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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI2

VYDĚLÁVEJTE 
S ÚSMĚVEM

Rozšiřujeme náš tým o šikovné 
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

Jak dál postupovat?
Přijďte! Den otevřených dveří se koná každý čtvrtek
 od 16 hodin na našich pobočkách!
Volejte: 602 170 916
Pište! oz@provident.cz

Seznam poboček naleznete na 
provident.jobs.cz

• kariérní růst
• výplatu provizí týdně
• práci v místě Vašeho bydliště
• přidělené klienty
• hlavní nebo vedlejší činnost

Co vám nabízíme?

BEZKONKURENČNÍ PROVIZNÍ 
SYSTÉM V ČR!

Rozšiřujeme náš tým o šikovné
OBCHODNÍ ZÁSTUPCE

7082_pf_nabor_inzerce_92x130.indd   1 29.03.17   9:16
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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

09
20
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golfbarbora.cz

K  mnoha světským zálibám Prokopa Lažanského 
(nar. 1904 jako jediný potomek hraběte Vladimíra 
Lažanského) patřilo cestování. Ze svých četných 
cest pořídil celou řadu zajímavých fotografií. Jsou 
to dobové dokumenty jak se v meziválečném období 
minulého století cestovalo a jak svět tenkrát vypadal. 
Na  fotografiích, které mají charakter momentek, 
Lažanský zachycoval své přátele, lovecké trofeje 
a zajímavá místa, která navštívil. Z cesty kolem světa, 
kterou připomíná tato výstava, si hrabě kromě velkého 
množství vlastních záběrů přivezl i snímky z produkce 
palubního profesionálního fotografa, zaměstnance 

společnosti HAPAG, který fotografoval převážně 
památky a následně fotografie distribuoval cestujícím 
přímo na  lodi. Výstava v  prostorách auly teplického 
gymnázia se koná celý říjen. Pro veřejnost je možná 
návštěva v rámci konání Festivalu románských kultur 
kulturního centra románských jazyků při teplickém 
gymnáziu a  to ve  dnech 9. – 15. 10. 2017. Školní 
skupiny mohou po  předchozím objednání navštívit 
výstavu kdykoliv v říjnu. Vstup je volný.

www.iteplice.cz 

Nabízíme pobytové i poznávací zájezdy

téměř do všech destinací.

U Císařských lázní 51/15, 415 01 Teplice
Tel.: +420 776 653 666
E-mail: zakaznici@altaltour.cz
altaltour.cz@gmail.com
www.altaltour.cz
fb:www.facebook.com/altaltour

ZIMA 2017/2018 - NEJLEPŠÍ NABÍDKY NA TRHU!

Zprostředkujeme Vám dovolenou
Vašich snů...

U nás můžete zakoupit zájezdy

na sportovní události a nově také

adventní a silvestrovské zájezdy!

T10 60037

Pozvánka na výstavu Prokop Lažanský – Cesta kolem světa
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KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP

Královské město Kadaň
Na titulní straně tohoto vydá-

ní magazínu REGIO je tentokrát 
pohled do historické centra města 
Kadaň. Kadaň patří mezi nejstarší 
královská města v Čechách. Její his-
torie se píše už od 12.století, kdy na 
kupecké stezce při brodu přes Ohři 
vznikla malá osada. Historické cen-
trum vzniklo kolem poloviny 13. 
století, kdy panovník nechal založit 
nové královské město nad stávající 
osadou. Kadaň se postupem času 
stala významným městem, v němž 
pobývali mj. Václav II., Karel IV., 
nebo se zde narodil Mikuláš z Ka-
daně, spoluautor pražského orloje. 
V současnosti  zdobí městské jádro 
množství nádherných měšťanských 
domů, kostel Povýšení sv. Kříže, 

jeho prostorách se nachází Městské 
muzeum se třemi prohlídkovými 
okruhy

Ústí nad Labem – město 
rekordů

Takovým přívlastkem se může 
město chlubit od soboty 16. Září, 
kdy se běžel  Mattoni 1/2Maraton 
Ústí nad Labem. Doposud se ještě 

nikdy při závodě RunCzech běžecké 
ligy nestalo, aby padly všechny čtyři 
nejlepší časy. V Ústí zlomili rekor-
dy nejrychlejší muž, žena, Čech i 
Češka. Součástí půlmaratonského 
odpoledne byl i závod handbikerů 
a rodinný běh.  „Půlmaraton se za 
několik let stal snad největším spor-
tovním svátkem v krajském městě 
Ústí nad Labem, a to z několika dů-
vodů. Zúčastňuje se ho světová bě-
žecká špička, závod přitáhl mnoho 
obyvatel kraje k aktivnímu sporto-
vání a dostalo se mu i vysokého me-
zinárodního ocenění. Je proto ctí, že 
takovou perfektně organizovanou 

sportovní akci podporuje od po-
čátku Ústecký kraj,“ hodnotí závod 
Petr Šmíd, náměstek hejtmana, kte-
rý má na starost také sport v kraji.

Zdroj: kr-ustecky.cz

Hasiči z kraje mezi 
nejlepšími na světe

Čtyřem hasičům z HZSÚK se po-
vedl na Světových hrách Police and 

častnilo prestižní akce, kde skvě-
le reprezentovali kraj i republiku. 
Tak velký úspěch nenechal bez po-
všimnutí hejtman Ústeckého kraje, 
který všem čtyřem hasičům v září 
při osobním setkání  poděkoval za 
vzornou reprezentaci kraje ve světě.

Zdroj: kr-ustecky.cz

Rozvoj sportu i volného času
Už od ledna 2018 bude povinný 

nový strategický dokument, který 
ukáže jakým směrem ve sportu, i v 
rámci volného času se budou kraje 

ubírat. Radní kraje na svém březno-
vém zasedání pověřili Komisi pro 
sport a volný čas Rady Ústeckého 
kraje, aby právě za tímto účelem na-
vázala spolupráci s Ústeckou kraj-
skou organizací České unie sportu a 
společnými silami materiál připra-
vili. A to včetně vyhodnocení stáva-
jícího stavu. „Záměr připravujeme 
již řadu měsíců, proběhlo několik 
jednání například k přípravě kraj-

Fire World Games 2017 v Los An-
geles heroický výkon. Na vrcholné 
akci, která se koná jednou za dva 
roky, posbírali celkem sedm cen-
ných kovů. Kvarteto hasičů ve slože-
ní – nadstrážmistr Tomáš Sobecký 
(stanice Ústí nad Labem) nadstráž-
mistr Jan Hocko, nadpraporčík 
Josef Kroupa a nadstrážmistr Jan 
Šeps (všichni ze stanice Varnsdorf) 
se v termínu od 7. do 16. srpna zú-

V Teplicích bude nový zimní stadion. Poklepem na symbolickou ledo-
vou kostku odstartovala v pondělí 2. října stavba nového Městského zim-
ního stadionu Na Stínadlech v Teplicích. Autorem studie je Ing. arch. Petr 
Sedláček, projektové práce provedla společnost SIAL architekti a inženýři. 
Stavbu v objemu bezmála čtvrt miliardy korun vysoutěžila zkušená li-
berecká společnost SYNER, s.r.o. Stadion by měl být hotov za 16 měsíců. 
Součástí bude i sportovní ubytovna pro mladé hokejisty s kapacitou 30 
lůžek.

Pátá návštěva prezidenta v Ústeckém kraji. V úterý 3. října dopoled-
ne zahájil prezident republiky Miloš Zeman v pořadí již pátou pracovní 
návštěvu Ústeckého kraje. Před krajským úřadem jej společně s chotí Iva-
nou přivítali Jitka a Oldřich Bubeníčkovi, následovalo krátké soukromé 
setkání obou manželských párů a pak se rozeběhl třídenní pracovně bo-
hatý program. 

radnice se svojí bělostnou věží, go-
tické opevnění,  kadaňský hrad,  Mi-
kulovická a Žatecká brána tzv. bar-
bakán a nesmíme zapomenout na  
katovu uličku,  která byla 9.5. 2007 
zapsána do České knihy rekordů 
jako nejužší ulice v ČR. V nejužším 
místě měří 66,1 cm. Ne nadarmo 
je historická část Kadaně od roku  
1978 městskou památkovou rezer-
vací. I když leží Františkánský kláš-
ter Čtrnácti sv. Pomocníků mimo 
památkovou rezervaci,  stojí v čele 
všech kadaňských památek. V roce 
1995 byl Ministerstvem ČR zařazen 
mezi Národní kulturní památky. V 
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ských a městských plánů rozvoje 
sportu v regionu. Také jsme se se-
tkali s představiteli Severočeského 
sdružení obcí, navázali spolupráci 
s lékařskou komorou, zdravotními 
pojišťovnami a Ministerstvem zdra-
votnictví. Všechny tyto instituce 
budou do rozvoje sportu i volného 
času u nás zapojeny,“ uvedl náměs-

potřetí, v týdnu od 9. do 15. října 
Festival románských kultur Tepli-
ce 2017, který se zaměřuje na kul-
turní akce spojené s  Latinskou 
Amerikou, Španělskem, Francií, 
Portugalskem, Itálií a  dalšími ze-
měmi, kde se mluví románskými 
jazyky. Výstava obrazů součas-
ných latinskoamerických uměl-
ců z  Argentiny, Kolumbie, Kuby, 
Mexika, Peru a  Venezuely, cesto-

vatelské promítání Jiřího Kašpara 
s  názvem Půl roku v  Jižní Ame-
rice, koncert portugalské skupiny 
Camões Band, která se speciali-
zuje na pop, jazz, moderní bossu, 
kapverdskou mornu a portugalské 
fado; nebo peruánskou mši v tep-
lickém kostele sv. Jana Křtitele 
– k  tomu všemu Vás pořadatelé 
festivalu rádi zvou. Více na www.
romanske-jazyky.cz.

Skokanské vzkříšení. Po třiceti letech se v podkrušnohorském Oseku 
o poslední sobotu v září konal závod celonárodního významu – repub-
likový kvalifikační závod žactva. V překrásném prostředí skákalo téměř 
70 mladých borců z osmi klubů na třech obnovených můstcích. Nejdále 
z  chlapců i  děvčat skočila Klára Ulrichová (roč.2004) z  Frenštátu p.R. 
– dolétla na značku 27,5 metrů. Úžasné!!! Ceny předával a závodníkům 
blahopřál známý zpěvák Kamil Střihavka, bývalý člen skokanského žá-
kovského týmu v Oseku. 

Putovní výstavu k desetiletí Krajské zdravotní si mohou od pondělí 
2. října 2017 prohlédnout návštěvníci teplické nemocnice. Výstava se na 
20 panelech zaměřuje na významné momenty z desetileté historie Krajské 
zdravotní, a. s., která je v současnosti největším poskytovatelem zdravotní 
péče v Ústeckém kraji a patří mezi největší zdravotnická zařízení v České 
republice. Jak putuje výstava dále: 9.-15. října 2017 nemocnice Most a od 
16.října dokonce roku Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem.

tek hejtmana pro oblast školství, 
mládež a sport Petr Šmíd. 

Zdroj: kr-ustecky.cz

Festival románských kultur
Kulturní centrum románských 

jazyků Viktorie Santy Cruz při 
Gymnáziu Teplice pořádá, letos již 

Obchodní akademie 
a 

Střední odborná škola 
generála Františka Fajtla, 

Louny

Nabízíme studijní i učební obory

www: http://oasoslouny.cz

Terakotová armáda v Mostě. První čínský císař Čchin Š‘-chuang-ti 
dokázal v roce 221 př.n.l. sjednotit Čínu a ukončit období chaosu mezi 
čínskými státy. Ještě během jeho života začali jeho poddaní stavět masivní 
pohřebiště, střežené obrovskou armádou z vypálené hlíny – terakoty. Osm 
tisíc vojáků v životní velikosti ho mělo chránit a pomoci mu udržet si 
sílu i v posmrtném životě. Toto pohřebiště bylo největším svého druhu na 
světě a někdy bývá označováno jako osmý div světa. Výstava v mosteckém 
muzeu představí 68 certifikovaných replik soch bojovníků v životní veli-
kosti, 2 sochy koní, zbraně a repliku bojového vozu. Doprovodí ji několik 
komentovaných prohlídek, přednáška a filmový dokument. Více na zdroj 
této informace - www.muzeummost.cz.



Nový infostánek
Jak jsme již zmínili v příspěvku z minulého měsíce, vzniká nám 

v Galerii pěkné operátorské trio: ke stávajícím telefonním společ-
nostem Vodafone, O2 přibude i T-mobile.

Stánek informací jsme proto přesunuli přímo na pasáž, abychom 
byli všem na očích a na dosah. V jeho původních prostorách vy-
roste již brzy právě tato nová prodejna. Všichni tři operátoři pěkně 
pod jednou střechou.

Svatební festival 21.-22.10. 2017
To jsme tu ještě neměli! Čokofestival si již u nás buduje svou tra-

dici a jak to bude s festivalem svatebním? To je jen a jen na Vás.  
Zatím však nepředbíhejme. Čtvrtý říjnový víkend proměníme Galerii 
v chrám toho nejsladšího-…lásky.  Chystáte svatbu? Žení se syn? 
Vdává dcera? No jéje, sláva, radost, květy, šaty, dobroty,.. to není 
jen tak! Pokud se chcete inspirovat, řádně připravit nebo jen ze zvě-
davosti přijít na „kukandu“, protože, „co kdyby náhodou?!“, že milé 
dámy?  , tak nebudete rozhodně litovat. Ve spolupráci s evento-
vou agenturou Maggie´s a oblíbenou kavárnou Lagarto připravu-
jeme bezva akci! A že pánům se tam moc nechce? Ochutnávky, 
Aperol a další dobrý mok je jistě přiláká.

Vše pro vaši svatbu, narozeninovou párty nebo firemní večírek - ti 
nejlepší profesionálové v oboru - akce není určena jen pro ty, co 
plánují svatbu, ale pro širokou veřejnost.

Soutěže o ceny, ukázky líčení, přehlídka šatů, fotokoutek a spous-
ta dalšího. Moderátorem akce je Lukáš Budai.

Mexický Halloween
v Galerii 28.10. 2017
Dia de los Muertos (Den mrtvých)

Zcela zvláštní formu má v Mexiku svátek zemřelých, který vrcholí 
stejně jako u nás 2. listopadu. V mexickém pojetí je velkou celo-
společenskou událostí s podtextem veselé oslavy života. Vzhledem 
ke své unikátní podobě byl zařazen mezi jednu z památek nehmot-
ného kulturního dědictví UNESCO. Svátek propojuje křesťanskou 
víru s předhispánskými prvky a obyčeji etnického náboženství. Podle 
mexické verze přicházejí duše zemřelých v dušičkovém období 
na zem, aby navštívily své pozůstalé příbuzné. Ti jim na hroby poklá-
dají květiny, ovoce, pečivo i nápoje a drží zde noční stráž, během níž 
na hrobech hodují v rituálním kontaktu s dušemi zesnulých. V obcho-
dech a na tržištích se prodávají cukrové i čokoládové lebky a veselí 
kostlivci. Mexičané pojímají smrt jako součást života, kterou na Du-
šičky bujaře oslavují i průvody v maskách koster a dalších monster.

INFORMACE obchodního centra jsou Vám k dispozici každý 
den od 10 do 18 hod. A pokud sháníte zajímavý dárek pro Vaše 
blízké, můžete jej pořídit přímo zde ve formě pěkných reprezen-
tativních dárkových poukázek v hodnotách 100,-, 200,- či 500,- 
Kč. Více informací či objednání poukázek online naleznete na 
www.galerieteplice.cz v sekci O centru.

Letošní Halloweenský program pro děti jsme pojali trošku jinak 
a inspirovali se právě hlavně barvami, které tomuto svátku v Mexiku 
dominují. Těšit se můžete na netradiční výzdobu, zábavný modero-
vaný program, soutěže, záhadné vystoupení „mrtvého ženicha“(kdo 
to asi bude? ), bohaté workshopy, výrobu masek, zdobení věnců, 
malování na obličej, srážení dýní bičem, házení kroužků na kaktus, 
školu lasování, exhibiční vystoupení mexických tanců a mnohem, 
mnohem více. A že jste se těšili na tradiční dýně? Nebojte, i těch tu 
bude spousty. Takže adiós a těšíme se na Vás v sobotu odpoledne 
28. října. 



Společnost UNIFRAX s.r.o . je součástí silné mezinárodní skupiny 
s  centrálou ve  Spojených státech a  celosvětovou působností. 
Českou pobočku UNIFRAX s.r.o. naleznete v  Dubí u  Teplic. 
Dodáváme výrobky ze speciálních vláken, které mají izolační 
vlastnosti a vydrží velmi vysoké teploty. Našimi zákazníky jsou 
především sklárny, hutě a  slévárny. Celosvětově vyrábíme 
produkty pro letecký, automobilový, keramický, petrochemický 
a  chemický průmysl. Naše společnost se neustále rozvíjí 
po stránce nových technologií i moderních pracovních postupů 
a metod. Na prvním místě je zdraví a bezpečnost všech členů 
našeho týmu. Důraz klademe na profesní rozvoj a vzdělávání 
zaměstnanců tak, abychom byli schopni dodávat výrobky 
zákazníkům v té nejvyšší kvalitě.

 www.galerieteplice.cz www.galerieteplice.cz

hypercube-1500x4500mm-1ku10-TISK.pdf   2   07.07.17   9:01

Kde nás najdete?
 Galerie Teplice
 Náměstí Svobody 3316
 415 01 Teplice

Otevírací doba:
 Parkoviště:  08.00 - 22.00
 Obchody:  09.00 - 21.00
 SM Korzo:  08.00 - 22.00
 Kino:  Po-Pá 13.00 - 22.00
  So-Ne 10.00 - 22.00

Parkování 
 PO - PÁ  3 hod. zdarma
 SO - NE  5 hod.zdarma

 400 parkovacích míst

Tel.: +420 417 968 102

E-mail: info@galerieteplice.cz
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Společnost HIT OFFICE s. r. o.
přijme do nově otevřeného závodu v Proboštově:

 OPERÁTORY VÝROBY
 NA 3 SMĚNNÝ PROVOZ

 ÚDRŽBÁŘE
 ELEKTRIKÁŘE
Kontaktní osoba: p. Stehlíková
 telefon: 731 412 845
 z.stehlikova@hitoffice.cz
 Novosedlická 999/13
 415 01 Teplice

T11062029

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

Elektromechanik - údržba
Hlavní pracovní náplň:
•   Provádění preventivních prohlídek a údržby výrobního zařízení 

a pomocných strojních zařízení
•  Provádění operativních oprav, poruch a havárií
•  Spolupráce na provádění plánovaných generálních oprav
•   V určeném rozsahu spolupráce při opravách a údržbě s externími 

organizacemi

Požadujeme:
•   Výuční list nebo maturitu v oboru elektro - znalost vyhlášky 50/1978 Sb. 
•  Praxe na obdobné pozici výhodou
•  Znalost práce na PC
•  Spolehlivost, pečlivost a důslednost

Nabízíme:
•  Dobré mzdové ohodnocení
•   Systém benefitů (penzijní připojištění, příspěvek na stravování, systém flex-

kafeteria, sociální fond)
•  Možnost vzdělávání a odborného růstu
•  Týden dovolené nad rámec zákona
•  Stabilní práci u renomované společnosti

Pozice je vhodná pro absolventy. Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Pokud Vás naše nabídka oslovila a splňujete výše uvedené požadavky, zašlete 
nám svůj životopis e-mailem (alexandra.holeckova@knaufinsulation.com) 
nebo na adresu Knauf Insulation, Pod Dolní drahou 110, Krupka, a my Vás k nám 
rádi pozveme na pohovor.

T10 5204

Pro pracoviště v Praze hledáme

telefonní operátory
Náplň práce: zodpovědné a  vstřícné jednání  efektivní komunikace se 
zákazníky  poskytování technické podpory  splnění požadavku zákazní-
ka  prezentace společnosti  vyřizování citlivých dotazů

Požadujeme: znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího  ko-
munikativní znalost anglického jazyka  dobré komunikační schopnosti, 
 orientace na zákazníka, snahu učit se  zkušenosti z kontaktního, zákaznic-
kého centra výhodou.

Nabízíme: zázemí silné a stabilní společnosti  příjemné pracovní prostře-
dí a kolektiv  vstupní školení zaměřené na procesy, produkty a komunikaci 
 následně pak průběžná odborná školení  příležitost profesního i osobní-
ho růstu  moderní pracoviště v Praze blízko stanice metra B.

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: Stravenky, občerstvení na  pracovišti, bo-
nusy

Místo výkonu práce: Hl. m. Praha

Způsob prvního kontaktu: E-mailem na adresu czjob@conduent.com

Kontaktní osoba: paní Mariia Yatskovska

Stručný popis společnosti: ACS Česká republika s.r.o. je součástí společ-
nosti Conduent. Koncepce mění způsob, jakým se podniky a vlády vzájemně 
setkávají s lidmi - vytváří klientskou hodnotu tím, že modernizuje a zkvalitňu-
je zážitky, které tvoří. Děláme rozdíl v životě těchto lidí každý den. Pomáháme 
organizacím řídit interakce s uživateli, občany, zaměstnanci, pacienty nebo 
dojíždějícími, abychom jmenovali jen několik. Současné vzájemné interakce 
musí být digitální, personalizované a  bezpečné. Musí splňovat řadu tech-
nických a  regulačních pokynů. Spolupracujeme s  našimi klienty, abychom 
spoluvytvářeli řešení, která nejen splňují tato kritéria, ale také zlepšují jejich 
loajalitu a spokojenost. Další informace na adrese: conduent.com and con-
duentcallcenters.com.

NABÍZÍME
  práci na různých 

pozicích ve výrobě

  aktuálně pozice 
vhodné pro muže

  zázemí silné 
nadnárodní 
společnosti

  individuální mzdové 
ohodnocení dle pozice 
a zkušeností

  příspěvek 
na stravování - 
stravenky

  příspěvek na zdraví, 
sport a kulturu

  5 týdnů dovolené

  nástup možný ihned

Životopis zasílejte na e-mail: personalni.teplice@schiedel.cz
nebo doručte na adresu závodu (areál bývalého Sometu)

Závod CZ04 Teplice
Modlanská 1201/1a

DĚLNÍCI VE VÝROBĚ
- výroba komínových systémů

POŽADUJEME:
 spolehlivost
 ochotu učit se novým věcem
  flexibilitu - ochotu pracovat na 

směny, přesčasy
  schopnost orientace ve výkresové 

dokumentaci
 manuální zručnost
  praxe ve výrobní společnosti 

výhodou



Onoho osudného letního odpoledne 
se množství lidí začalo vracet z výletní 
Telnice i se svými úlovky. V tehdejším 
mimořádně suchém roce sice houby 
nerostly, ale mnozí si vezli množství 
borůvek a  malin. Již při svém odjez-
du z  Telnice kolem 16. hodiny byla 
tramvaj značně přeplněná pasažery 
s kbelíky a bandaskami plnými lesních 
plodů. Podle očitých svědků měl mo-
torový tramvajový vůz číslo 25, do kte-
rého lidé nastupovali, nějaké problémy 
s brzdami již předtím. Jeho řidič, pan 
Oldřich Ridvan, kvůli tomu také tele-
fonoval z konečné v Telnici do vozov-
ny, kde mu řekli, aby ještě dojel do Ústí 
nad Labem, kde mu motorový vůz vy-
mění za jiný. K tomu však už nedošlo.

Plně obsazená tramvaj s  vlečným 
vozem na  prvních zastávkách ještě 
stavěla, na přímém klesání však ale na-
bírala na rychlosti a další zastávky už 
jen projížděla. Mnozí cestující si tehdy 
všimli, že při průjezdu Všebořicemi ři-
dič už vůbec nebrzdil. Podle některých 
svědků se sice snažil tramvaj ubrzdit 
dokonce i za pomoci písku, ale postup-
ně přišel o všechny možnosti. Soupra-
va jela značně rychle, byla příliš těžká 
a trať klesala stále příkřeji. Cestujících 
se začaly zmocňovat předtuchy, neklid 

a zmatek, ozývaly se též výkřiky. To už 
se zdálo být neštěstí neodvratné. Ze-
jména na Wallerově kopečku na Buko-
vě, v místech nad dnešním rondelem, 
kde spád tehdy činil 65,37 promile, 
nabrala tramvaj značně nepřiměřenou 
rychlost. V mírné zatáčce se rychle je-
doucí vozy rozkymácely a  při vjezdu 
do  odbočky, za  níž jednokolejná trať 
přecházela ve  dvojkolejnou, se tram-
vaj naklonila na levou stranu, přičemž 
střechou zachytila o stožár trolejového 

vedení. Po  nárazu se vymrštil vlečný 
vůz, strhl s  sebou i  přední motorový 
vůz a  souprava vykolejila. Následoval 
náraz na další sloup a pak masa pras-
kajícího kovu a dřeva obrovskou rych-
lostí narazila ještě do protistojící tram-
vajové soupravy, linky číslo 5 z  Ústí 
nad Labem, která čekala na  příjezd 
tramvajového vlaku od Telnice.

Bilance nehody patřila ke strašným. 
Motorový i vlečný vůz jedoucí od Tel-
nice zůstaly zcela zdemolovány a z celé 
soupravy zbyla jen halda kovu a dřeva, 
kde cestující prošli doslova peklem.

Krev z rozmačkaných lidí se slila se 
šťávou z lesních plodů, takže se nedalo 
poznat, co je krev a co borůvky s ma-
linami.

Přivolané záchranné čety z  trosek 
vyprostily 19 mrtvých, včetně řidiče 
tramvajové linky číslo 25 pana Oldři-
cha Ridvana, ovšem během převozu 
do  nemocnice zemřely další dvě oso-
by a v nemocnici na následky těžkých 
zranění pak ještě mnozí další. Nako-
nec bylo napočítáno 30 usmrcených, 
45 těžce a 31 lehce zraněných. 

Reakce Ústečanů po  nehodě byla 
různá. Na  jednu stranu došlo k  nej-
různějším solidárním sbírkám pro po-
zůstalé, na straně druhé jsou však zná-

Od nejtragičtějšího
tramvajového neštěstí ve střední Evropě 
uplynulo 70 let

Současný pohled na místo tramvajového neštěstí, ke kterému došlo 13. července 1947. 
Tramvaje zde po roce 1968 nahradily autobusy a od roku 1989 jsou tudy vedeny též 
trolejbusové linky. 

V teplém a mimořádně suchém létě roku 1947 došlo v ústecké čtvrti 
Bukov k dosud největšímu tramvajovému neštěstí nejen u nás, ale 

i ve střední Evropě. Psal se 13. červenec 1947 a touto letní nedělí se vra-
celo množství Ústečanů z výletu v Krušných horách. Tehdy k tomu měli 
velmi výhodný dopravní prostředek - tramvaj linky číslo 1, která byla 
vedena od hlavního nádraží v Ústí nad Labem až do 10 km vzdálené 
Telnice v  Krušných horách. Mimoměstská trať do  Telnice, která byla 
v provozu od roku 1912, patřila k velmi odvážným projektům své doby, 
neboť vzhledem k terénu měla velmi příkrý spád. Původně se zde počí-
talo především s dopravou uhlí z dolů v Dělouši a Varvažově a nikoli 
s rekreační dopravou, která na trati dominovala až mnohem později.

my skutečnosti, kdy docházelo k okrá-
dání mrtvých i  zraněných nebo kdy 
mnozí z  řidičů odmítali vozit raněné 
do  nemocnice. Rozloučení s  oběťmi 
neštěstí se odehrálo 18. července 1947 
na ústeckém Mírovém náměstí a mělo 
formu státního pohřbu. Zde také byly 
vystaveny všechny rakve nebožtíků, 
kterým se přišlo poklonit na  30 tisíc 
lidí.

Příčinou těžké nehody se přede-
vším stalo porušení bezpečnostních 
předpisů. Průvodčí umožnil přetížení 
vozu tím, že nechal nastoupit mno-
hem víc cestujících než bylo povoleno. 
Řidič zase - třebaže věděl, že brzdy 
správně nefungují, pokračoval v  ha-
zardní jízdě , a  to ještě na  prudkém 
klesajícím spádu. Objevily se však i ta-
kové zprávy, že řidič tak vlastně spá-
chal sebevraždu z  nějakých osobních 
důvodů, nebo že se jednalo o pomstu 
sudetských Němců za jejich poválečný 
odsun. Zda v  tomto případě sehrály 
obdobné záležitosti nějakou roli při 
ústecké tragédii, zůstává ovšem pouze 
jen spekulací.

Tramvajová trať do Telnice doslou-
žila osm let po  neštěstí v  roce 1955 
a v roce 1968 došlo rovněž ke zrušení 
tramvají do  Všebořic a  Bukova, kde 
k  nehodě došlo. Původní tramvaje 
tady pak nahradily autobusy a později 
rovněž trolejbusy. Do dnešních časů se 
také významně změnil vzhled celého 
okolí místa tragédie. Staré domy již 
nestojí a právě tak silniční komunikace 
má tady zcela jiný charakter, neboť se 
jedná o hlavní výpadovou silnici smě-
rem na  dálnici D 8 a  Teplice, na  níž 
kousek výš navazuje rondel s  křižo-
vatkou směrem do  Všebořic, k  sana-
toriu Bukov, k Masarykově nemocnici 
a  dále na  Severní terasu. Před deseti 
lety, u  připomínky 60. výročí ústecké 
tragédie, byl v  místech tramvajového 
neštěstí odhalen pomník všem obětem 
nehody, která se stala největším tram-
vajovým neštěstím ve střední Evropě.

 Pavel Kovář

Snímek zhotovený po tramvajovém neštěstí 13. července 1947 na Bukově. 
Z tramvajové soupravy toho mnoho nezbylo.

Celkový pohled na místo neštěstí ve směru tehdy jedoucí nebrzděné tramvaje. Zcela 
v popředí spatříme výhybku, kde jednokolejná trať do Telnice přecházela na Bukově 
ve dvoukolejnou.
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Morové sloupy
severozápadních Čech
dodnes zdobí četná náměstí

Když si mohly dovolit tyto stav-
by obce malé, je zcela pochopi-
telné, že si je opatřovala i  menší 
města. Proto je v  Ústeckém kra-
ji naleznete též v  Benešově nad 
Ploučnicí, Podbořanech, Bílině, 

Dnes si jen stěží dovedeme představit, jakou pohromu představovaly ve středověku i v pozdější době až do prv-
ní poloviny 18. století epidemie dýmějového moru. Tak například kolem roku 1350 padla za oběť „černé 

smrti“ celá čtvrtina obyvatel Evropy. V průběhu třicetileté války, v letech 1618 až 1648, pak skolil mor v českých 
zemích postupně až 10 procent obyvatelstva. 

Jelikož tehdejší lékařská věda 
i hygiena nedokázaly člověka před 
morem ochránit, obraceli se lidé 
k Bohu, a pokud patřili ke katolí-
kům, vyzývali na  pomoc nejrůz-
nější ochranné světce. Věřící tak 
chtěli na sebe upozornit své nebes-
ké patrony i stavbou soch k jejich 
poctě. Zatímco původně využívala 
církev soch jen k  bezprostřední 
výzdobě kostelů, hřbitovů, kaplí 
a jejich nejbližšího okolí, počínaje 
17. stoletím začala budovat na ve-
řejných prostranstvích, náměstích 
a  návsích honosná dekorativní 
sousoší. Jejich stavba pak byla mo-
tivována buď prosbou k nebesům, 
případně poděkováním za odvrá-
cení moru či válek.

První sloup tohoto typu v Evro-
pě vznikl roku 1614 v Římě, dal-
ší potom roku 1638 v  Mnichově. 
V  českých zemích měl prvenství 
mariánský sloup na  Staroměst-
ském náměstí v  Praze z  roku 
1650, stržený při antiklerikálních 
bouřích v roce 1919. Nejvíce mo-
rových sloupů bylo v  Čechách 
a na Moravě postaveno po moro-
vých epidemiích, které probíha-
ly v  roce 1680 a  rovněž v  letech 
1713 až 1714. Do dnešní doby se 
na území České republiky zacho-
valo celkem 211 morových slou-
pů. Obzvláště velkým množstvím 
těchto památných staveb se může 
pochlubit oblast severozápadních 
Čech. Tady je najdete v obcích či 
městech malých i velkých. Z  těch 
nejmenších míst můžeme jme-
novat třeba Čiňov a  Nové Sedlo 
na Žatecku, Kněžice na Podbořan-

sku, Citoliby a  Pátek na  Lounsku 
nebo Hoštku a  Třebušín na  Lito-
měřicku. Přitom i  mnohé z  těch-
to sloupů patří ke krásným dílům 
a cenným památkám, jako je tomu 
v Hoštce či Citolibech.

jice v Kadani. Jedná se o vynikají-
cí, pozdně barokní sousoší, stojící 
ve výtvarném těžišti hlavního ná-
městí. Jeho tvůrcem je kadaňský 
sochař Karel Weitzmann, který 
vytvářel v  letech 1753 až 1755. 

Žatec

Jirkově, v Klášterci nad Ohří nebo 
v  Duchcově. V  menších městech 
přitom často bývali autory sloupů 
Svaté Trojice místní umělci. V Du-
chcově zdejší sochař M. Kühnel 
postavil úhledný sloup na náměs-
tí před zámkem v  letech 1750 až 
1760. Uměleckou hodnotu pak 
představuje sloup Nejsvětější Tro-
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Restaurátorským zásahem prošla 
tato památka v roce 1958. Kromě 
děl místních autorů ovšem pozor-
nost zaslouží i morový sloup s Pi-
etou z roku 1695 u kostela svatého 
Jiljí v  Jirkově od slavného umělce 
J. Brokofa.

Obdobně nám morové sloupy 
zdobí též náměstí měst středních 
a  velkých. Je tomu tak například 
v  Chomutově, Lounech, v  Žatci 
i v Teplicích. Za uvedení jistě stojí 
dílo od sochaře Ambrože Lauren-
tise z roku 1697 uprostřed náměstí 
v  Chomutově, které bylo v  první 
polovině 18. století ve spodní části 
doplněno plastikami světců s  ba-
lustrádou se sedmi sochami světců 
od J. Oswalda z Černovic. Krásný 
a  honosný sloup Nejsvětější Tro-
jice od  litoměřického sochaře F. 
Tollingera z  roku 1713 pak zdobí 
náměstí Svobody v  Žatci. Ovšem 
jedním z nejkrásnějších a nejhod-
notnějších sloupů se mohou chlu-
bit v  Teplicích, kde byl postaven 
na náklady hraběte Clary Aldrin-
gena v  roce 1919 jako poděková-
ní za  odvrácení morové nákazy 

od Teplic a na paměť smíření čtyř 
bratrů z  rodu Clary-Aldringenů. 
Jeho autorem je slavný barokní so-
chař Matyáš Braun, jehož morový 
sloup je považován za jedno z jeho 
vrcholných děl.

Reformy z  let 1780 až 1790, 
ve  kterých císař Josef II. mimo 
jiné omezil také vliv církve a  ho-
nosnost náboženských obřadů, 

znamenaly i  konec výstavby mo-
rových sloupů. Navíc začalo do-
cházet též k  pokrokům v  oblasti 
zdravotnictví, které již tehdy do-
vedlo vzniku morových epidemií 
předcházet. Počínaje 19. stoletím 
docházelo v některých místech též 
k tomu, že kde morové sloupy brá-
nily dopravě nebo výstavbě, byly 
ze středů měst a  obcí přemístěny 

na okrajová klidnější místa. S od-
stupem času je nám již poněkud 
cizí kultovní funkce morových 
sloupů, takže tato sousoší dnes 
vnímáme spíše jako výrazný archi-
tektonický prvek našich náměstí či 
jako svědectví o umění a zručnosti 
sochařů a kameníků z období vr-
cholícího baroka.

 Pavel Kovář

Teplice
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Je proč žít v našem kraji?
Náš kraj zdědil z minulých dob řadu svých zvláštností, které 

jej během historie formovaly a vytvářely podmínky pro životy 
zdejších obyvatel. Tím se vždy výrazně lišil od zbytku republiky. 
Velkou výhodou bylo především bohatství skryté pod zemí 
v  jeho jedné části, a  výborné přírodní podmínky pro obživu 
každé populace. Tento cenný a životně důležitý potenciál dává 
nejhlubší a  nejpevnější základ tomu, jak se tady může našim 
lidem žít dnes i v budoucnosti.

Poslední desetiletí se podařilo změnit řadu věcí. Dynamický 
rozvoj všech nejrůznějších podmínek pro široké spektrum 
životních potřeb a  nároků každého z  nás je mimořádný. 
I  největší pesimista a  nejkritičtější škarohlíd musí uznat, že 
se naší zemi jako celku dobře daří nejenom ekonomicky 

a  hospodářsky. A  že toto hodnocení platí i  pro jednotlivce, 
rodiny, pro nás všechny. 

Moje zkušenosti mi spolehlivě potvrzují, že náš kraj má 
hodně předností. Ať už přírodního bohatství, krásných míst, 
pestrého a  silného průmyslového potenciálu, úspěšných 
a rozvíjejících se firem a hlavně vesměs slušných a pracovitých 
lidí. Jsem přesvědčený, že tady je to správné místo šancí, 
příležitostí a výzev pro každého, kdo něco umí a chce to dokázat.

Zdeněk Matouš
starosta v Krupce

člen rady Ústeckého kraje
pro regionální rozvoj a cestovní ruch



Co je vlastně airsoft? Jedná se o moderní druh sportu, ve kterém 
po sobě hráči střílejí malými lehkými plastovo-keramickými ku-

ličkami ze zbraní, které zpravidla napodobují zbraně reálné. Airsoft 
se hraje v  mnoha pojetích od  čistě sportovního po  napodobování 
reálných vojenských jednotek včetně stejné výstroje a  výcviku (tzv. 
military).

Jeho celosvětová popularita vzrůstá a airsoftu 
se mohou zúčastnit jak muži, tak i ženy. Akce 
se např. pořádají v místech bývalých vojenských 
prostorů či menších různorodých hřišť.

V České republice jsou dva druhy akcí.
Volné - kdy se lidi dohodnou, jdou si do lesa zastřílet na předem 

domluvený a pronajatý prostor. Koná se to tam, kde to znají a vědí, 
že tam nechodí běžní lidé. Pokud by šel okolo někdo, kdo do hry ne-
patří, tak první kdo ho uvidí, zavolá „civil“ a všichni až dokud neo-
dejde přestanou hrát. Tyto akce mají scénář, jaký si hráči na místě, či 
dopředu určí.

Placené - kdy organizátor zajistí místo na hru, projde všemi úřed-
ními šimly až začne na daném místě organizovat akce. Nejčastěji přes 
internetovou síť a hlavně facebook rozešle pozvánku všem lidem co 
má v přátelích a oni zase dál. Rozdělí všechny hráče na brieflingu buď 
podle maskování oblečení, nebo na ruku izolačními páskami (červe-
ná / žlutá a modrá pro organizátory a dohled) a pak definuje scénář 

a kdo bude odkud na koho útočit. Nakonec rozdá velitelům jednot-
livých stran mapy a akce může začít. Každý hráč po zásahu zvedne 
ruku a zavolá nahlas „ MÁM „. Oblékne si reflexní vestu a jde na pře-
dem určené místo pro zastřelené (respawn). Znovuožívání hráčů se 
dělá několika způsoby: například každých 20 minut nebo když se se-
jde určitý počet lidí na respawnu. Pak hráči jdou znovu do boje a vše 
se opakuje až do konce akce, či do změny scénáře.

Akce se konají po celé České republice, tento sport má hodně pří-
znivců.

Spolu se svým manželem vykonáváme tento neobyčejný, adrena-
linový sport již šest let. Osobně si myslím, že je nesmírně významné 
mít společné zájmy, které vztah jedině utuží. Důležité z mého pohle-

du je též přátelství a  důvěra mezi hráči. Důkazem toho je náš tým 
„Guerilla“, který vznikl v roce 2012. Najdete ho i na facebooku. Na-
příklad letošní rok jsme pořádali 2. ročník turnaje „Airsof Gueril-
la Open“ v rozmanitém prostoru nedaleko Teplic „Adrenalin Game 
Park“ (www.agp-cz.eu). Přijelo mnoho týmu z různých krajů repub-
liky. Soutěžilo se o atraktivní ceny a boj a zábava probíhaly v plném 
proudu. Celá akce se podle ohlasu soutěžících týmů velice povedla 
a má na airsoftovém poli dobrý potenciál.

Ráda bych touto cestou poděkovala mému manželovi (veliteli 
týmu) a všem členům týmu Guerilla, kteří jsou jeho nedílnou sou-
částí. 

Veronika Vacková, člen týmu

Vítězové Airsof Guerilla Open  (Foto: Lukáš Hebeda)

AIRSOFT:
VÍC NEŽ HRA
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od 7 790,-
         11 580,-

1 390,-
1 990,-

1 990,-
2 990,-

11 790,-
17 590,-

4 990,-
7 590,-

platnost od 15. 9. do 15. 12.
nebo do vyprodání zásob

KOMPLETNÍ VYBAVENÍ KOUPELEN
www.kera-teplice.cz

Více jak 25 let vám pomáháme realizovat vaše koupelny, spolu vytváříme vaše domovy

A k tomu navíc do 10. prosince 2017:
• Při objednávce 15 m2 a více připravíme vizualizaci zdarma
• Budou vylosováni tři zákazníci, kteří obdrží částku za nákup zpět 
 a to do výše až 50.000 Kč

Navštivte naší vzorkovou prodejnu v Teplicích, Duchcovská 30a (Mariánský dvůr)
• široký sortiment • výhodné podzimní nákupy • individuální přístup
• odborné poradenství • zastoupení tuzemských a zahraničních výrobců
• výstava návrhů koupelen

Akce

 - OBKLADY A DLAŽBY

prodejna VO sklad
Duchcovská 30a, Teplice Potoční 1865, Teplice
tel.: 417 531 015, 603 278 158 tel.: 417 968 051, 603 278 159
keraprodejna@seznam.cz info@kera-teplice.cz

sleva AŽ 20%

T1062041

MÍR VE SVĚTĚ, SPRAVEDLNOST A BEZPEČÍ DOMOVA

TOMÁŠ ZÍKA
KANDIDÁT KSČM do PS PČR

Vaše každodenní starosti mi nejsou lhostejné

Je mi 44 let, bytem v Dubí, jsem podnikatel, radní města Dubí, člen 
Kontrolního výboru zastupitelstva Ústeckého kraje. Své podnikání 
zaměřuji především na návrhy interiérů, a to od úplného začátku, 
čili zaměření, přes počítačový návrh, až po samotnou realizaci. To 
mi umožňuje blízký kontakt s lidmi, se kterými při své práci řeším 
i jejich každodenní starosti. Jsem přísedícím krajského soudu v Ústí 
nad Labem. Vedl jsem mládežnický oddíl fotbalu při 1 FC Dubí. Zde 
se podařilo vychovat tým bojovníků, kteří se postupně vypracovali až 
na první místo mládežnické soutěže. Věnuji se dlouhodobě přípravě 
a pořádání aktivit v okrese Teplice, např. pétanque, Dubská kuličkiáda 
či lampiónový průvod. V současné době jsem rozvedený. Otec dvou 
kluků Vojty a Matýska.

PODPOŘTE MĚ VE VOLBÁCH 20. A 21. ŘÍJNA 2017

VAŠI DŮVĚRU NEZKLAMU

5
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Máš šanci výběru!
Uvažujete o svém budoucím povolání? Potřebujete informace o možnostech

a podmínkách studia? Jste bezradní a nemůžete se při své volbě rozhodnout?
  

Hotelová škola, OA a SPŠ v Teplicích, Střední škola stavební a strojní Teplice,
Střední škola AGC a.s. spolu s Gymnáziem a SPŠ v Duchcově ve spolupráci s ÚP ČR,

 Krajskou pobočkou v Ústí nad Labem, Kontaktním pracovištěm v Teplicích,
si vás dovolují pozvat na

Regionální veletrh středního vzdělávání

ŠANCE 2017
do Domu kultury v Teplicích

 v neděli 15. října 2017 od 12.00 – 17.00 hod
 a v pondělí 16. října 2017 od 9.00 – 16.00 hod 

Přehlídkou středních škol chceme vás - žáky, rodiče i pedagogy - upozornit na zásadní
důležitost správné volby povolání pro následnou pracovní kariéru.

Přehlídka ŠANCE 2017 je šancí pro každého! 
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Biskupské gymnázium,
ZŠ a MŠ Bohosudov

Koněvova 100, 417 42 Krupka
tel.: 417 861 392

mail: info@bgbzs.cz
www.facebook.com/bgbzs

Osmileté a čtyřleté
gymnázium

Den otevřených dveří:
23. 11. 2017 a 16. 1. 2018

www.bgbzs.cz

T10
NABÍDKA ŠKOL 17

ZŠ a SŠ Krupka, Karla Čapka 270
nabízí ve školním roce 2018/2019

tyto učební obory:

denní forma vzdělávání
7862C02  Praktická škola dvouletá (2 roky)
6651E01  Prodavačské práce (3 roky, výuční list)
6551E01  Stravovací a ubytovací služby (3 roky, výuční list)
2857E01  Keramická výroba (3 roky, výuční list) NOVÝ OBOR
7541E01 Pečovatelské služby (3 roky, výuční list) NOVÝ OBOR

kombinovaná forma vzdělávání
(pro dospělé, vhodné pro pracující):
6651E01  Prodavačské práce (3 roky, výuční list)
6551E01  Stravovací a ubytovací služby (3 roky, výuční list)

Dny otevřených dveří:

15. 11. 2017, 17. 1. 2018 od 10.00 do 16.00 hodin

Přijďte mezi nás!!!

Pro zjištění konkrétních informací nás kontaktujte:
e-mail: kaftan@zspskrupka.cz, tvrdikova@zspskrupka.cz

telefon: 417 861 390
webové stránky: www.zspskrupka.cz

facebook: @zsasskrupka

T1062042

GYMNÁZIUM A SPŠ DUCHCOV, MASARYKOVA 12
Info o studiu na: www.gspsd.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Poláková
Tel.: 417 831 131, 417 835 252
 

DENNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V TECHNICKÝCH I VŠEOBECNÝCH MATURITNÍCH OBORECH
• GYMNÁZIUM
79 – 41 – K/81  Gymnázium, všeobecné osmileté studium (pro žáky z 5. tříd ZŠ)
79 – 41 – K/41  Gymnázium, všeobecné čtyřleté studium (pro žáky z 9. tříd ZŠ)

• STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
36 – 46 – M/01  Geodézie a katastr nemovitostí
36 – 45 – M/01  Technická zařízení budov
21 – 42 – M/01  Geotechnika
36-47-M/01  Stavebnictví (Architektura a interiérový design)

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU PŘI DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
31. 10. 2017 a 18. 1. 2018
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Trnovanský Ardagh:

dědic stodvacetileté tradice

Jak to bylo…
Továrna Ardagh v  Trnovanech 

je bez nadsázky teplické rodin-
né stříbro. Její historie totiž sahá 
až do  roku 1897. Právě tehdy 
v  místech dnešního areálu ote-
vřeli Adolf Hahn a  Rudolf Kro-
ker továrnu na  plechové obaly 
a  kuchyňské náčiní. O  její vý-
robky, kterými byly především 
plechové obaly na  potravinářské 

a  drogistické zboží a  chemikálie, 
byl od počátku zájem, a  to nejen 
doma, ale i  daleko za  hranicemi. 
Na  začátku 20. století se majite-
lem továrny stala Rakouská zem-
ská banka, po 1. světové válce, kdy 
se továrna přeorientovala na  vá-
lečnou výrobu, ji převzaly pražské 
smaltárenské závody Sfinx. Spolu 
s druhou světovou válkou se opět 
změnil výrobní sortiment. Místo 
krabiček na  sušenky nebo mýdlo 
se tu opět začaly vyrábět krabi-
ce na  plynové masky, součástky 
k  ručním granátům a  podobně. 

rodnění velkých průmyslových 
podniků převedeny do vlastnictví 
státu. Po komunistickém převratu 
v roce 1948 připadla továrna pod 
nově vzniklý n.p. Obal. 

V  roce 1970 se trnovanský zá-
vod spojil s  královéhradeckými 
strojírnami do oborového podni-
ku Strojobal. Pod tímto názvem 
je „plechovkárna“ v  Teplicích asi 
nejznámější. Na  rozdíl od  před-
válečného období tehdy továrna 

trendy. Změnilo se leccos, obaly 
nevyjímaje. Bonbonům, čaji nebo 
medu v plechovkách náhle odzvo-
nilo a Strojobal neměl co vyrábět. 
Vypadalo to s  ním všelijak. Na-
štěstí v  roce 1997 se stal součástí 
mezinárodní společnosti IM-
PRESS GROUP, která do  Teplic 
přesunula několik výrobních linek 
ze svých německých a dalších zá-
vodů na komponenty plechovkám 
pro výrobky chemického průmys-
lu. Produkce začala rychle stou-
pat. V roce 2010 koupila Impress 
společnost Ardagh, dosud vyrá-
bějící jen skleněné obaly. Vznikl 
tak velký koncern Ardagh Group, 
světový lídr v  oblasti obalů. Tep-
lická plechovkárna je jeho důleži-
tou součástí.

Něco o Ardaghu…
Koncern Ardagh působí ve  dva-

advaceti zemích amerického, asij-
ského a  evropského kontinentu, 
kde má na  110 výrobních závodů, 
ve kterých pracuje 23 tisíc zaměst-
nanců. Obaly vyrobené v některém 
ze závodů Ardagh Group jste mno-
hokrát drželi v ruce. Mezi zákazníky 
koncernu totiž patří přední výrob-
ci potravinářského, kosmetického 
a chemického průmyslu. Například 
Coca-Cola, Heineken, Carlsberg, 
L´oréal, Nivea, Bonduelle, Lavaz-
za, Pepsi, Schwarzkopf, Unilever 
a  mnohé další. V  České republice 
má Ardagh Group divizi Ardagh 
Metal Packaging Czech Republic, 
s.r.o., pod kterou spadají tři poboč-
ky. V  moravském Znojmě, ve  vý-
chodočeských Skřivanech a v Tepli-
cích. Ve všech se vyrábějí plechové 
obaly, nebo jejich komponenty.

Po  roce 1945 byly závody Sfinx 
a  s  nimi i  trnovanský provoz, 
v  rámci Benešova dekretu o zná-

svými výrobky zásobovala téměř 
bez výjimky pouze domácí trh. 
Rok 1989 znamenal pro továrnu 

značný otřes. Po  čtyřicet let uza-
vřený trh se náhle otevřel a rych-
le a  překotně vstřebával světové 



Právě před rokem jsme v Regiu 
psali o  tom, že továrna na  ple-
chové obaly Ardagh Metal Pac-
kaging Czech Republic, s.r.o 
v  Trnovanech se chystá rozšiřo-
vat výrobu a  bude proto nabí-
rat nové zaměstnance. Ředitele 
trnovanského závodu Tomáše 
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mají na starost jednotlivé výrobní 
linky, na  kterých se vyrábějí dna 
a  víčka k  plechovkám. Seřizovač 
musí nastavit linku na požadova-
ný typ výrobku a v případě, že se 
linka porouchá, ji musí zase uvést 
do  chodu. Na  tomto místě bych 
rád řekl, že sice jde o  takzvané 

Co Ardagh chce po  zaměst-
nancích, už víme, takže si pojďme 
říct, co Ardagh nabízí na oplátku 
jim. 

V první řadě pěkný plat. Šikov-
ní pracovníci si mohou vydělat až 
35 tisíc korun. A  to teď nemlu-
vím o nějakém průměrném platu, 
do kterého by byly započítány i vý-
dělky managementu. Těch 35 tisíc 
jsou peníze, které si u nás mohou 
vydělat dělníci. Levná práce v Ar-
daghu opravdu není. Tyhle vysoké 
výdělky schválil náš nejvyšší ma-
nagement, protože chce, abychom 
tu mohli zaměstnat ty nejlepší. 
K  platům bych rád ještě řekl, že 
výplaty se u nás nikdy neopožďují. 
Mně se to tedy zdá jako samozřej-
most, ale v  některých firmách to 
taková samozřejmost není.

Plat dneska není všechno. Lidé 
se při výběru práce dívají také 
na benefity. Jaké nabízíte?

Kromě platu si naši zaměstnanci 

ročně přijdou na  benefity v  hod-
notě až čtyřiceti tisíc. Sem patří 
13. plat, příspěvky na  dovolenou, 
1000 korun měsíčně na  penzijní 
připojištění, stravenky v  hodnotě 
100 korun, za které naši lidé platí 
jen 18 korun. Kromě toho jsme 
teď zavedli odměnu až 3000 korun 
pro ty zaměstnance, kterým se po-
daří přivést k nám nového kolegu. 
A  asi není – zejména pro mladší 
lidi – bez zajímavosti, že nováčci 
se u nás jezdí zaučovat do zahra-
ničí. Do Německa, do Holandska, 
do  Anglie. Také pořádáme různé 
akce pro zaměstnance, jako jsou 
sportovní dny, vánoční večírky 
a  podobně. Musím říct, že jsou 
velmi oblíbené a  myslím, že mají 
podíl na dobrém vztahu lidí k na-
šemu závodu. A  když už jsme 
u  těch pozitiv, která práce u  nás 
přináší, taky bychom měli říct, že 
naše továrna není žádná neosobní 
obří hala v polích za městem. Náš 
areál je velký tak akorát, je kousek 
od centra města, takže se sem dá 
pohodlně dojet hromadnou do-
pravou. A  ten, komu by trolejbus 
ráno náhodou ujel, sem může po-
hodlně dojít pěšky. Kousek od nás 
navíc staví vlaky na  páteřní trati 
z  Kadaně do  Děčína, takže i  pro 
lidi mimo Teplice je Ardagh doce-
la dobře dostupný.

Zmínil jste dobrý vztah lidí 
k  závodu. Nevím, jestli je to je-
nom zdání, ale když jsme k vám 
přišli, zdálo se nám, že je tu 
opravdu dobrá atmosféra…

(Pokračování na straně 20)

Tomáš Sendrei:
Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

Sendreie jsme se zeptali, jak to 
v továrně po roce vypadá:

Máme nově pronajatou halu 
v Řetenicích ve Hřbitovní ulici, kde 
se lakuje a bude laminovat plech, 
a kde už pracují noví zaměstnanci. 
Teď se chystáme na otevření zbru-
su nové výrobní haly v našem tr-
novanském areálu. Naše mateřská 
firma sem přesunula dva a padesát 
výrobních linek, pro které teď hle-
dáme pracovníky.

Kolik bych jich mělo být a  co 
by měli umět? 

Potřebovali bychom jich asi čty-
řicet. A co by měli umět? Bylo by 
ideální, kdyby to byli lidé od čer-
ného řemesla, tedy nástrojáři, 
zámečníci, obráběči. Rádi ale při-
jmeme kohokoli, kdo má šikovné 
ruce a nebojí se s nimi pracovat.

O jakou práci jde? 
Potřebujeme především zaměst-

nance na  pozice seřizovačů. Ti 

černé řemeslo, ale černé nebo špi-
navé to u nás tedy rozhodně není. 
Provozy jsou moderní, čisté, světlé 
a  díky tomu, že přísně totiž do-
držujeme bezpečnostní pravidla, 
taky bezpečné. Ale nenabízíme jen 
místo ve  výrobě. Přijímáme lidi 
i  na  pozice technicko-hospodář-
ských pracovníků, takže se u  nás 
uplatní i ženy.
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Taky mám ten pocit. Je jasné, že 
tu určitě mezi lidmi existují nějaké 
spory, tak jak to už koneckonců 
mezi lidmi bývá. Ale musím říct, 
že se snažíme, aby mezi vedením 
a  lidmi z  výroby nebyla propast. 
Každý měsíc mám setkání se za-
městnanci, kde je možné si vyří-
kat cokoli. A i mimo tahle setkání 
není problém, aby za  mnou kdo-
koli přišel s  nápadem, stížností. 

Čímkoli. A  lidé vážně chodí a  je-
jich problémy se řeší. O atmosféře 
u nás určitě svědčí i nízká fluktu-
ace.

Vloni jsme v magazínu REGIO 
uveřejnili rozhovor s  jedním 
z  vašich zaměstnanců, který tu 
pracuje 35 let…

… a patří k nejlepším a mimo-
chodem tu pracoval i  jeho otec 
a dnes je tu zaměstnaný i jeho sy-

novec. Pětatřicet let je rekord, ale 
deset, patnáct, dvacet let, to u nás 
není nic neobvyklého. A přece by 
lidé tak dlouho nezůstávali někde, 
kde se jim nelíbí.

Vaše továrna patří do  velkého 
koncernu, nehrozí tady nebez-
pečí, že lidé, které teď naberete, 
za dva za tři roky o práci zase při-
jdou, protože majitelé se rozhod-
nou, že výrobu přesunou jinam?

Já myslím, že takové nebezpe-
čí tu není. Podívejte, do  výstavby 
nové haly Ardagh investoval 90 
milionů korun. Svých 90 milionů. 
Nešlo o  žádnou dotaci, žádnou 
pobídku. Je to příliš vysoká in-
vestice na to, aby ji za dva tři roky 
zahodil. Navíc díky téhle investici 
jsme se stali hlavními dodavateli 
komponentů pro plechovky pro 
celou divizi. Rozšíření výroby 
v  našem závodě tedy není nějaký 
nahodilý nápad, ale promyšlený 
krok s dlouhodobou perspektivou. 
Ti, kteří do našich nových prostor 
nastoupí, se tedy opravdu nemu-
sejí bát, že by napřesrok museli jít 
o dům dál.

Takže, abychom to shrnuli: 
pojďte pracovat do Ardaghu, má 
to perspektivu. 

Určitě má. A to nejen perspek-
tivu trvalé práce, ale třeba i  per-
spektivu pracovního postupu. Tak 
třeba já jsem začínal jako seřizo-
vač… 

T108004

Podmínky a více informací naleznete na www.fokusoptik.cz

na kompletní dioptrické brýle 
a na všechny sluneční brýle

* Kompletní dioptrické brýle ZDARMA jsou vždy levnější nebo do max. hodnoty 5000 Kč.

Pořiďte si nové dioptrické brýle nebo sluneční brýle 
a druhé pro vás nebo vaše blízké dostanete zcela zdarma! *

V Ústeckém kraji nás najdete v těchto pobočkách:
Krupská 13 - Teplice

Ruská 18 - Chomutov
Tyršova 5 - Děčín

Ul. Budovatelů 3275 - Most
Mírové nám. 24  - Ústí nad Labem

Těšíme se na Vás! 
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Jak tento projekt vznikl a  jaký 
cíl sleduje?

Myšlenka se ujala už v  Severo-
českém divadle opery a  baletu, 
kde jsem působil na  začátku své 

divadle, sídlo tu má Severočeská 
filharmonie a setkal jsem se i s po-
chopením vedení města a  jeho in-
stitucí. Cílem je umožnit mladým 
operním pěvcům a dirigentům ab-

posiluje pověst kulturního měs-
ta a  přináší pochopitelně peníze, 
které tu za  ubytování, stravování 
a další služby utratí.

Kdo mladé studenty doprovází 
a financuje?

Se studenty přijíždějí význam-
ní vedoucí universitních kateder. 
Dlouhodobou spolupráci máme 
s  Universitou Britské Colum-
bie ve  Vancouveru vedenou paní 
prof.  Nancy Hermiston, kterou 
letos posílila ještě Universita Se-
verní Floridy v  Jacksonville v  čele 
s  prof.  Krzysztofem Biernackim. 
Oba pedagogové byli se studenty 
v  Teplicích a  aktivně se podíleli 
na inscenacích. Účinkující většinou 
doprovázela Severočeská filharmo-

nie nebo Komorní orchestr Evrop-
ské hudební akademie. Na  pódiu 
se pravidelně objevuje také místní 
Brixiho komorní soubor a  dětský 
pěvecký sbor, čímž vznikají nová 
mezinárodní přátelství. Zahranič-
ní studenti si pobyt financují sami, 
k  zajištění potřebného zázemí vy-
užíváme granty (Statutární město 
Teplice, Státní fond kultury ČR) 
a  finanční podporu zahraničních 
universit. 

Jak vybíráte repertoár a  kde 
všude začínající umělci vystupu-
jí?

Repertoárem je vždy klasická 
operní tvorba, letos to byl Lazeb-
ník sevillský Gioacchina Rossini-
ho a Bohéma Giacoma Pucciniho. 
V  minulosti Smetanova Prodaná 
nevěsta či Dvořákova Rusalka, kte-
rou navíc zpívali Kanaďané v  čes-
kém jazyce. Generální zkoušky 
a  premiéry jsou vždy v  Teplicích, 
s  reprízami pravidelně vyjíždíme 
například do divadla v Jablonci nad 
Nisou, Obecního domu v Praze či 
k open air představením na děčín-
ském zámku a Konopišti. Všechna 
vystoupení jsou vždy nabitá fantas-
tickou energií a je o ně veliký zájem 
veřejnosti. 

Už máte připravenou koncep-
ci 12. ročníku Evropské hudební 
akademie?

Jistěže o ní přemýšlím, ale kon-
krétní program ještě neprozradím. 
Nechte se překvapit.

Foto: Petr Berounský

Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský

Evropská hudební akademie 2017
v Teplicích

Letos v létě se v  Teplicích uskutečnil již 11. ročník 
Evropské Hudební Akademie Teplice. Základní 

kámen této ojedinělé akce v kontextu střední Evropy položil 
a dále se jejímu rozvoji věnuje ředitel Mgr. Norbert Baxa, 
občanským povoláním šéfdirigent orchestru Divadla 
J. K. Tyla v  Plzni, vysokoškolský pedagog na  Hudební 
Akademii Múzických umění v  Praze a  externí pedagog 
na Vysoké hudební škole v Curychu. 

Giacomo Puccini: Bohéma

kariéry jako šéf opery. Měl jsem 
možnost spolupracovat s  operním 
studiem University Britské Kolum-
bie a zároveň možnost nastudovat 
jako dirigent několik oper přímo 
ve Vancouveru, mimo jiné i Proda-
nou nevěstu. Úspěch byl velký a já 
začal přemýšlet o  mezinárodních 
výměnných pobytech mladých 
nadějných umělců a hledal pro ně 
vhodný prostor v  Čechách. Tepli-
ce mne napadly jako ideální místo 
hned z několika důvodů: Je to kul-
turní lázeňská metropole s potřeb-
ným zázemím v  Krušnohorském 

solvovat masterclass v oboru, jejich 
prezentaci před odbornou i laickou 
veřejností, a  mohou tu případně 
získat i  stálé profesionální angaž-
má. Naši absolventi často uspějí 
na  velkých mezinárodních oper-
ních scénách včetně Metropolitní 
Opery v  New Yorku, a  posléze se 
někdy vracejí zpátky do Čech, což 
je momentálně případ Kanadského 
tenora Philippa Castagnerea , který 
nyní působí u nás v Plzni. V nepo-
slední řadě jde i o  to, že Evropská 
hudební akademie přiváží na  mě-
síc do Teplic zahraniční hosty a tím 



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

11. října v 19.00 hodin - Zahraní dům
 SEVEROČESKÁ 
 FILHARMONIE TEPLICE
 1. abonentní koncert cyklu K.
12. října v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ 
 FILHARMONIE TEPLICE
 1. abonentní koncert cyklu A.
17. října  18.00 - 20.00 hodin
 ELVIS 40
  O  Elvisově závratné kariéře nejenom v  hu-

dební, ale i filmové branži s hudebním pu-
blicistou, DJ a  prezidentem českého „Elvis 
Presley Fan Clubu“ Pavlem Černockým. 

17. října v 17.00 hodin - Zahraní dům
 MEZINÁRODNÍ 
 VÝTVARNÝ WORKSHOP
 VOLARY – VWV 2017
 Vernisáž výstavy spojená s koncertem. 
 Výstava potrvá do 12. listopadu.
19. října v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ 
 FILHARMONIE TEPLICE
 1. abonentní koncert cyklu B.
24. října v 16.00 a 17.00 hodin
 Maňáskové divadlo Teplice
 PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
  Známá pohádka o tom, jak Mařenka s Jení-

kem zabloudili v lese.
25. října v 19.00 hodin
 SLET BUBENÍKŮ 2017 - 
 „DARK SIDE OF THE GROOVE“
  Již pošestnácté bude republikou křižovat 

ojedinělý putovní koncert - festival SLET 
BUBENÍKŮ. Jen jednou do roka se sejde par-
ta bubeníků, aby nadchla publikum každé-
ho věku a vyznání. 

26. října v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ 
 FILHARMONIE TEPLICE
 2. abonentní koncert cyklu A. 
30. října v 18.00 hodin - Zahradní dům
 LiStOVáNí.cz: 
 ROBERT FULGHUM - 
 OPRAVÁŘ OSUDŮ NA TURNÉ PO ČR
 + představení z knihy 
 „CO JSEM TO PROBOHA UDĚLAL?“
  Americký spisovatel Robert Fulghum se vra-

cí do Česka.

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

9. října v 19.00 hodin
 Cyklus: „Velké návraty“
  Divadelní společnost Josefa Dvořáka /
  Junior Aréna Ústí nad Labem
 ČOCHTAN VYPRAVUJE
  Obnovená premiéra nestárnoucího muzi-

kálu, nejslavnější český vodník Josef Dvořák 
znovu na scéně. 

11. října 16.00-18.00 hodin - Kavárna
 TANČÍME S BRASS BOMBERS
  Pro radost a k tanci zahraje živě, bez elektro-

nických podkladů, širokou paletu žánrů.
11. října v 19.00 hodin
 United Arts – Losers Cirque Company
 THE LOSER(S)
  Vítězové prvního ročníku televizní soutěže 

Česko Slovensko má talent – akrobatické 
duo DaeMen.

12. října v 10.00 pro školy + 18.00 pro veřejnost
 Herecké studio
 KYTICE
  Divadelní zpracování části sbírky Erbeno-

vých balad.
18. října v 19.00 hodin
 DALIBOR JANDA a skupina PROTOTYP
  Několikanásobný zlatý slavík za doprovodu 

skupiny Prototyp s  hostem Jiřinou Annou 
Jandovou. 

19. a 20. října v 10.00 pro školy a 18.00 hodin
  Herecké studio DK Teplice ve spolupráci
 s Tanečním divadlem Teplice
 BROUČCI 
  Pohádková adaptace jedné z nejvydávaněj-

ších českých knih pro děti.
22. října v 10.30 hodin
 Divadlo Scéna:
 MALÁ ČARODĚJNICE
  Čarodějnici, o  které se v  této pohádce vy-

práví, je sto dvacet sedm let. 

23. října v 19.00 hodin
 Divadlo Kalich
 DVĚ NOCI NA KARLŠTEJNĚ
 18 JAMEK PLNÝCH HUMORU.
27. října 18.00-24.00 hodin
 HALLOWEENSKÁ TANEČNÍ PÁRTY 
  Taneční zábava v  maskách odpovídajících 

atmosféře svátku. 
31. října v 19.00 hodin
 GEDUR Production spol. s.r.o.
 FRIDA - MALOVA A MILOVAT
  Původní slovenský muzikál. Životní příběh 

legendární mexické malířky Fridy Kahlo. 
1.listopadu v 19.00 hodin
 Divadlo Bolka Polívky:
 DNA
  „To jsou samé drogy, čuchání, injekce, člo-

věk je rád, když se mu podaří vychovat 
normálního alkoholika!“ Komedie s autobi-
ografickými prvky je plná gagů, klaunských 
a  divadelních výstupů a  efektů, typické 
improvizace i  charakteristického humoru 
Bolka Polívky.

6. listopadu v 17. 30 a 20.00 hodin
 PARTIČKA
 Improvizační show. 

7. listopadu v 19.00 hodin
 FRANTIŠEK NEDVĚD
 a kapela TIE BREAK: „VELKEJ FLÁM“
  Koncert k 70. narozeninám folkové legendy 

a trampského barda.

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

VÝSTAVY
22. září - 26. listopadu: I. a II. výstavní místnost
 BIBLIOFILIE 
 – knihy láskou tvořené
  Muzeum zve na  výstavu krásných knih 

z nejmladší sbírky knihovny muzea.
25. září - 29. října: III. výstavní místnost
 ARTIME, OLEJOMALBY 
 REGIONÁLNÍCH VÝTVARNÍKŮ
  Výstava obrazů Kreativního centra a  AR-

TIME & Zimmermannová v Ústí nad Labem. 

UMĚLÁ JESKYNĚ 
A JÍDELNA PRO SLUŽEBNICTVO
  TRASA D na teplickém zámku byla rozšíře-

na o  prohlídku nově zrestaurované grotty 
a  k  ní přilehlého sálu s  unikátně dochova-
nou původní výmalbou. 

 
PALEONTOLOGIE TEPLICKA
  Nová expozice představuje zkameněliny 

všech geologických útvarů zastoupených 
na  území okresu Teplice. Je součástí běž-
ných prohlídkových tras na teplickém zám-
ku. 

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM: 
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI !!!
11. října v 19.00 hodin 
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
15. října ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ

15. října v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
18. října v 19.00 hodin
 PODZIMNÍ OBLOHOU
22. října ve 14.00 hodin
 Pohádka O BÝKU ZLOBÍKOVI 
 A LOVCI ORIONOVI
22. října v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + HVĚZDY 
 – VZNIK, VÝVOJ A ZÁNIK
25. října v 19.00 hodin
 ŘÍJNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
29. října ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
29. října v 19.00 hodin
 ŘÍJNOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem a  za-

jímavou osobností vědy se uskuteční 19. 
10. 2017 od  18.00. Přednášet přijede pan 
RNDr. Martin Ferus, Ph.D. a téma zní Alchy-
mie cizích světů aneb Malý kurz astroche-
mie

HVĚZDÁRNA
  JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE PRO VEŘEJ-

NOST UZAVŘENA.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
11. října v 18.00 hodin
 O AUTISMU S AUTISTOU
  Antonín Uhrík se s námi podělí o zkušenos-

ti, které přináší život s autismem a panický-
mi poruchami. 

12. října v 16.00 hodin
 HLASITÉ ČTENÍ PRO PŘEDŠKOLÁČKY
  Pro děti předškolního věku a jejich rodiče či 

prarodiče na pravidelné hlasité čtení dopl-
něné hádankami, kvízy a dalšími aktivitami. 

14. října v 17.00 hodin
 MUDr. Adolf Jens Koemeda
 AUTORSKÉ ČTENÍ
  Česko-švýcarský spisovatel přečte svoji 

povídku Herec a  úryvky z  nového románu 
Vlna, jehož hrdina putuje ze své vlasti v Bos-
ně do Německa.

18. října v 18.00 hodin
 HISTORICKÝ SEMINÁŘ 2017
 (probíhá vždy ve středu od 18. 10 do 6. 12.)
  Bc. Lukáš Sláma: Posláním historik – diagnó-

za, umění či řemeslo?
19. října v 18.00 hodin
 Milan Zacha Kučera
 NEJVĚTŠÍ TAJEMSTVÍ TŘETÍ ŘÍŠE
  Autorská beseda se spisovatelem, který 

za  svůj bestseller v  literatuře faktu získal 
cenu E. E. Kische. Odkryjme mnohé z tajem-
ných dějin nacistického Německa. 

25. října v 18.00 hodin
 HISTORICKÝ SEMINÁŘ 2017 
  Odívání za Lucemburků - O součástech, po-

dobách, vývoji a  symbolice gotické módy 
za  vlády čtyř Lucemburských králů v  čes-
kých zemích. 

TEPLICE

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

www.vyhodnereality.cz

RYCHLÉ
FINANČNÍ ZÁPŮJČKY

DO DOMÁCNOSTÍ
731 612 026

T1092015

Váš inzerát
v drážďanském
týdeníku vyjde

ve 233.000 výtiscích
za cenu již
od 800,- Kč 

Kontakt v ČR:
sekretariat@agenturais.cz

telefon: 602 426 526
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KULTURNÍ CENTRUM
10. října v 17.00 hodin - klubovna 
 DÁMSKÝ KLUB – TVOŘENÍ PRO RADOST
  Pravidelné setkání žen, které vyrábějí zají-

mavé dárky a dekorace.
24. října v 17.00 hodin - Kulturní centrum 
 TANEČNÍ PODVEČER S KRUŠNOHORKOU
25. října v 19.00 hodin - kino Lípa 
 VŠE O ŽENÁCH
  Divadelní podzim Duchcov. Divadelní ko-

medie o mužích, kteří se domnívají, že 
všechno ví… a to nejen o ženách.

28. října v 18.00 hodin, prostor před kostelem 
Církve československé husitské
 LAMPIONOVÝ PRŮVOD
 Na závěr večera bude ohňová show.

KINO LÍPA
10.-11. října v 19.00 hodin
 HORA MEZI NÁMI
 Drama / USA. 
12.-13. října v 19.00 hodin
 SNĚHULÁK
 Thriller / USA.
15. října v 19.00 hodin
 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
 Drama / ČR. 
17.-18. října v 19.00 hodin
 ALIBI NA MÍRU
 Komedie / Francie.
19.-20. října v 19.00 hodin
 BAJKEŘI 
 Komedie / ČR. 
22. října v 19.00 hodin
 MATKA!
 Psychologický thriller / USA.
24. října v 19.00 hodin
 GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
 Akční / sci-fi / thriller / USA.
26. října v 10.00 hodin
 BIOSENIO
 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
 Tragikomedie / ČR. 
26.-27. října v 19.00 hodin
 THOR: RAGNAROK
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi / USA.
29. října v 19.00 hodin
 EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ
 Dokument / GB. 
31. října v 19.00 hodin
 BAJKEŘI
 Rozverná letní komedie / ČR.

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
15. října v 15.00 hodin
 MY LITTLE PONY FILM
 Animovaný / Kanada / USA.
22. října v 15.00 hodin 
 ESA Z PRALESA
 Animovaný / Francie. 
29. října v 15.00 hodin 
 LEGO® NINJAGO® FILM
 Animovaný / USA.

bílina

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
15. října v 15 hodin
 KOCOUR V BOTÁCH
  Veselou pohádku pro děti a rodiče uvede 

divadlo DOKOLA Tábor.
23. října v 8.30 a 10 hodin
 MALÁ ČARODĚJNICE
  Školní hrané představení pro MŠ a 1. stupeň 

ZŠ uvede divadlo SCÉNA Zlín.
25. října v 18 hodin
 TANEČNÍ – 1. PRODLOUŽENÁ
  Taneční večer nejen pro účastníky taneční-

ho kurzu pro začátečníky.
8. listopadu v 18 hodin
 TANEČNÍ – 2. PRODLOUŽENÁ
16. listopadu ve 20 hodin
 BLADE VS VAMPIRES

  Cílem skupiny je přinášet do života žen 
vzrušení a perfektní zážitky erotického ná-
dechu a stát se tak synonymem pro kvalitu 
na poli pánského striptýzu v ČR.

18. listopadu ve 20 hodin
 KONCERT KAPEL 
 Sabrage, Houpací koně.

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
9. října v 9.00 hodin
 STRAŠIDELNÝ MLÝN aneb
 O POKLADU VE MLÝNĚ
 Divadelní společnost J. Jurištové Praha.
  Pohádka - zadáno pro školy.
10. října v 19.00 hodin
 CASANOVA
 Muzikál.
15. října v 17.00 hodin
 LA TRAVIATA
 Opera.
17. října v 19.00 hodin
 CASANOVA
 Muzikál.
21. října v 17.00 hodin
 KRÁSNÁ HELENA
 Opereta.
24. října v 19.00 hodin
 DAVID KOLLER 
 ACOUSTIC TOUR 2017
 Koncert.
26. října v 18.00 hodin
 SLAVNOSTNÍ KONCERT
 u příležitosti státního svátku
 vzniku samostatného Československa.
27. října v 19.00 hodin
 CAFÉ AUSSIG
 Taneční divadlo.
29. října v 17.00 hodin
 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
  Baletní pohádkové představení s dětskou 

účastí.

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

10. října ve 20.00 hodin - Národní dům
 JEAN MARX EXPRESS (USA)
  Vlastní tvorba inspirovaná rockovou, soulo-

vou a bluesovou hudbou 60. a 70. let.
12. října v 19.00 hodin - Dům kultury - kino
 XI. ROČNÍK DIVADLENÍ PŘEHLÍDKY 
 - ÚSTECKÁ FORBÍNA - PŘEDSTAVENÍ 
 DVĚ NOCE NA KARLŠTEJNĚ
 Začátek očekávané divadelní přehlídky.
14. října v 9.00 hodin
 ZOO TRHY A POTŘEBY 
 PRO AKVARISTIKU, TERARISTIKU
14. října ve 20.00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA
  Pravidelná měsíční akce nabízející hudbu 

šedesátých, sedmdesátých a někdy i osmde-
sátých let.

18. října v 19.00 hodin - Národní dům
 FOLK TEAM a AGFLEK
 Výroční dvojkoncert skupin.
19. října v 19.00 hodin - Dům kultury - kino
 XI. ROČNÍK DIVADLENÍ PŘEHLÍDKY - 
 ÚSTECKÁ FORBÍNA
 - SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
 V hlavní roli Simona Stašová. Komedie.
20. října v 18.00 hodin - Dům kultury - sál
 TANEČNÍ KURZY PRO MLÁDEŽ
 PRODLOUŽENÁ
20. října ve 20.00 hodin - Národní dům
 XXI. MEZINÁRODNÍ JAZZ & BLUES 
 FESTIVAL ÚSTÍ NAD LABEM 2017
 MICHALE MAYO QUARTET (USA/CZ)
 THE MUH TRIO (I/CZ)
 LIBOR ŠMOLDAS NEW YORK TRIO 
25. října v 19.30 hodin - Národní dům
 OZVĚNY XXI. MEZINÁRODNÍHO 
 JAZZ & BLUES FESTIVALU
 Vystoupí naši špičkoví umělci a jejich kapely.

26. října v 19.00 hodin - Dům kultury - kino
 XI. ROČNÍK DIVADLENÍ PŘEHLÍDKY - 
 ÚSTECKÁ FORBÍNA - BÁJEČNÁ NEDĚLE 
 V PARKU CRÈVE COEUR
 Cituplná komedie Divadla Kalich.
27. října ve 20.00 hodin - Národní dům
 MARIANNE SOLIVAN & WALTER 
 PHISHBACHER TRIO (USA/CZ/SK)
  Spojení dvou výrazných osobností newyor-

ské jazzové scény!
31. října v 19.30 hodin
 NEŘEŽ a LUCIA ŠORALOVÁ j.h.
2. listopadu ve 20.00 hodin
 ANTIDISKOTÉKA JIŘÍHO ČERNÉHO
7. listopadu ve 20.00 hodin - Dům kultury - kino
 „PARTIČKA“
9. listopadu v 19.00 hodin - Dům kultury - kino
 HITMUZIKÁL
 Muzikály jsou fenoménem dneška. 

DĚČÍN

MĚSTSKÉ DIVADLO
11. října v 19.00 hodin - Zámek Děčín
 1. KONCERT KPH 2017/18 
 IGOR FRANTIŠÁK KLARINET 
 A BAROCCO SEMPRE GIOVANI 
  Perly baroka a klasicismu i exkurz do hudby 

20. století.
12. října v 19.00 hodin
 SEX PRO POKROČILÉ 2
 STUDIO DVA DIVADLO
 Pokračování veleúspěšné komedie. 
14. října v 18.45 hodin 
 Wolfgang Amadeus Mozart 
 DIE ZAUBERFLÖTE (KOUZELNÁ FLÉTNA)
15. října v 19.00 hodin
 VŠE O ŽENÁCH
 STUDIO DVA DIVADLO
  Komedie o  mužích, kteří se domnívají, že 

všechno ví… a to nejen o ženách. 
17. října v 19.00 hodin   
  NONsenS Noci Svätojánskej 
 TÚLAVE DIVADLO 
  Inscenace je večerním titulem pro široké 

publikum. S  hudbou a  písněmi Vás nakazí 
humorem a vášní samotného Shakespeara. 

19. října v 19.00 hodin
 BOHEMIA BALET
 Soubor mladých tanečníků.
20. října v 19.00 hodin
 KUŘAČKY A SPASITELKY
 DS KAREL ČAPEK DĚČÍN
  Humorný příběh české autorky o  virtuál-

ních láskách, pracujících ženách a  mužích 
v domácnosti.   

22. října v 15.00 hodin   
 JAK BYLA VOSA MARCELKA RÁDA, ŽE JE 
 DIVADLO NÁMĚSTÍČKO 
 Veselá pohádka.
23. října v 19.00 hodin
 RAPPER
 DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA
  Příběh, který Vás rozesměje, dojme a zahře-

je u srdce. Život je plný překvapení. Uvidíte!
24. října v 19.00 hodin   
  ČECHOMOR KOOPERATIVA TOUR 2017 
  Koncert kapely, která se téměř třicet let po-

hybuje na výsluní tuzemské world music.
25. října v 19.00 hodin
 MAM´ZELLE NITOUCHE
 ŠALDOVO DIVADLO
  Neodolatelná hudební komedie s  vůní ka-

didla a divadelní pudřenky.
31. října v 19.00 hodin 
 SLAVNOSTNÍ KONCERT
 DĚČÍNSKÉHO SYMFONICKÉHO ORCHESTRU
 k zahájení 55. sezóny.
  

KINO SNĚŽNÍK
9. října v 19.00 hodin  
 JMENUJI SE HLADOVÝ BIZON
 Dokument. Česko / 2016.
10. října v 19.00 hodin  
 MATRIX
 Akční / Sci-Fi / USA / 1999.

12.-13. října v 17.30 hodin  
15. října ve 20.00 hodin
 ALIBI NA MÍRU 
 Komedie / Francie / 2017.
12.-13. října ve 20.00 hodin
15. října v 17.30 hodin
 SNĚHULÁK
  Krimi / Drama / Thriller / Mysteriózní / 

Horor / USA, Velká Británie, Švédsko / 2017.
14.-15. a 22. října v 15.30 hodin
 MY LITTLE PONY FILM
  Animovaný / Dobrodružný / Komedie / 

Rodinný / Fantasy / Muzikál.
17. října v 10.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
 Drama / ČR, Slovensko, Polsko / 2017.
17. října v 18.00 hodin 
 YOUTUBERSKÁ PARTY
  Do Kina Sněžník přijedou jedni z nejlepších 

youtuberů, kteří v naší zemi působí.
18. října v 17.30 hodin  
 SVATBA 
  Drama / Francie, Belgie, Pákistán, Lucem-

bursko / 2016.
19.-21. října v 17.30 hodin  
22. října ve 20.00 hodin
 BAJKEŘI 
  Komedie / Česko / 2017.
20.-21.  října ve 20.00 hodin
22. října v 17.30 hodin
 GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
  Akční / Sci-Fi / Thriller / USA / 2017.
21. října v 15.30 hodin  
 KROPÁČEK MÁ ANGÍNU
 Pohádkové pásmo / Česko.
23. října v 19.00 hodin
 CHLAPI NEPLÁČOU 
   Drama / Bosna a Hercegovina, Slovinsko, 

Chorvatsko, Německo / 2017.
24.-25. října v 19.00 hodin  
 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
 Životopisný / Česko, Slovensko /2017.

26.-29. října v 17.30 hodin 
 THOR: RAGNAROK
 Akční / Dobrodr. / Fantasy / Sci-Fi / USA.
26.-29. října ve 20.00 hodin
 ČÁRA 
   Krimi / Thriller / Drama / Slovensko, Ukraji-

na, Česko / 2017.
26. a 28. října ve 22.00 hodin
 JIGSAW
 Horor / Thriller / USA, Kanada / 2017.
28.-29. října v 15.30 hodin
 EARTH: DEN NA ZÁZRAČNÉ PLANETĚ 
 Dokumentární / Velká Británie / 2017.
30. října v 19.00 hodin
 ABSENCE BLÍZKOSTI  
  Drama / Česko / 2017.
31. října v 19.00 hodin
 ČTVEREC 
   Drama / Komedie / Švédsko, Německo, 

Francie, Dánsko / 2017.

ALTERNATIVNÍ OBSAH
11. října v 19.00 hodin  
 RAFFAELLO: LORD UMĚNÍ
 Galerie v kině
 Dokumentární / Životopisný / Itálie / 2017.
14. října v 18.45 hodin 
 Wolfgang Amadeus Mozart
 KOUZELNÁ FLÉTNA
 Opera MET.
  Emeritní hudební ředitel Metropolitní ope-

ry James Levine bude dirigovat Mozartovu 
mistrovskou Kouzelnou flétnu, kterou v 
Met inscenovala režisérka Julie Taymor, 
držitelka ocenění Tony Award. Zkrácená 
verze Kouzelné flétny zpívaná v anglickém 
jazyce a určená v předvánočním čase hlav-
ně rodičům s dětmi byla v roce 2006 vůbec 
prvním HD přenosem, který byl vysílán do 
kin po celém světě. 

16. října v 19.00 hodin  
 SCORPIONS - FOREVER AND A DAY
 Koncert v kině
 Dokumentární / Životopisný / Hudební
 Německo / 2015.

DUCHCOV

ÚSTÍ NAD LABEM

DĚČÍN

BÍLINA



Úprkova 1, 415 01 Teplice

Tel.: 493 645 511
e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz

www.mariuspedersen.cz/mpteplice

systémy kompletního nakládání s odpady
velkoobjemové kontejnery, separace odpadů

zneškodnění odpadů kategorie „O“, „N“
svoz a zneškodnění gastro odpadu

veřejné osvětlení, světelná signalizace
letní a zimní údržba, opravy komunikací

údržba veřejné zeleně

Jsme silná nadnárodní společnost působící
v Ústí nad Labem již od roku 1919

Přijímáme operátory do výroby
a další technické pozice*
Nabízíme:
•  Nadstandardní finanční ohodnocení – minimální nástupní mzda pro 

operátory 20 000,- Kč
  v případě zkušených a kvalifikovaných uchazečů až 27 000,- Kč/rok
•  Náborový příspěvek 5 000 Kč
•  Příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění 14 400,- Kč/rok
•  Příspěvky na dětskou rekreaci až 4 500,- Kč/rok
•  Profesní rozvoj, odborné vzdělávání 

* zámečníky, elektrikáře, nástrojaře 
•  Nástupní mzda stanovena podle dosažené kvalifikace a praxe 

Vaše schopnosti umíme ocenit!

Přihlaste se prostřednictvím Vašeho strukturovaného
životopisu na e-mail: kariera@cz.rheinmetall.com 

t1052053
25

  stále většímu zájmu čtenářů a zadavatelů inzerce se těší tištěná 
média s regionálním zaměřením. 

  Proto i tištěné tituly celostátního rozsahu stále častěji vydávají 
regionální mutace

  magazín Ústeckého kraje REGIO má velký náskok – vychází 
nepřetržitě od roku 1990

  počtem obyvatel, více než 800 000, je Ústecký kraj druhým 
největším českým krajem

  v ceně za tištěnou inzerci je zahrnuta také podpora na našich 
e-produktech (newsletter, e-zpravodaj)

  reálné a nepřehnané ceny inzerce a ostatních forem print-PR

krajský magazín
pro Ústecký kraj

Proč inzerovat

Agentura IS Teplice, s.r.o.
Redakce českého magazínu REGIO
a zastoupení drážďanského týdeníku
WochenKurier Dresden

U Císařských lázní 7
415 01 Teplice
Tel.: +420 417 534 206
GSM: +420 602 426 526
benda@agenturais.cz

právě v tomto
tištěném médiu?



KULTURNÍ PROGRAMY 26

KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

PRO MAMINKY (TATÍNKY) S DĚTMI
17. října v 9.30 hodin - Kosmos Maxi
 LETÍME 
  Animovaný / dobrodružný / komedie / ro-

dinný, český dabing.

PROMÍTÁNÍ NEJEN PRO SENIORY
24. října ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi
 PO STRNIŠTI BOS
  Česko / Slovensko / Dánsko, komediální dra-

ma.

SÁL MAXI
9.-11. října v 17.30 hodin
 BLADE RUNNER 2049
 USA / Kanada / Velká Británie, sci-fi / thriller.
9.-11. října ve 20.15 hodin
 HORA MEZI NÁMI
  USA, dobrodružný / drama / romantický / 

thriller.
12.-15. října v 17.30 hodin
14.-15. a 21.-22. října v 15.00 hodin
 MY LITTLE PONY FILM
  USA, animovaný / dobrodružný / komedie / 

rodinný / fantasy / muzikál.
12.-15. října ve 20.00 hodin
 SNĚHULÁK 
  USA, krimi / drama / thriller / mysteriózní / 

horor.
16.-18. října v 17.30 hodin
 ALIBI NA MÍRU
 Francie, komedie. 
16. října ve 20.00 hodin
 SCORPIONS FOREVER 
 Hudební dokument.
17.-18. října ve 20.00 hodin
 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ
 Životopisný film. 
19.-25. října v 17.30 hodin
 BAJKEŘI 
 Česko, komedie.
19.-22. října ve 20.00 hodin
 GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
 USA, akční / sci-fi / thriller.
23.-25. října ve 20.00 hodin
 MATKA!
  USA, drama / thriller / mysteriózní / psycho-

logický.
26. října - 1. listopadu v 17.30 hodin
 THOR: RAGNAROK
 USA, akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi.
26. října - 1. listopadu ve 20.00 hodin
 JIGSAW
 USA / Kanada, thriller / horor.
28.-29. října v 15.00 hodin
 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
 Film ČR, animovaná komedie.
2.-5. listopadu v 17.30 a 4.-5. v 15.00 hodin
 PŘÍŠERÁKOVI
  Německo / Velká Británie, animovaný / ro-

dinný, český dabing.

2.-5. listopadu ve 20.00 hodin
 MILADA
 Česko, životopisný / drama / historický.

SÁL MIDI
5.-11. října v 19.00 hodin
 JMENUJI SE HLADOVÝ BIZON
 Dokument ČR.
12.-18. října v 19.00 hodin
 ČTVEREC
  Švédsko / Německo / Francie, komediální 

drama.
19.-25. října v 19.00 hodin 
 SVATBA
  Francie / Belgie / Pákistán / Lucembursko, 

drama.
26. října -1. listopadu v 19.00 hodin
 CHLAPI NEPLÁČOU
  Bosna a Hercegovina / Slovinsko / Chorvat-

sko / Německo, drama.
2.-8. listopadu v 19.00 hodin
 ZABITÍ POSVÁTNÉHO JELENA
  Velká Británie / USA / Irsko, drama / horor / 

mysteriózní / thriller.

MĚSTSKÉ DIVADLO
VELKÁ SCÉNA
11. října v 19.00 hodin
 CHARLEYOVA TETA
  Kolik překvapení způsobí anglický gentle-

man, kterého kamarádi přiměli převlék-
nout se za tetu? 

13. října v 19.00 hodin
 SPLAŠENÉ NŮŽKY
  Interaktivní komedie, v níž mají diváci ne-

zaměnitelnou úlohu...
16. října v 19.00 hodin
 ZAHAJOVACÍ VEČER 27. SEZÓNY
 FESTIVALOVÉHO ORCHESTRU PETRA
 MACKA – Populární koncert virtuózů
17. října v 19.00 hodin
 PAST NA MYŠI 
 Klasický příběh slavné Agathy Christie. 
19. října v 19.00 hodin   
 NEBEZPEČNÉ VZTAHY
  Dramatický a vzrušující souboj.
22. října v 19.00 hodin   
 MÓDA A HVĚZDY 
 Charitativní módní přehlídka.

26. října v 18.00 hodin
 SLAVNOSTNÍ VEČER 
30. října v 19.00 hodin
 ČOCHTAN VYPRAVUJE
 Divadelní společnost Josefa Dvořáka.

KOMORNÍ SCÉNA
9. října v 19.00 hodin
 PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
 Lehce mysteriózní příběh.
12. října v 19.00 hodin
 TESTOSTERON
 Živelná polská komedie.

MALÁ SCÉNA
31. října v 19.00 hodin
 BARON PRÁŠIL 
 Slavná a zaručeně pravdivá vyprávění.

VÝSTAVA VE FOYERU 
do 3. listopadu 2017.
 Olga Kezniklová – FANTASTIC ART 2017
 Výtvarná skupina Arkánum

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
14. října v 10.00 a 17.00 hodin
 POZOR, DĚTI, PŘIJELA K NÁM POUŤ! 
  Kritikou ceněný, velmi vtipný a trochu 

strašidelný příběh pro děti. 
21. října v 10.00 hodin
 TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI
 Jedna z nejslavnějších pohádek Anglie.
28. října v 10.00 hodin
 O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE
 Volně podle slovanské pohádky.
28. října v 16.00 hodin
 30. VÝROČÍ DIVADLA 
 ANEB KABARET 30
  Divadlo rozmanitostí právě slaví 30 let od 

svého narození. 

CHOMUTOV

KINO SVĚT
9. října v 17.00 hodin, 10. října v 19.00 hodin
15. října v 18.00 hodin, 25. října v 17.00 hodin
 BLADE RUNNER 2049
 Sci-fi, thriller / USA, Kanada, Velká Británie.
9. října v 19.00 hodin, 11. října v 17.00 hodin
15. října v 17.00 hodin, 28. října v 17.00 hodin

30. října v 19.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 
 Drama / Česko, Slovensko / 2017.
10. října v 16.00 hodin, 18. října v 19.00 hodin
 TO
 Horor, mysteriózní, thriller / USA / 2017.
10. října v 17.00 hodin
 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
 Akční, komedie / USA / 2017.
11. října v 19.00 hodin
 CHLAPI NEPLÁČOU
 Drama / Bosna a Hercegovina / 2017.
11. října ve 20.00 hodin
 WIND RIVER
 Akční, mysteriózní / USA / 2017.
12. října v 17.00 a 20.00 hodin
13. října v 19.30 hodin, 14. října v 17.00 hodin
15. října ve 20.00 hodin, 16. října v 17.00 hodin
17. října v 17.00 hodin
 SNĚHULÁK 
 Thriller / USA / 2017.
12.-13. října v 18.00 hodin
 8 HLAV ŠÍLENSTVÍ 
 Drama / ČR / 2017.
13. října v 17.00 hodin, 20. října v 16.00 hodin
 MY LITTLE PONY FILM
 Animovaný / Kanada, USA / 2017.
13. října ve 20.30 hodin
 HORA MEZI NÁMI
 Drama / USA / 2017.
14. a 15. října v 15.00 hodin
21. a 22. října v 15.00 hodin
 LEGO® Ninjago® film
 Animovaný, akční, komedie / USA / 2017.
14. října v 18.45 hodin
 KOUZELNÁ FLÉTNA
 Přímý přenos / MET / 2017.
14. října ve 20.00 hodin, 31. října v 19.00 hodin
 ALIBI NA MÍRU
 Komedie / Francie / 2017.
16. října v 19.00hodin
 SCORPIONS FOREVER AND A DAY
 Hudební dokument / Německo / 2015. 
17. října v 19.00 hodin
 JMENUJI SE HLADOVÝ BIZON
 Dokumentární / Česko / 2016.
18. října v 17.00 hodin
 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
 Akční, komedie / USA / 2017.
19. října v 17.00 a v 19.30 hodin
20. října v 19.00 hodin, 21. října v 17.00 hodin
22. října v 17.00 hodin a v 19.30 hodin
23. října v 19.00 hodin, 24. října v 17.00 hodin
27. října v 18.00 hodin, 31. října v 17.00 hodin
 BAJKEŘI
 Komedie / Česko / 2017.
19. října v 18.00 a 20.00 hodin
20. října v 17.00 a 20.00 hodin
21. října v 18.00 a 20.00 hodin
 XV. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
 OUTDOOROVÝCH FILMŮ
  Dobrodružný, cestopisný, sportovní, horo-

lezecký.
21. října v 19.30 hodin, 22. října v 18.00 hodin
23. října v 17.00 hodin, 28. října ve 20.00 hodin
 GEOSTORM: GLOBÁLNÍ NEBEZPEČÍ
 Akční, sci-fi / USA / 2017.
24. října v 19.00 hodin, 25. října v 18.00 hodin
 MATKA!
 Psychologicý thriller / USA / 2017.
25. října ve 20.30 hodin
 AMITYVILLE: PROBUZENÍ
 Horor, thriller / USA / 2017.
26. října v 17.00 hodin
26. října v 18.00 hodin, 27. října v 17.00 hodin
29. října v 18.00 hodin, 30. října v 17.00 hodin
 THOR: RAGNAROK
 Akční, dobrodružný, fantasy, sci-fi / USA.
26. a 27. října ve 20.00 hodin
28. října v 18.00 hodin, 29. října v 17.00 hodin
29. října v 19.30 hodin
 JIGSAW
 Horor, thriller / USA / 2017.
28. října v 15.00 hodin
 ESA Z PRALESA
 Animovaný / Francie / 2017.
29. října v 15.00 hodin
 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

MOST

T1
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Kaple sv. Jana Křtitele postavená v r. 1660, obrostlá staletými duby, se nachází nedaleko Litoměřic na vrcholu, který je chráněnou přírodní památkou, a jehož název zní (tajenka 1). Vznik hraničního 
přechodu ze Sněžníku do německého Rosenthalu se datuje r. 1456. Dnes slouží jen pěším a cyklistům, neboť je zde chráněné hnízdiště sov pálených. Je zřejmé, proč má toto místo svůj název (ta-
jenka 2).Výskyt českého granátu a mnoho vzácných a chráněných rostlin. To ukrývá (tajenka 3) v Lounském středohoří. Právem byl zařazen mezi osm evropsky významných stepních společenstev.

Tajenka ze zářijového čísla: Po celou dobu své existence, tzn. již z období kolem r. 1720, stojí v Teplicích stále na stejném místě barokní sousoší s názvem Kalvárie. Ve Šluknovském výběžku 
v krásné přírodě CHKO Labské pískovce se nachází rozhledna Vlčí hora, která byla postavena již v roce 1889. Po celkové rekonstrukci ji k jejímu 110. výročí otevřelo pro veřejnost město Krásná 
Lípa. První písemná zmínka o současné zřícenině hradu Vrabinec pochází z roku 1403. Tato chráněná kulturní památka ČR se nachází na pravém břehu Labe nad obcí Těchlovice.

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. 
Společnost 3J děkuje svým klientům za přízeň a věrnost. 

Na správné odpovědi se budeme těšit do 31. 10. 2017, své odpovědi označte Luští-
me s 3J ELEKTRONIKOU a ŽELEZÁŘSTVÍM z Oseku a posílejte na adresu Regio, 
U Císařských lázní 7, Teplice nebo mesicnik@iregio.cz, u svých odpovědí vždy uvá-
dějte adresu a telefon.

Výherci tajenky zářijového čísla se staly:
 1. Magdalena Široká, Teplice
 2. Jana Tóthová, Osek
 3. Jaroslav Harapát, Ústí nad Labem  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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11 - BYTY - PRODEJ
 
• PRODÁM garsonku TP - Řetenice, 20 m2, výtah, ul. 
Bratislavská za 117 000,- Kč, ne R.K. Tel.: 732 157 900. 
(91101)
• PRODÁM zařízený druž. byt 2+1 (50 m2) v TP - Ře-
tenicích. Dům patří PBD a je po kompletní rekonstruk-
ci. Bytová jednotka je též po  rozsáhlé rekonstrukci, 
kdy byla změněna dispozice místností, v  bytě jsou 
nové rozvody elektřiny a vody, podlahy, štuky, dveře, 
komplet zařízená nová kuchyně včetně všech spotře-
bičů atd. Koupelna a toaleta jsou původní, obložené 
keramikou. Stěhuji se do  zahraničí, byt přenechám 
s  veškerým vybavením. Pod bytem se nachází velký 
zděný sklep. Náklady na bydlení nízké. Cena 549 000,- 
Kč. Tel.: 608 877 329. (91102)
• PRODÁM 2+1, Duchcovská (pod Sokol.cestou), Tp, 
2p ze 3, 50m2, novější koupelna a kuchyň, dobrý stav, 
cena 355tis. Tel.: 776 228 913. (91103)
• PRODÁM byt 2+1 50 m2 v Řetenicích na Duchcov-
ské. Byt je v  přízemí, za  domem krásný travnatý 
dvůr, patří k  němu dvě sklepní kóje a  balkon v  me-
zipatře. 2min zastávka Buzulka, 5min nemocnice 
a Penny. Velmi klidný vchod parkování před domem 
za 299 000,-Kč. Tel.: 775 221 821. (91101)

 
12 - BYTY - KOUPĚ

 
• KOUPÍM byt 1+kk nebo 2+kk v TP, nejlépe Trnova-
ny. Platba v hotovosti. Tel.: 705 286 945. (91201)
• KOUPÍM  byt v  Teplicích, vel. od  1+1 až po  3+1, 
platím hotově, férové jednání, vše smluvně ošetřeno, 
jakákoliv lokalita vyjma Prosetic. Tel.: 776  228  913. 
(91202)
• KOUPÍM byt ve  vile, domě, se zahradou, v  klidné 
části Teplic, Ústí n L., v jakémkoliv stavu, před rekon-
strukcí. Nejsem RK ale zájemce s  hotovostí. Volejte 
nebo pište. Tel.: 774 951 095. (91201)
• KOUPÍM byt v TP nebo  Krupce za rozumnou cenu, 
možno i s dluhem. Tel.: 608 155 603.  (91202)

 
13 - BYTY - PRONÁJEM

 
• PRONAJMU  byt v  Bílině, Panelové sídliště, ul. 
Maxe Švabinského 609, 3. patro. Volný ihned. Tel.: 
736 539 472. (91301)
• PRONAJMU hezkou garsoniéru v centru Teplic seri-
oznímu zájemci. Tel.: 721 567 597. (91302)
• PRONAJMU  bytu 2+1 65m2 v  TP na  Stínadlech. 
Nájem 8tis. bez poplatků, vratná kauce 12tis. Dlouho-
době s trvalým pobytem. Tel.: 603 159 809. (91303)
• PRONAJMU slunný byt 4+1 v ul. Edisonova. Zaříze-
ný. Nájem 10 000,- Kč + elektřina. Email: jana.lali@
volny.cz. (91304)
• NABÍZÍM  podnájem 2+1 na  chlumu, vybavený 
byt po  rekonstrukci nutná kauce 1× nájem. Tel.: 
728 035 331. (91305)

• DLOUHODOBĚ  pronajmu 2+1, TP (ul. J.V. Sládka) 
zvýš. příz., top. 2 + gamaty. Kauce 3 x nájemné + 
zálohy na  služby. Možnost pronájmu garáže pří-
mo na  dvoře domu. Více info. na  tel.: 702  909  688. 
(91306)
• PRONAJMU byt 2+1 v Novosedlicích, 2. patro o roz-
loze 61,5 m2, vytápění vlastním plyn kotlem, ústřed-
ní topení, vl. vodoměr. K  dispozici zahrada u  domu, 
parkování před domem. Měsíční nájem 3.600 Kč + 
energie. Vratná kauce 10.800,- Kč. tet. 777 799 291. 
(91307)
• PRONAJMU  od  listopadu dlouhodobě garsonku 
v TP vhodná pro jednu osobu. Měsíční nájem 5 000,- 
Kč. Požaduji kauci. Tel.: 724 623 702. (91309)
• HLEDÁM  pronájem - podnájem bytu 2+1 nebo 
3+1, kauce není problém. Tel.: 777 538 216. (91309)

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

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

T1085023

• HLEDÁM  byt v TP 1 + 1 ne družst. a  s  trv. poby-
tem. Cena dostupná, ne Prosetice. Jsem 56 letá žena 
bez zvířat. Tel.: 603 443 504. (91310)
• PRONAJMU  nebytový prostor v  přízemí s  rampou 
v  Běhánkách, 200 m2, plyn. topení, samos. bezbar. 
vchod, parkování až 5 aut, v  hodné pro tiskárnu, 
truhlárnu, sklady + výroba. Nájem dohodou. Tel.: 
777 317 076. (91311)
• PRONAJMU byt 1+1 v Krupce, dolní sídliště, blízko 
Tesca. Tel.: 775 266 412.  (91301)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ
 
• PRODÁM  rodinný dvougenerační domek, samo-
statný, v žádané lokalitě Mstišov - Dubí 3. Dvě bytové 
jednotky o  velikosti 1+2 se soc.zařízením. Dům je 
z  poloviny podsklepen, v  přízemí pokoje je i  tope-
ní v  podlaze. Na  pozemku se nachází příslušenství 
domu, kotelna, prostorná garáž pro dvě auta. K domu 
patří velká zahrada s ovocnými stromy o rozloze 1 300 
m2. Vytápění uhlí, plyn. přípojka na vlastním pozem-
ku. Cena: 2 500 000,- Kč.Tel.: 777 697 452. (91501)
• PRODÁM garáž v TP ul.Brastislavská, garáž je zdě-
ná, nová střecha, volná ihned, cena dohodou. Tel.: 
722 301 361. (91502)
• PRODÁM  zahradu na  lišce 1  120 m2, TP v  osob. 
vlast. voda, elek., chata. Odhad 1 114 000,- Kč. Tel.: 
606 416 559. (91503)
• PRODÁM zahradu v TP, zahrad. kolonie Třešňovka. 
Chata je v  o.v. podskl. el. užit. voda, cena 120.000,- 
Kč. Pozemek je možné odkoupit. Tel.: 608  764  472. 
(91504)
• PRODÁM garáž větších rozměrů, Hřbitovní ul. Krup-
ka. Tel.: 602 853 100. (91505)

NEMOVITOSTI KOUPĚ

• KOUPÍM pozemek v  Proboštově, pouze v  klidné 
lokalitě nejlépe u  lesa. Děkuji za  nabídky. Nejsem 
realitní kancelář. Tel.: 775 571 901. (91601)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM
 
• PRONAJMU  garáž v  centru TP, Čelakovského ul. 
(za knihovnou ). Tel.: 606 284 114. (91701)
• PRONAJMU pivnici v Krupce, levně s možností uby-
tování. Tel.: 723 505 787. (91702)
• PRONAJMU garáž v Teplicích ulice Bratislavská, nad 
nemocnicí. V  osobním vlastnictví, dobrý stav, nová 
střecha. Dlouhodobě, ihned volná. Cena 800,-Kč mě-
síčně. Tel.: 774 951 095 (91701)

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

T1082039

WochenKurier
Dresden

INFORMACE
pro zadavatele inzerce
na tel. č. 602 426 526

Hovoříme česky

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM
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1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST
 
• PRODÁM  domácí šicí stroj typ 437-438 LUCZNIK 
s automatickým řízením stehu, vč. návodu k obsluze. 
Techn. údaje: druh stehu: jednoduchý nebo trojitý, 
šířka stehu až 4 mm, jehla typ 705 x 15 x 1, rozměr zá-
kladní desky 420 x 178, váha stroje 7,5 kg, kryt stroje 
tvoří estetická skříň. Cena 1.499,- Kč. Proboštov. Tel.: 
777 114 812. (9101)
• PRODÁM menší kuchyňský stůl a 3 židle cena 500,- 
Kč. Skleník 4 skleněné police, jedno náhradní boční 
sklo cena 500,- Kč. rozkládací křeslo Paula 2 ks, málo 
používané cena 500,- Kč. TP. Tel.: 737 000 398. (9102)
• PRODÁM  pračku ve  velmi dobrém stavu na  5kg 
prádla, horní otvírání. Cena 1  500,- Kč. Tel.: 
602 181 692. (9103)
• KOUPÍM starší ždímačku Romo - Perla C 41 /
období počátek 80.let/s obsahem na  1,5 kg prádla 
s hlubokým černým obalem. Děkuji za nabídky. Tel.: 
728 957 152. (9101)

7 - TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
 
• PRODÁM  UL.Samsung Galaxy S  Duos GT-S7562 ( 
na dvě sim karty) 3 1/2 roku, málo používaný, dědic-
tví po otci, displej nepoškrábaný, chráněný tvrzeným 
sklem, foťák 5 MPx, příslušenství v  četně paragonu, 
původní cena 4500,- Kč. K  prodeji 1  000,- Kč. Tel.: 
602 623 131. (9701)
• PRODÁM Lumia 640Xl LTE 22 měsíců starý telefon 
se zárukou a pouzdrem plně funkční málo používaný. 
PC 6  648,- Kč nyní 3500,- Kč. Specifikace telefonu 
je na  webu, cena pevná nesmlouvám o  ní. Prosím 
o email, příp. sms platí do smazání. V tel. je již win10, 
v  tomto tel. perfektně pracující lze dohledat také 
na  webu nebo o  navrácení win 8. Předání osobně. 
Email: JiriTruhlar1@email.cz Tel.: 721 517 939. (9702)

ELEKTRONIKA

• PRODÁM radio - přehrávač, radiomagnetofon 
na kazety i CD s papírama, p.c. 1 200,-Kč  nyní 700,- 
Kč. Dosud uložen v  krabici, mám jiný, nevyužit. Tel.:  
737 653 064. (9501)

4 - ODĚVY
 
• PRODÁM dívčí zn. oblečení vel. S, M - topy, svetříky, 
kalhoty, sukně, mikiny, halenky. Foto pošlu. Vše 850,- 
Kč. Tel.: 602 954 145. (9401)
• PRODÁM pro mim. zimní tep. kombinézu do kočár-
ku. Vel. 68 kolem 6 měs., neutrální, pěkná cena 150,- 
Kč. Tel.: 737 586 039. (9402)
• NABÍZÍM  na  miminko oblečení, současný styl 
spíše teplejší vel. od naro. do 6 měs. Prádelko, oble-

čení do kočárku, neutrál., pěkné cena dohodou. Tel.: 
605 897 486. (9403)

2 - NÁBYTEK
 
• PRODÁM dřevěný, oválný, rozkládací jídelní stůl. V. 
75 cm, š - 80 cm a d - 120 - 160, barva hnědá. Osobní 
odběr! Cena 3.999,- Kč. Rychle = sleva. Foto pošlu. 
E-mail : kanava@post.cz. Tel.: 704  780  793. (9201) 

3 - HRAČKY-KOČÁRKY
 
• PRODÁM krabici hraček, plyšové, pískací, chrastít-
ka, postavy - levně. Tel.: 605 864 376. (9301)
• PRODÁM  dětský kočárek pro panenky - světle 
modrý, hluboký + sportovní. Cena 300,- Kč. Tel.: 
774 570 714. (9302)

8 - HOBBY
 
• LEVNĚ prodám či věnuji obrazové publikace s želez-
niční tématikou. TP. Tel.: 775 627 735. (9801)
• PRODÁM  čtyřoktávové elektronické piano Casio 
v perfektním stavu za 3 000,- Kč. Nabízím i noty pro 
klavír od  operní klasiky k  populárním skladbám. TP. 
Tel.: 731 735 420. (9802)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (9809)

• KOUPÍM staré pohlednice Teplic a okolí. Dále staré 
Trnovany třeba i sosob. foto se záběry ulic, domů atd. 
Tel.: 725 290 808. (9803)
• VYSOCE  zaplatím mince - zlaté, stříbrné a  z  obec. 
kovu, medaile, plakety, řády, vyznamenání. Děkuji 
za nabídky, sběratel. Tel.: 603 230 637. (9804)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy, malov. orig., též ko-
pie, tisky aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. 
Tel.: 733 511 224. (9805)
• SBĚRATEL  koupí staré hodiny nástěnné - kapes-
ní- náramkové, budíky, strojky vše i  nejdoucí a  celé 
pozůstalosti po hodináři. Tel. : 775 691 189. (9806)
• VYKOUPÍM  staré knihy, časop., obálky, bankovky, 
známky, mapy, odznaky, medaile, šavle, bajonety, rá-
dia, fotoap., dalekohled, aj. Tel.: 737 397 806. (9807)
• 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. (9809)
• PRODÁM  housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, 
znal. posudek mám. Tel.: 704 724 364. (9810)
• KOUPÍM LP gramofonové desky. Větší množství ví-
táno. Přijedu. Stačí prozvonit Tel.: 721 442 860. (9811)
• HLEDÁM  dospělého kamaráda z TP a  okolí, který 
dělá do řemesel domorodých Američanů (19. století), 
kromě duchov. záležitostí. Tel.: 728 713 411. (9812)
• PRODÁM trekové kolo Laeder Fox 5tis. Kč, dámské 
brusle č. 37 za 300,- Kč, on-line brusle + chrániče - 
nové, nepoužité 800,- Kč p.c. 1  600,- Kč. Zdravotní 
důvodu. Tel.: 603 157 030. (9813)
• PRODÁM  knihy kuchařské, o  pletení, háčkování, 
pohádky, německé, poezii, čtyřlístky, prózu aj. Tel.: 
607 281 366. (9814)
• KOUPÍM  vůz škoda MB 100 R,120 M,1000, Rapid, 
Garde, Trabant - Motocykl Jawa - ČZ - Panelka, Kývač-
ka, ČZ - Cross, moped Stadion, Velorex, vozík PAV - aj. 
i  nekompletní nebo jen ND velký TP doklady, také 
Stabilák Motor pohon stroju vozík - dále vojenskou 
vzduchovku, flašinet - peníze na místě za vaši cenu. 
Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu kamkoliv, ozvu 
se ihned, platí stále. Tel.: 603 335 591. (9815)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ
 
• PRODÁM  sadu 4 plechových disků 15 na  Škoda 
Octavia, nebo vyměním za  4 disky na  Škoda Rapid. 
V  případě zájmu lze s  disky i  zimní pneu na  Octavii 
195/65 R15 - Michelin Alpin 5. Dobrá cena. TP. Tel.: 
777 233 084. (9901)

Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

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

• šrouby, matice,
 podložky, nýty

•  velký sortiment
 nerezového materiálu

• hmoždinky, kotvy,
 vruty

• elektrické
 a ruční
 nářadí

T1020034

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

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

T1082008

Silniční a odtahová služba

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

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

T1082007

www.elsen.cz

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ODĚVY

ELEKTRONIKA
TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

HOBBY

AUTO-MOTO PRODEJ



AUTO-MOTO, SEZNÁMENÍ, ZVÍŘECTVO, RŮZNÉ30

• PRODÁM  ZIMNÍ PNEUMATIKY 4 kusy BARUM PO-
LARIS 185/60 R-15, jeté jednu sezónu - cca 5000 km. 
Cena dohodou. Tel.: 605 334 707. (9902)
• PRODÁM 2ks zimní pneu Firestone Winterhawk 3. 
Hloubka desénu 7 mm, rok výroby 2015, málo jeté. 
Cena za kus je 900,- Kč. TP.  Tel.: 724 111 959 (9903)
• PRODÁM  zadní nárazník na  os. vozidlo KIA Ceed 
1.9D kombi SW. nový s dokladem. r.v. 2009 barva čer-
vená cena 1 000,- Kč. Tel.: 602 855 115, 607 164 461. 
(9904)
• PRODÁM  Škoda Fabie 1,4 klimatizace, centrál, 
najeto 120tis, r.v. 2004. Cena 49  000,- Kč. Tel.: 
722 040 453. (9905)
• PRODÁM zimní pneu 165/65 R14, 4ks, naje-
to 1  800km dezén 7,8mm, cena 380Kč / ks. Tel.: 
723 231 023.  (9901)

  
18 - SEZNÁMENÍ

 
• HLEDÁM  ženu na  trvalý vztah, možnost přistě-
hování. Motorista s  bytem z  UL. 170/70 Honza. Tel.: 
722 742 482 (91801)

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

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

09
20

31

Na dlouhodobou spolupráci zaučím a přijmu ženu
do 50 let na pozici tantrické a rekondiční masérky.

Do malého ale zavedeného a diskrétního bytečku v UL.
Zaručuji velmi slušný výdělek + ubytování!

Jsi-li žena, která ví co chce zavolej, sms nepiš!
Tel.: 776 562 445. T1082020

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 T1082007

19 - ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ
 
• NABÍZÍM  trvalou a  všestrannou pomoc starší, ne-
mocné či postižené ženě nebo dítěti. Seriózní jednání, 
ubytování v  TP. Volejte kdykoliv. Tel.: 702  594  766. 
(91901)
• ŽENA 58 let nabízí výpomoc. Pečovatelka lidem na  
vozíku nebo pomoc mamince s postiženým dítětem. 
Auto vlastní k dispozici. Tel.: 602 105 064.  (91901)

 
20 - ZAMĚSTNÁNÍ NABÍDKA

 
• HLEDÁM zedníka důchodce, na menší opravu zdiva. 
Tel.: 777 040 311. (92001)
• HLEDÁM solidního a  levného opraváře na  prač-
ku. Info. ústně. Předem děkuji za  ozvání. Tel.: 
722 084 600.  (92001)
• HLEDÁM kutila na opravu hodinek. Ozvěte se. Dě-
kuji. Tel.: 723 644 405.  (92002)

ZAMĚSTNÁNÍ

• MUŽ 66let, hledá ženu 50 - 60let k intimním schů-
zkám. Jsem rozvedený s bytem. TP a okolí. Bližší při 
setkání. Tel.: 702 671 859. (91802)
• ŽENA  věk 80/160 cm štíhlá, vitální, nekuřačka. By 
si přála poznat přátelského nekuřáka  CV, MO. Tel.: 
705 214 935. (91803)
• VDOVA  70 let ZTP, hledá přítele od  65 - 71 let, 
180 cm, který má charisma, charakter, inteligenci a je 
spolehlivý. Tel.: 732 937 931. (91804)
• VDOVEC důchodce z TP, hledá ženu pro zbytek živo-
ta. Tel.: 704 385 190. (91805)
• HLEDÁM fajn, ženu od 42 - 52let okolí TP, jen zkla-
maný. Já 47 letý 185/94kg pracující. Příroda, rekreač-
ní sport a pod. TP. Tel.: 723 558 102. (91806)
• JÁ 70/162 nekuřák, hledá ženu z TP kolem 70let bez 
domácích mazlíčků. Tel.: 704 730 704. (91807)
• ÚSTEČÁK  65/174/84 hledá ženu od  65 na  druhou 
polovinu života, teď už nemusíme nic, ale můžeme 
zkusit vše na  čem se domluvíme, zdrav. problémy 
nevadí. Tel.: 602 623 131. (91809)

• JSTE sama, je vám smutno? Tak zavolejte! Jsem ne-
kuřák 74/162/73 UL a  okolí. Volejte po  18 hod. Tel.: 
773 062 128. (91809)
• MUŽ 62 let 182cm 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.  (91801)
• TEPLICE muž 45.let 205cm v inv. důchodu, ale nej-
sem postižený. Hledá hodnou, milou ženu do  52let 
z TP, najdu??? ZN. samota je zlá. Tel.: 720  150  923.  
(91802)

21 - ZVÍŘECTVO
 
• PRODÁM levně mladé letošní andulky, korely, aga-
pornisy k  ochočení. Email: mamusa70@seznam.cz 
po 16h Tel.: 777 129 240. (92101)
• PRODÁM kakariki a  andulky, mláďata vhodná 
i k ochočení. TP.  Tel.: 607 919 142. (92101)

22 - RŮZNÉ
 
• PRODÁM stahovací postýlku po 1 dítěti, p. c. 1 990,- 
Kč nyní 900,- Kč. Cestovní postýlku sv. modrou p.  c. 
1 190,- Kč nyní 600,- Kč. Dvě matrace (kokos - moli-
tan) 120 x 60 cm p. c. 450 Kč/ks nyní 200 Kč/ks. Tel.: 
724 107 186. (92201)
• KOUPÍM Moto Veterán JAWA - ČZ - Panelka, Kývač-
ka, ČZ - Cross, moped Stadion, Velorex, vozík PAV - aj. 

T1092003

i  nekompletní nebo jen ND velký TP doklady, také 
Stabilák Motor pohon strojů vozík - dále vojenskou 
vzduchovku, flašinet - peníze na místě za vaši cenu. 
Stačí SMS. Nabídněte cokoliv - dojedu kamkoliv, ozvu 
se ihned, platí stále. Tel.: 603 335 591. (92202)
• KDO  daruje starší PIANO - KLAVÍR pro výuku dětí 
za odvoz? Stěhování zajistím. Za nabídky děkuji. Tel.: 
733 392 448. (92203)
• PRODÁM pulsní detektor kovu GFX 7000. Nový, od-
zkoušený. Cena 59.000,- Kč. Mail: zybelev@seznam.
cz (92204)
• PRODÁM  dětské kolo, pro 3 až 4 leté děcko. Cena 
200,- Kč. Tel.: 604 389 606. (92205)
• ODKOUPÍM pozůstalosti, odvoz věci, mince, obrazy, 
knihy,hodinky,a  jiné staré věci rád odkoupím,bordel 
odvezu,vše na  domluvě. Děkuji za  nabídky. Tel.: 
721 771 991. (92206)

• PRODÁM větší cirkulárku kotouč 60, hoblovku šne-
kovou, hoblovku na nože, nářezáky na kopřivy. Cena 
dohodou. Tel.: 702 341 915. (92207)
• PRODÁM DC, UL, TP, MO letošní velmi kvalitní bio 
vlašské ořechy ze své zahrady. Doprava možná, doho-
da jistá. Tel.: 608 725 048.(92208)
• PRODÁM  novou pípu s  kompresorem a  s  chlaze-
ním Happy Beer DI4. Kompletní příslušenství. Je 
na 4, 5 a 6 litrový soudek. Cena jen 2.5tis korun. Tel.: 
704 708 793. (92209)
• PRODÁM  nepoužitou masážní lampu. Biotron 
od ZEPRA cena 2.000,- Kč (dříve 4.000,- Kč) nebo do-
hodou. Tel.: 739 297 297. (92209)
• PRODÁM 50 l demižony za 100,- Kč, stojany na CD 
za 80,- Kč. Tel.: 723 849 469. (92210)
• PRODÁM  obytný vůz okolí TP, cena 319  000,- Kč. 
Tel.: 721 342 600. (92220)

Příčná 141, Teplice - Prosetice

T1020017

ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

ZAMĚSTNÁNÍ NABÍDKA

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

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ



ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

MZDY
Tel.: 602 145 907

www.ap-ucetnictvi.cz

31KNOPP
LEŠENÍ 

TEPLICE
Levná stavba lešení a pronájem 

na všechny druhy staveb
včetně dokumentací.

Tel. 606 844 944
www.knopp-leseni.cz 

T1082002

www.opravna
výfuků-rychloservis

-pneuservis.cz 
LEVNÉ VÝFUKY, OLEJE, ČEPY,
DESTIČKY A KOTOUČE, PNEU,

PŘEZOUVANÍ PNEU APOD.

! PROHLÍDKY ZDARMA ! 
TP – U PIVOVARU 1
(vjezd z Nákladní 150 m od „ONA“) 
777 249 446

T1082009

SLEVY
AŽ 15%

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

T1082016

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

T1052025

Areál Telasko Hudcov

PRODEJ:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, recyklát

www.telasko.cz

Tel. 608 209 622

T1082026

POTŘEBUJETE
OPLOTIT POZEMEK?

využijte jarní slevy

PLOTOVÉ CENTRUM
Příčná 141, Teplice - Prosetice

Tel.: 604 351 718

e-mail: anna.vlkova@seznam.cz
T1020017

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

T10 52044

Benešovo nám. 617/14 
tel. 775 393 309

MOBILY &
PŘÍSLUŠENSTVÍ

SERVIS
PRODEJZačněte 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

www.urbanauto.cz

T10PŘIJMEME do našeho týmu

AUTOMECHANIKA 
Praxe není podmínkou.

Nástupní plat 20 000,- Kč čistého plus prémie dle výkonu.
Více informací na telefonu 724 772 602
nebo e-mail martin.urban@urbanauto.cz

tel.: 602 445 641
www.radkapaulova.cz



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 10, ročník 27 - Vyšlo 9. 10. 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, ZDRAVÍ

• PRODÁM  levně turistické štítky na  hole, reklamní 
propisky, autogramy herců, sportovců, starší CD, MC 
kazety. Tel.: 602 893 482. (92211)
• PRODÁM  1,5 m3 štípaného, měkkého dřeva 
za  1.000,- Kč. Jsem 10 Km od TP. Tel.: 606  815  350. 
(92212)
• PRODÁM kmen ořechu na topení,je rozřezaný a roz-
dělaný na kusy.Tel.: 732 342 115. (92213)
• PRODÁM  nový malířský váleček s  dlouhou plnící 
rukojetí za 300,- Kč. Kuchyňský dřevěný vál, 45 x 65, 
cena 100,-  Kč. Květiny Anturie v  květináči á 50,- Kč. 
Nové ručně háčkované dečky, různé tvary. Svítící 
zvonečky na  vánoční stromek, cena 100,- Kč. Set-
-box značky DVB-T s funkcí nahrávání, ALMA-T1550, 
cena 250,- Kč. UL. E-mail - nording@seznam.cz. Tel.: 
731 112 131. (92214)
• PRODÁM  ohřívač vody BTO na  10 l, záruka 4.roky, 
p.c. 2.000,- Kč nyní za  1.300,- Kč. Dále dva vyšíva-
né obrazy ve  zlatém rámu cena 1.000,- Kč/ks. Tel.: 
775 011 943. (92215)
• PRODÁM okrasné titanové mříže 1300 x 1450 / 2ks 
za 1.200,- Kč. Okrasné kovové mříže 600 x 1 000 /2ks 
za 1.500,- Kč. Trubky prům. 43 x 1.500 / 8ks za 300,- 
Kč. Tel.: 723 467 644. (92216)
• PRODÁM  kameninový hrnec na  zelí 20 litrový 
za  500,- Kč. Tel.: 724  008  367 nebo 723  665  820. 
(92217)
• PRODÁM hrob (pro 4 urny) s pozemkem na hřbito-
vě v Novosedlicích TP, hrob je z mramoru, nevyužitý. 
Cena dohodou. Tel.: 606 244 504. (92219)
• PRODÁM výběh pro štěňata koje 6 stran NOBBY 60 
x 60 cm. Cena 1.009,- Kč nyní dohodou, v dobrém sta-
vu. Tel.: 417 578 711. (92219)
• PRODÁM bulsní detektor kovu GFX 7000 cena 
55 000,- Kč. Tel.: 603 904 397. (92223)

• PRODÁM  tkanou tapiserii  klasická gobelínová 
vazba, rozměry 90 x 110 cm. Cena 12 000,- Kč či do-
mluvou. Tel.: 607 560 691. (92221)
• PRODÁM  ruční hever s  klikou 10t zdvih 39  0mm, 
výška 800 mm, cena dohodou. Tel.: 607  640  823, 
417 576 314. (92222)
• S  ÚCTOU A  LÁSKOU vzpomínáme! Výročí mého 
manžela a vnučky. Linhartová  (92201)
• PRODÁM letiště, nábytek, počítač ACER + PC stůl + 
točící béž. křeslo, kytaru ASTHON + orig. obal, albumy 
na  1tis fotek, fotoaparát PRACTIKA, časopisy domov 
bydlení 500ks a různé věci. volejte. Tel.: 723 714 568.  
(92202)

 
23 - ZDRAVÍ

 
• PRODÁM oboustranné madlo k posteli, vhodné pro 
seniory nebo zdrav. postižené. Usnadňuje zvedání se 
z postele, otáčení atd. Instaluje se pod matraci, žádné 
montování. Původní cena 1  200,- Kč, nyní 700,- Kč. 
Tel.: 606 187 188. (92301)

RŮZNÉ

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

T1085024
T1020043

ZDRAVÍ


