111102)
• PRODÁM zajímavý byt 1+1, 28 m2, v  klidné lokalitě Teplic. 
Zrekonstruovaný, částečně zařízený (novější linka, elektrický 
sporák s digestoří, v pokoji na míru vyrobená skříň a vyvýšené 
spaní), součástí je i  sklep. V  dosahu veškerá občanská vybave-
nost, nízké náklady na bydlení. RK NEVOLAT! Tel.: 720 114 197. 
(111103)
• PRODÁM nezařízený byt (podíl v  družstvě) 4+1 s  balkónem 
o  celkové výměře 79,19 m2. Byt je situovaný v  klidné oblasti 
s  krásnými výhledy na  okolní krajinu (ulice Pod Hvězdárnou, 
Prosetice). Do  autobusové zastávky směr Praha je to 8 minut 
chůze. Veškerá občanská vybavenost je poblíž. Byt se nachází v 2. 
NP panelového domu. Je v původním, ale v zachovalém stavu, 
ideální k rekonstrukci dle vašich představ. tlatan25@gmail.com, 
cena: 350 000,- Kč. Tel.: 774 021 289. (111104)
• NABÍZÍM k  prodeji DB o  vel. 2 + kk, ul. Dukelských Hrdinů, 
40 m2, 6. patro, byt je v původ. stavu, přímo od majitele a ne-
plat. žádnou provizi, výhodná cena 49  000,-Kč + přepis. Tel.: 
608 155 603. (111105)
• PRODÁM Trabant 601 COMBI roč. 1972. Tel.: 608  339  484. 
(111106)
• PRODÁM družstevní 3+1+L, TP, Trnovanská, u  školky, 5p, 
72m2, standard, skvělé dispozice na  úpravu, perfektní výhled, 
SBD Mír, nízké náklady. Tel.: 776 228 913. (111107)
• PRODÁM byt v  osobním vl. 2+1, Ústí n/L, Gagarinova - Se-
verní terasa, 62m2, 7p, standard k  rekonstrukci, ne RK. Tel.: 
721 962 422. (111108)
• PRODÁM druž. byt 2+kk+L v TP (popřípadě vyměním za větší 
v  Šanově 2) v  ulici Antonína Sochora, žádaná lokalita, veškerá 
občanská vybavenost, 7.p. panelák s  výtahem, energetická 
náročnost budovy tř. C, k bytu náleží komora a prostorná lodžie 
s  krásným výhledem. Pův. stav, umakartové jádro, koupelna 
a kuchyň po částečné rekonstrukci, v  ložnici a obývacím pokoji 

nová plovoucí podlaha a nově vyštukované zdi, v předsíni a ku-
chyni dlažba. Byt spravuje SBD Mír, kde jsou velmi nízké náklady 
na bydlení. Cena + přepis na družstvu.RK, prosím, nevolat! Tel.: 
720 420 999. (111109)
• NABÍZÍM družstevní byt (SBD Mír) v Řetenicích, ulice Zrenja-
ninská (k rekonstrukci). Přízemí, 3+1, podlahová plocha 72 m2 
(parkety, lino), okna plastová, zateplený dům. Volný od 02/2018.
Cena: 450 000,- Kč. Tel.: 736 633 747. (11909)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt v Teplicích 1+1 nebo 2+1. Platba v hotovosti. Tel.: 
705 286 945. (111201)
• KOUPÍM byt ve vile, domě, se zahradou, v klidné části Teplic, 
Ústí n L., v jakémkoliv stavu, před rekonstrukcí. Nejsem RK ale zá-
jemce s hotovostí. Volejte nebo pište. Tel.: 774 951 095. (111202)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONÁJEM hledá 48 letý muž 1 - pokojového bytu nebo gar-
soniery v Teplicích. Tel.: 723 912 299 nebo 723 558 102. (111301)
• NABÍZÍM dlouhodobý PRONÁJEM částečné zařízeného bytu 
1+kk. Ul. Bratislavská 425, 4800,-Kč + 600 Kč poplatek za osobu 
+ 500 Kč el.energ. Kauci a 1 nájemné předem. Tel.: 777 128 100 
. RK nevolat! (111302)

• PRONAJMU zařízený byt 2+1 u  Botanické zahrady. TP. Tel.: 
737 110 155. (111303)
• PRONÁJEM bytu 1 kk v  Dubí u  Teplic v  rodinném domě se 
zahradou, vhodný pro jednu osobu, kauce 8 000,- Kč, Nájemné 
4 000,- Kč plus elektřina a voda. Preferuji dlouhodobý podnájem. 
Tel.: 739 657 255. (111304)
• HLEDÁM bytu v TP a okolí, velikost 1+1 pokud možno v příze-
mí nebo s výtahem. Tel.: 730 924 672. (111305)
• HLEDÁM pronájem (pozdější odkoupení) zahrady s  chatkou, 
cca 200 m2, voda, elektřina. Lokalita nejlépe Řetenice - Újezde-
ček. Volat nebo sms. Tel.: 724 598 445. (111306)

• PRONAJMU krásný, světlý byt po rekonstrukci, vel. 3+1+bal-
kon, ulice Zrenjaninská , Řetenice, v  okolí vše potřebné škola, 
školka, obchod a  spousta zeleně. Nájemné 7.500 kč/ měsíc + 
voda a energie. Při podpisu smlouvy dvě kauce a první nájemné. 
Volejte jen vážní zájemci. Frenclová. Tel.: 602 965 998. (111307)
• SHÁNÍM byt 2 + kk nebo 2+ 1 bez kauce, bez RK, okolí Řetenic, 
Novosedlice. Pro sebe a syna. možnost trv. bydl., nájem i s ener-
gií 7 - 8 tis. Spěchá! Tel.: 722 554 589. (111308)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM DB 2+kk+L v  ulici Antonína Sochora za  DB 3+1 
nebo 4+1 (možnost doplatku) ve stejné lokalitě (Šanov 2). Tel.: 
720 420 999 nebo 774 572 417. (111401)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM zahradu v zahrádkářské kolonii ZO Třešňovka v Tepli-
cích. Zahrada 400 m2 s podsklepenou zděnou chatkou v OV, wc, 
nová kuchyň, el., voda, pergola s posezením, zděný gril, udírna, 
kůlna na nářadí, velký bazén s pískovou filtrací. S možností od-
kupu pozemku do OV. Cena 98 tis. Tel.: 602 491 660. (111501)
• PRODÁM garáž v Bystřanech. Tel.: 724 077 675. (111502)

• PRODÁM zahrádku v TP Řetenice zahrád. kolonie. U Vápenky 
nad želez. tratí. 30 m2, udržovaná, podsklepená chata, skle-
ník, 3 jabloně, pitná voda, vlast. vodoměr, bez elektřiny. Tel.: 
721 484 744. (111503)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM garáž v Novosedlicích. Tel.: 608 643 377. (111601)
• KOUPÍM garáž v centru TP, v okolí ulic K. Čapka, Baarova, Jan-
kovcova, Wolkerova, U  Schodů, Potěminova. Tel.: 777  008  690 
nebo 603 239 646. (111602)
• KOUPÍM garáž v  TP nejlépe Trnovany blízko Městských sálů 
a ul. Jana Koziny. Děkuji za nabídku. Tel.: 777 953 580. (111603)
• KOUPÍM garáž v Teplicích, nejlépe vnitroblok Liberecká-Ame-
rická-Moskevské nám. Na ceně se určitě dohodneme, akceptuji 
Vaši cenu. Tel.: 602 390 925. (111001)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU garáž v Teplicích ulice Bratislavská, nad nemocni-
cí. V osobním vlastnictví, dobrý stav, nová střecha. Dlouhodobě, 
ihned volná. Cena 800 Kč měsíčně. Tel.: 774 951 095. (111701)

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE
/pracovníka elektroúdržby.

Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní

a platové podmínky. Vyhl. 50.
Pro rychlejší komunikaci zasílejte 

životopisy na info@elsen.cz.
Nekuřácké pracoviště. Pracoviště: Teplice. 

Tel.: 774 532 289
T1282006

Za Drahou 462, 415 01 Teplice
Tel./fax: 417 50 33 77
Mobil: 602 464 286
E−mail: info@elsen.cz
www.elsen.czPROVÁDÍME:

 elektromontážní práce - bytové, průmyslové, opravy elektro, revize
 prodej elektroinstalačního materiálu
 servis a údržba strojního zařízení včetně automatizace
 zámečnické práce 
 kovovýroba 
 údržba budov
 autodoprava - dodávka expres

T1282006

www.elsen.cz

Koupím garáž v Teplicích
ideálně lokalita Bratislavská nebo jinde. 
Osobní vlastnictví. Platba hotově ihned. 

Pomůžu s úřady a smlouvou.
Rychlé a seriozní jednání. Tel: 774 951 095

T1282022

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

do chráněné dílny v Teplicích
Nabízíme lehkou práci převážně v sedě vhodnou i pro OZP

Mzda od 72,90 až 90,- Kč na hodinu
Možnost ubytování

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 222 484 T1
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• NÁHRADNÍ babí, nabízí společenost osamělému rodiči s děc-
kem. Vánoce. Tel.: 605 776 332. (111901)

ZAMĚSTNÁNÍ

• SHÁNÍM brigádu jako zedník, veškeré zednické práce, zatep-
lovací systém, omítky, štuky atd. za  rozumnou cenu. Volejte. 
Děkuji. Tel.: 704 578 451. (111902)
• HLEDÁM práci jako pokojská, úklid obsluha solária (praxe) 
apod. Jsem žena 57 let, pracovitá, čistotná, pouze okolí TP, ÚL. 
Tel.: 721 808 434. (111903)
• MUŽ 43 let, hledá brigádu při zaměstnáni. Pracuji na 12 hodi-
nové směny, krátký a dlouhý týden. Manuální práce atd. Řidičský 
průkaz skupiny B, C. Tel.: 608 523 443. (111904)
• HLEDÁM pro sebe doučování němčiny.Jsem dospělý začáteč-
ník. Tel.: 775 784 877. (112001)
• HLEDÁM na doučování angličtiny příjemnou studentku, mla-
dou učitelku. Čas flexibilní a odměna dle domluvy. Teplice. Vaše 
nabídky a zkušenosti pište prosím na email glenister2@seznam.
cz. (112002)
• HLEDÁM slečnu, mladou ženu, studentku, na běžný úklid bytu 
2+1 (prach, vysávání, vytírání, okna, sanita atd.) Pravidelné 
uklízení, Teplice. Vaše nabídky a  zkušenosti včetně požadavků 
pište na email glenister2@seznam.cz. (112003)

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM

BYTY VÝMĚNA

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM
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Kancelářské
a komerční prostory
v Teplicích
Bc. Jaroslav Andres - tel.: 603 472 304

www.vyhodnereality.cz

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM kuchyňský robot KEENWOOD Mix s  příslušen-
stvím, 2 roky starý, velmi málo používaný, bez závad. Hezký 
dárek na Vánoce - originál balení. Tel.: 776 876 459. (11101)
• PRODÁM zánovní domácí pekárnu a fritovací hrnec. Obojí 
1x použito cena 1 300,-Kč. Tel.: 605 483 683. (11102)
• PRODÁM levně mlýnek na maso „DORKER“ č. 22 jako kom-
plet se stolkem, el. motorem na 380V a převodovkou. Rozmě-
ry 80 x 50 x 130cm + příslušenství. Tel.: 728 102 013. (11103)
• PRODÁM pekárnu na chleba ECG 10 programů, málo použí-
vaná, cena 500,-Kč. Tel:: 722 501 044. (11104)
• PRODÁM domácí Maďarskou pálivou/sladkou papriku ze 
Segedína 450kč/kg. Tel.: 606 760 536. (11105)
• PRODÁM funkční chladničku obsah 236 l Zanussi, cena 
500,-Kč, pěkná, zachovalá, odvoz nemám. Volejte odpoledne 
po 17h. Tel.: 731 102 009. (11106)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM dva zánovní osmiramenné křišťálové lustry. 
Cena 10  000,-Kč/ks. p.c. 25  000,-Kč. Email schneiderjozka@
cnetrum.cz. Volat můžete po 16 hod. Tel.: 721 313 647 nebo 
474 558 025. (11201)
• PRODÁM vstupní dveře do  bytu 90 cm bezpečnostní 
zámek, na  klice řetízek atd. s  pěknou koženkou proti hluku 
za 1500 Kč. Dohoda. Tel.: 704 546 942. (11202)
• PRODÁM zdravotní plovoucí postel (kovová) s  hydrauli-
kou cena 3.000,-Kč. Při rychlém jednání možná sleva. Tel.: 
603 562 261. (11203)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM stavebnici Merkur č. 8 lze postavit 130 modelů + 
Merkur 2.1 - motor a poh. jednotky na klip. 5 000,-Kč. Nové! 
Tel.: 608 065 164. (11301)
• KOUPÍM staré hračky, vláčky Merkur, staveb. Merkur, auta 
na BOWDEN, indiány z NDR, aj. Tel.: 608 224 183. (11302)

4 - ODĚVY

• UMBRO Prodám úplně novou černo/zelenou tepláko-
vou soupravu. Velikost L. Koupena za  2  000.-Kč. Prodá-
vám za  1  500.-Kč. Rychlý prodej = ještě 10% sleva. Tel.: 
603 109 597. (11401)

• PRODÁM kojeneckou výbavičku s neutrál. oblečením 0 - 8 
měsíců, prádlo, oteplené, po  1 dítěti. Cena 850,- Kč. Tel.: 
602 954 145. (11402)
• NABÍZÍM levně velmi pěknou výbavu s oblečením od 0-1 
roku, univerzální barvičky, košilky, dupačky, body, trička, mi-
kiny, tepláčky, kalhoty, kombinézy, zimní bunda, apod. Tel.: 
602 880 764. (111002)

5 - ELEKTRONIKA

• PRODÁM malé elektronické Pianino CASIO za 1 000,-Kč. TP. 
Tel.: 731 735 420. (11501)

8 - HOBBY

• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a  z  obec. kovu, 
medaile, plakety, řády, vyznamenání. Děkuji za nabídky, sbě-
ratel. Tel.: 603 230 673. (111004)
• VYKUPUJI knihy, mince, obrazy, porcelán, hodinky a  jiné 
staré věci, i  celou pozůstalost. Děkuji za  nabídky, platba 
na místě.Tel.: 721 771 991. (11801)
• PRODÁM málo používanou vzduchovku r. 4,5 mm (jako 
Slávie) vč. 500 ks diabolek, cena 1 tis. Kč. Tel.: 702 364 102. 
(11802)
• NABÍZÍM velké množství mini-kalendáříků začínajícímu 
sběrateli ks 0.50, volejte. Tel.: 774 233 141. (11803)
• ZAPLATÍM staré knihy, časopisy, bankovky, mince, medai-
le, šavle, bajonety, známky, rádia, foťáky, dalekohledy. Tel.: 
737 397 806. (11804)
• KOUPÍM vzduchovku DC, UL, TP, MO. Nejlépe Slavii v dob-
rém stavu a  za  rozum. cenu pro sportovní střelbu. Tel.: 
608 725 048. (11805)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy, malov. orig., též kopie, tisky 
aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733 511 224. 
(11806)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné, kapesní, náramko-
vé, budíky, strojky, vše i nejdoucí a celé pozůstalosti po hodi-
náři. Tel.: 775 691 189. (11807)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (11810)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od  r. 1890 
do 1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál. aj. vše od hodin, 
děkuji. Tel.: 606 957 179. (11811)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, znal. po-
sudek mám. Tel.: 704 724 364. (11812)
• KOUPÍM porcelán Royal Dux figurální porcelán, zvířata, de-

korativní porc., celé sbírky, pozůstalosti, platím hotově. Tel.: 
731 490 278. (11813)
• KOUPÍM LP gramof. desky, větší množství či sbírka vítána. 
Přijedu. Stačí prozvonit nebo sms. Tel.: 721 442 860. (11814)
• PRODÁM dámské krasobruslařské boty (37-38) s bruslemi 
na chrániči za 250,-Kč. Tel.: 774 028 200. (11815)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM Autobaterii Varta Black Dynamic 12V,45Ah 400A. 
Rok stará, cena 500 Kč. Doklad o  koupi mám. Jsem 10 Km 
od Teplic. Tel.: 606 815 350. (11901)
• PRODÁM zadní nárazník na KIA Ceed Kombi 1,6 D r. v. 2009 
červený HR, nový s dokladem p. c. 7 000,- Kč nyní 1 000,- Kč. 
Tel.: 602 855 115 nebo 607 164 461. (11902)
• PRODÁM červenou Škodu Octavie 1,9 LDI Diesel, rok 97 STK 
do 4/2018. střešní okno, tažné zař. udělané rozvody + celková 
GO spodku, karoserie odpovídá věku vozidla. Stav dobrý spo-
lehlivá. Cena 28 000,-Kč. Tel.: 602 201 930. (11903)
• PRODÁM zimní pneu na diskách, zn. Polaris 1551 80 R 13. 
Jen všechny 4 ks. za 2.000,-Kč. Tel.: 604 339 136. (11904)
• PRODÁM nebo vyměním Opel astra caravan combi r.v. 2003 
stk 2019/6 1.6 benz. bez koroze za Scenik nebo něco podob-
ného s taž. zař. Tel.: 737 276 591. (11905)
• PRODÁM závěs tažného zařízení na Felicii. Velmi lacino. Tel.: 
731 558 523. (11906)
• PRODÁM BMW X5, černý, interier kůže, benzín + plyn. Tel.: 
603 572 948. (11907)
• PRODÁM OA Kia Pride obsah 1324, AUTOMAT 5 st., 55kW, 
r.v. 1996, benzín, červené barvy. STK čerstvě prošlá. Prodej 
nejspíš na  ND. Automat bez problémů, motorově taktéž. 
V březnu nové palivové čerpadlo. Najeto necelých 200tis.km. 
Cena dohodou. Tel.: 606 946 394. (11908)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM karosářské díly na vozy Škoda do roku 1985. Díky 
za nabídky. Tel.: 774 430 433. (111003)

18 - SEZNÁMENÍ

• TEPLICKÝ muž 173/79 hledá 63 letou smutnou ženušku 
a  to tu která čeká a  doufá s  nadějí po  dobrém společném 
a párovém žití jako já. A tak - hledejme se, poznejme se, a...? 
Zavoláš na toto číslo? Tel.: 778 836 100. (111801)
• RÁDA poznám muže, který je všestranných zájmů. Jsem 
žena po 60.let a v tomto před vánočním čase Tě ráda poznám. 
Více při setkání. Tp .Mo, UL Doufám že se potkáme. Tel.: 
603 908 985. (111802)
• ROZVEDENÝ muž 178/65 automech., SŠ, dom. kutil, žijící 
v podnájm. s autem. Hledá ženu přiměř. věku ke spol. vánoč-
ním svátkům ve dvou. Tel.: 702 671 859. (111803)
• HLEDÁM ženu na seznámení, která má prav. příjem a chtěla 
by se mnou bydlet. Může být i seriózní důchodkyně, já jsem 
také. UL, TP, LT. Tel.: 776 482 660. (111804)
• ŽENA 70 let, hledá muže 70 - 80 let na prožití společ. vánoc. 
Také jste sám a je vám smutno.? Tel: 607 894 477. (111805)

• MUŽ 62 let 182 cm rozvedený, pohodový, bez dluhů by se 
rád seznámil s ženou nejlépe z TP či blízkého okolí, která už 
také nechce být sama. Tel.: 722 487 807. (111806)
• TEPLIČÁK 46/205 cm plnoš. postavy, v  inval. důchodu, 
ale nejsem postižený hledá hodnou, milou,věrnou ženu 
nebo i mladší maminku k seznámení zn. Vánoce spolu. Tel.: 
720 150 923. (111807)
• MUŽ 53/177/75 Nechceš už být sama na  starosti i  radosti 
obyčej. života, tak napiš osamělému muži po  padesátce. Mám 
všechno co potřebuji jen ty mi chybíš. Tel.: 702 941 946. (111808)

• HLEDÁM životní pohodu s  příjemnou nekuřačkou, která 
již nechce být déle sama a chce to změnit. Jsem 69 letý ne-
kuřák s  bytem, chatou, autem. Nejen společné vánoce. Tel.: 
607 324 577. (111809)
• HLEDÁM kamarádku z TP a  Okolí. 53 letý brýlatý a  vou-
satý kuřák s  autem. Máš ř.p. a  umíš anglicky? Ne XXL. Tel.: 
606 986 586 (111810)
• VDOVA 73/170 všestranných zájmů, hledá kamará-
da přiměřeného věku z  Krupky a  nejbližšího okolí. Tel.: 
723 048 947. (111811)
• MUŽ 66/174/84 UL hledám ženu od  66+ pro harmonic-
ký trvalý vztah, co hledám to taky nabízím UL, TP, DCTel.: 
602 623 131. (111812)

21 - ZVÍŘECTVO

• KOUPÍM králíky na maso, i  jednotlivě. Děkuji za nabídku, 
tel.: 603 986 508. (112101)
• PRODÁM holuby, staroněmecky racek. Teplice. Tel.: 
607 919 142. (112102)
• PRODÁM andulky, korely a  agapornisy - levně. Naro-
zené v  08/2017 - 10/2017. Volejte po  16.hod v  případě 
zájmu na  email.: mamusa70@seznam.cz - kdykoliv. Tel.: 
777 129 240. (112103)

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM karavan hobby classic s oddělenou ložnicí pro 4 
osoby koupelna kazetové wc, plynové topení Trumatic, ke ka-
ravanu je celouzavíratelný předstan s  podlahou, karavan je 
umístněný na Orlické přehradě v kempu Popeliky krásný plá-
žový přístup do vody vhodné i pro rybáře i rodiny s dětmi. Tel.: 
724 369 551. (112201)
• KOUPÍM robot ETA 022 i  součástky. Tel.: 737  602  581. 
(112202)
• PRODÁM úplně nové dámské sněhule č.5, 2 třikilové 
pytle nového prachového peří, nové deky Larisa barevné 
i  jednobarevné, bílé povlečení z hedvábného damašku. Tel.: 
723 912 299. (112203)

T1282007

Silniční a odtahová služba

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088
 Mobil 602 287 065
 www.odtahteplice.cz

• šrouby, matice,
 podložky, nýty

•  velký sortiment
 nerezového materiálu

• hmoždinky, kotvy,
 vruty

• elektrické
 a ruční
 nářadí

T1292016

SPOJTEC s.r.o.
Libušina 79/15, 415 03 Teplice

Mobil: +420 608 779 773
e-mail: spojtec@centrum.cz
http://www.spojtec.com

Hledám tímto způsobem milou, štíhlou a mladou paní 
pro společnou budoucnost ve věku cca.34-42 let. Bydlim na 
venkově v oblasti Lauchhammer. Jsem romanticky založen, 
chodím rád tančit a přitahuje mne příroda. Pokud pro Tebe 
ještě něco znamená láska, věrnost a bezpečí, budu se těšit 

na znamení od Tebe.
 e-mail: hj-glaeske@freenet.de nebo mobil: 0170-7375240!
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VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

Například:
12V/44Ah za 1170,- Kč
12V/55Ah za 1390,- Kč
12V/74Ah za 1720,- Kč

Záruka 24 měsíců.
Sleva 5% při odevzdání staré baterie.

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice
Tel. 417 534 504, 774 708 222

T1282018

Začněte s námi!

Hledáme
posily do našeho
obchodního týmu

Nabízíme Vám:
•  Pro nové obchodní zástupce 

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
•  Pravidelnou týdenní výplatu
•  Podporu silné české společnosti
•  Bezplatné profesionální zaškolení
•  Možnost kariérního růstu
•  Pracovní a reklamní materiály 

ZDARMA
•  20% podíl na zisku
•  Uhradíme za Vás registrační poplatek 

u České národní banky

800 888 120
b e z p l a t n á  l i n k a

www.faircredit.cz • www.vydelejtesivic.cz

Náborový příspěvek
5000 Kč/měsíc,

právě TEĎ

T1252017 Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179
T1282013

POTŘEBUJETE
OPLOTIT POZEMEK?

využijte jarní slevy

PLOTOVÉ CENTRUM
Příčná 141, Teplice - Prosetice

Tel.: 604 351 718

e-mail: anna.vlkova@seznam.cz

T1292033

RON TAXI - TRANSFERY 

Doprava po celé ČR i Evropě
Smluvní ceny

telefon: 773 404 249
e mail: tenie@seznam.cz

T1
25
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Papírnictví
Výtvarné potřeby

Rokycanova 1, 415 01 Teplice
Tel. 603 753 047

Nabízíme:
barvy - na textil, na sklo, olejové, 
akrylové, akvarelové • pastely • 
uhly • malířské stojany, palety, 

štětce • hobby materiál

T1185038
Zdeněk Jahoda

ŽALUZIE
 sítě proti hmyzu
 textilní roletky
 plastové shrnovací dveře
 sestavování nábytku
 vrtací práce v domácnosti

tel. 721 387 220
www.zdenek.ujahodu.cz

T1252001

Benešovo nám. 617/14 
tel. 775 393 309

MOBILY &
PŘÍSLUŠENSTVÍ

SERVIS
PRODEJ

T1252020
T1252025

STĚHOVÁNÍ
Pavel Sládek

tel. 722 568 797

www.stehovani-sladek.cz 

stěhování,
vyklízení a stěhování
hudebních nástrojů

T1252026

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

číšník , servírka,
pom. síla do kuchyně,

pom. kuchař
prodavačka do bufetu,

kuchař
Ubytování zajištěno

Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

T1252031 Příčná 141, Teplice - Prosetice

T1292033

RYBÁRNA - TEPLICE
(Nově otevřeno)

• Výběr mořských i sladkovodních 
mražených kvalitních ryb.

• Rybí i jiné polotovary
pro rychlou úpravu pokrmů.

• Jezte zdravě, chutně
a od nás i levně.

Adresa: Masarykova tř.
(u hotelu DE SAXE)

PO-PÁ 9-17hod. 
Tel. 604 808 536 T12

Koupím porcelán
ROYAL DUX
a jiný figurální porcelán

i celé sbírky /pozůstalosti/
platím hotově ihned

- nesmlouvám !!
PŘIJEDU KDYKOLIV

TEL. 731 490 278
(jsem z Duchcova)

T1252050

• bez bourání • bez nástřiku
• montáž 3 hodiny • záruka 5 let

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

T1252048

Městské technické služby Bílina

Zimní stadion Bílina nabízí 
volné kapacity

na pronájem ledové plochy
v dopoledních hodinách pro zaměstnance 

podniků i kolektivy pracovníků,
kteří si chtějí zabruslit

Podrobnější informace na tel.
725 878 811

nebo na
www.sportbilina.cz/zimni-stadion/

T1252049

magazín REGIO 
se rozléhá více a více po celém kraji
a redakci, která sídlí v Teplicích 
je třeba personálně posílit.
Nabízíme pracovní příležitost pro redaktory
(i začínající) a také pro zájemce o práci v našem
obchodním oddělení. Zájemci o zajímavou 
práci napište nám na adresu: sekretariat@agenturais.cz



TEPLICE - OUTLET -50%
na ploše 2500 m2

Celní 144 (vedle autobusového nádraží)
Tel.: 475 200 876 E-mail: info@sobnabytek.cz

VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ STYLOVÉHO
NÁBYTKU Z MASIVU V E-SHOPU

e-shop

www.sobnabytek.cz

Tento měsíc doprava zdarma!
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ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

Tel.: 602 145 907
www.ap-ucetnictvi.cz

T1285014

REGIO - Kupón k podání soukromého inzerátu ZDARMA!
POZOR, ZMĚNA!!! DO JAKÉKOLI RUBRIKY POUZE 1 INZERÁT NA KAŽDÉHO ZADAVATELE!

TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

Adresa a telefon: (bude otištěno jako součást inzerátu)

 ................................................................................................................................................................................

Podpis:  ..............................................................

Tento díl vyplňte jen v případě, že Vaše adresa nemá být otištěna v textu inzerátu.
Jméno a adresa: (nebude otištěno)

 ................................................................................................................................................................................

Podpis  ...............................................................

VYDÁVÁ Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 7 - Číslo 12, ročník 27 - Vyšlo 11. 12. 2017
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

Povoleno Ministerstvem kultury ČR - ev. číslo: MK ČR E 11526 • Distribuce: P. Šádek

RŮZNÉ, SLUŽBY

T12

REGISTRACE ZDARMA
(PLATÍ PRO ZÁKAZNÍKY)

• DĚKUJI všem zaměstnancům Denního stacionáře ARKÁDIE 
Nová Ves v Teplicích za péči, trpělivost a lásku, kterou denně 
dávají svým svěřencům. Děkuji především vedoucí stacionáře 
Mgr. Zuzaně Nétkové, která mi denně pomáhá radovat se ze 
života. Mám vás všechny rád! Ari Nikolyan, Teplice (112204)
• KOUPÍM flašinet, vojenskou vzduchovku aj. Dále Moto Jawa 
- Panelka, kývačka, ČZ - Cross, moped Stadion, Velorex, vozík 
PAV - aj. i  nekompletní nebo jen ND velký TP doklady, také 
- RETRO AUTO ŠKODA - stabilák motor pohon stroju vozík - ko-
vářské nářadí - KOVADLINU - PERTLOVAČKU - Peníze na místě 
za vaši cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu kamkoliv, 
ozvu se ihned, inz. platí stále. Tel.: 603 335 591. (112205)
• PRODÁM nový dvouvrst. stan pro 2 osoby 700,-Kč, spacák 
nový do  -30 C za  200,-Kč, karimatku nová za  100,- Kč. Tel.: 
721 955 332. (112207)
• PRODÁM dámské bílé kožené bruslařské boty (vel.37 - 38) 
s bruslemi za 200,- Kč i s chrániči. Tel.: 774 028 200. (112208)
• PRODÁM klec na  morče s  domečkem, pítkem, miskou 
na zrní. Délka 60 cm, šír. 30 cm a výš. 32 cm za 300,-Kč. Tel.: 
774 267 287. (112209)
• PRODÁM garáž v Litvínově, počítač ACER, monitor, kláves., 
PC stůl a kožené otáč. křeslo béžové barvy. Tel.: 704 520 930. 
(112210)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících formátů 
na  DVD. Přepisy na  studiových zařízeních, možnost střihu, 
potisku DVD atd. Tel.: 725 065 344. (112214)

• PRODÁM kamna na  uhlí zn. Petry. Tel.: 724  077  675. 
(112211)
• PRODÁM plechařinu na kabinu Škoda RT (mates). střecha, 
zad. část kabiny, přístroje. Deska, atd.. Tel.: 777  577  019. 
(112212)
• OZVE se některá z  děvčat co chodila do  Brné - Obchodní 
škola 1956 - 1958. Tel.: 773 531 175. (112206)
• PRODÁM různé typy litinových podstavců od šicích strojů 
nástřik čer. Komaxit 1ks/250,- Kč. Tel.: 777 577 020. (112213)

• PRODÁM suché, tvrdé, naštípané dřevo. Nutný samostatný 
odvoz. 500 Kč/ kubík. Tel.: 728 046 629. (112215)
• PRODÁM křížovkářský slovník za  150,-Kč a  sbírku 170 ks 
propisovacích tužek 2 Kč/ks, sjezdové lyže na dítě 10 let. Bí-
lina. Tel.: 776 625 712. (112217)
• PRODÁM příčníky, nosiče na Hagusy. Hako Plus a nůžkový 
uzamykatelný nosič lyží. Cena 1  000,-Kč. Nevyužité. Tel.: 
723 367 685. (112218)


