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Příště nově a kvalitněji! 
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na křídovém
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Přidejte se k nám na pozici:
 TECHNOLOG
 PLANT CONTROLLER
 SKLADNÍK
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SEŘIZOVAČE

Jsme dynamická a rostoucí společnost
a hledáme posily do výroby

na pozici

Pojďte k nám.

Nabízíme motivující platové ohodnocení.

FRK Technik s.r.o.
Pod Dolní drahou 91
Krupka 

hledá do svého kolektivu
nové zaměstnance

OPERÁTORY VÝROBY
	nepřetržitý	provoz	-	dlouhý	-	krátký	týden,
	12hodinové	směny	(2x	30	minut	pauza),
ranní	-	noční

SEŘIZOVAČ
nepřetržitý	provoz	-	dlouhý	-	krátký	týden,
12hodinové	směny	(2x	30	minut	pauza),	
ranní	-	noční

ELEKTROMECHANIK
8,5hodinová	ranní	směna	
	(1x	30	minut	pauza)

Bližší informace	každý	všední	den	od	8.00	do	14.00	hod.	
podá	Lenka	Cachová

Mail	info@frk-technik.com
Tel.	+420	474	698	000	|	Mobil	+420	725	828	545

T952034
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KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP

KABELKY POMOHLY - 
výtěžek z dobročinného 
bazaru je 107 440 Kč!

V teplické Olympii se o jednom 
srpnovém víkendu konal dobro-
činný bazar pro malou Michalku 
a  Františka, dvě vážně nemocné 
děti. Od  června jste mohli nosit 
kabelky, které se vám již okoukaly 
(a  přesto byly ještě natolik pěkné, 
aby udělaly radost někomu další-
mu) na  více jak 40 sběrných míst 
v  kraji. Tyto kabelky na  začátku 
sprna LIONS CLUB TEPLICE 
LADIES, pořadatel dobročinné-
ho bazaru, nabídl k prodeji. „Loni 
jsme společně s  našimi zákazníky 
pomohli třem dětem, letos to byla 
Michalka a František. Už podruhé 
jsme se přesvědčili, že tento pro-
jekt má smysl. A to především díky 
našim báječným zákazníkům, kte-
ří kabelky věnují i  nakupují, díky 
partnerům, kteří nabízí své provo-
zovny jako sběrná místa a  pomá-
hají nám projekt šířit dále. Za ob-
chodní centrum i za obě děti z ce-
lého srdce děkujeme každému, kdo 
se do projektu KABELKY POMÁ-
HAJÍ zapojil,“ vyjádřila se k úspě-
chu projektu marketingová ma-
nažerka Olympia Teplice. Výtěžek 
umožní poslat Michalku na  neu-
rorehabilitační pobyt do Klimkovic 
a  Františkovi budou pořízena slu-
chadla, která mu pomohou s  jeho 
vážnou sluchovou vadou. Máte 
doma kabelku, kterou uvažujete 
vyřadit? Schovejte ji na další ročník 
projektu KABELKY POMÁHA-
JÍ. Kabelka dostane druhou šanci 
někoho potěšit a vy tak pomůžete 
dalšímu nemocnému dítěti.

Vesnicí roku 2018 jsou 
KYTLICE

V  polovině tohoto měsíce vy-
vrcholilo krajské kolo soutěže 
Vesnice roku 2018 oceněním 
soutěžících obcí a  slavnostním 
vyhlášením výsledků. Slavnostní-
ho odpoledního ceremoniálu se 

na  pozvání starostky obce Kytli-
ce Moniky Hladíkové zúčastnil 
i hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček, pozvání dále přijali zá-
stupci ministerstev místního roz-
voje a zemědělství, další představi-
telé Ústeckého kraje, vyhlašovate-
lů soutěže a starostové oceněných 
obcí.  (www.kr- ustecky.cz)

Měření mikroklimatu 
na jezerech

Zhodnocení klimatického vlivu 
jezer Most a  Milada na  rozložení 
a dosahu změn teploty a vlhkosti 
v  jejich okolí a  zhodnocení pří-
padných důsledků těchto změn 
na  klima, to je obsahem zakázky, 

Ledová výzva z Kanady
Roksberi -nejen o  hokeji, ta-

kovou ledovou výzvu a  netradič-
ní projekt má teď město Děčín, 
na  svých stránkách, pro díkvy 
a ženy od 12 let. Hledá se královna 
ledu a od 19 let se dokonce mohou 
děčínské dámy zúčastnit kvalifika-
ce na Mistrovství světa v rybníko-
vém hokeji v  Kanadě. V  případě 
zájmu se budou konat tréninky 
od  září 2018. Více na  www.mm-
decin.cz.

kterou pro Ústecký kraj realizuje 
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí 
v  Mostě.Projekt „Studie dopadů 
hydrické rekultivace povrchových 
lomů na kvalitu ovzduší a mikro-
klima na  území Ústeckého kraje“ 
je výzvou, která má posoudit, zda 
hydrický způsob rekultivace zbyt-
kových jam nebude pro region 
znamenat zhoršení kvality ovzdu-
ší, zvýšení výskytu mlh, méně slu-
nečných dní apod. 

(www.kr-ustecky.cz)

ekonomický úsek plk.  Ing.  Mi-
loš Černý a  další členové vedení 
Hasičského záchranného sboru 
Ústeckého kraje. 

(www.kr-ustecky.cz)

Pro děti a seniory, doprava 
zdrama

Litvínov - děti od  6do 15 leta 
senioři od 65 let mohou od 1. září 
jezdit ve 3. pásmu MHD zdarma. 
Potřebují k  tomu čipovou kar-

Hasičský záchranný sbor 
v Ústí na Labem - Všebořice 
má novou staniční halu

14. srpna 2018 byla slavnostně 
otevřena nová hala stanice Hasič-
ského záchranného sboru v  Ústí 
nad Labem – Všebořicích. Slav-
nostnímu otevření byl přítomen 
náměstek generálního ředitele 
HZS ČR pro ekonomiku brig. 
gen.  Slavomír Bell, MSc., ředitel 
HZS ÚK plk.  Ing. Roman Vysko-
čil, náměstek ředitele HZS ÚK pro 
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golfbarbora.cz

tu, kterou již mají a  v  informač-
ním centru MHD jim na základě 
u dětí předloženého rodného listu 
a  občanského průkazu zákonné-
ho zástupce nahrají jízdu zdarma 
do  konce letošního roku (mani-
pulační poplatek 20), u  seniorů 
na  základě předloženého ob-
čanského průkazu (manipulační 
poplatek 40 Kč). Pokud čipovou 
kartu nemají, musí si ji nechat vy-
robit za poplatek 120 Kč a přiložit 
k žádosti foto. 

(www.mulitvinov.cz)

Historici v Roudnici nad 
Labem

V  sobotu 1. září 2018 se usku-
teční již 16. ročník výstavy his-
torických vozidel. Do  Roudnice 
nad Labem se sjedou historická 
vozidla ze širokého okolí. Tradič-
ní výstavu připravuje dobrovolné 
sdružení přátel historických strojů 
v čele s PhDr. Ondřejem Šedivým 
ve  spolupráci s  organizací Říp, 
o.p.s.  (www.roudnicenl.cz)

díla Skalka, Stanovice na Chebsku 
a Karlovarsku, Chřibská na Tere-
zínsku a  u  příležitosti 50. výročí 
od zprovoznění také VD Nechra-
nice na  Chomutovsku. Akce je 
tradičním prvkem, který má v le-
tošním roce také vazbu na  Dny 
evropského dědictví, zaštítěné 
Magistrátem Města Chomutova. 
 (Povodí Ohře)

Lidické náměstí výstavním 
místem

V Ústí nad Labem na Lidíckém 
náměstí se lidé mohou seznamit 
se stoletou historií republiky a  to 
díky výstavě fotografií z  archívu 
Československé tiskové kancelá-
ře. Výstava, která zachycuje čím 
vším naše republika za léta prošla, 
vč. význačných osobností ze světa 
sportu, hudby atd. potrvá do  7. 
září 2018.  

(usti-nad-labem.cz)

Městská policie má 
na uniformě minikamery

Od srpna 2018 má každá hlídka 
mosteckých strážníků k uniformě 

minikameru. Dotace byla zís-
kánáz Ústeckého kraje a  to na 16 
nových kamer. (mesto-most.cz)

Den otevřených dveří
Povodí Ohře, s. p., tradičně 

umožňuje široké veřejnosti na-
hlédnout pod pokličku práce 
svých zaměstnanců a  proto se 
rozhodl zajistit vstup do  jinak 
nepřístupných částí objektů. V le-
tošním roce se Den otevřených 
dveří bude konat v sobotu, 8. září 
2018. Zpřístupněna budou vodní 

Teplice mají porcelánovou fontánu. 
Lázeňské Teplice jsou od 8. srpna zase bohatší o jednu fontánu, kte-

ré obzvláště v parných dnech osvěžují sálající atmosféru. Městu ji vě-
novala akciová společnost Český porcelán Dubí. Fontána je umístěna 
na rohu ulic Krupská a U Císařských lázní, kde má dubská porcelánka 
svoji prodejnu. Dílo vzniklo podle návrhu akademického sochaře Jiří-
ho Kožíška. Původní fontána, která tady stála, bude přestěhována do 
parčíku na šanovský ovál.
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Nákupy v srdci Teplic

www.galerieteplice.cz

více než 400 parkovacích míst

více než 80 obchodů

7

ZÁBAVA PRO DĚTI PŘED GALERIÍ 
V SOBOTU 8.9.
V	 rámci	 festivalu	 TEPLICKÝ	 PIVNÍ	 RYNEK	 se	 vaše	 děti	
u	nás	zabaví.	Chystáme	pro	ně	od	10-19	hodin	dostatečné	
vyžití	–		animátoři,	skákací	hrad,	obří	stavebnice	ESDA	a	dal-
ší	veselé	atrakce,	zatímco	vy	si	můžete	vychutnat	dobré	pivo	
na	Zámeckém	náměstí.	
A	že	bude,	na	již	třetím	ročníku	setkání	malých	a	rodinných	
pivovarů,	z	čeho	vybírat!	
Hudební	program,	dobroty	a	zábava	v	srdci	Teplic.	
Outdoorová	dětská	zóna	bude	připravena	na	piazzettě	OC.
Těšíme	se	na	vás!		

ŠKOLA VOLÁ
Hola,	hola,	škola	volá!	Vaše	ratolesti	opět	naskočí	do	školních	
lavic,	tak	je	na	to	nezapomeňte	parádně	vybavit.	
Přijďte	k	nám	a	pořiďte	vše,	co	je	v	povinné	výbavě	školáka	
od	penálů,	sešitů,	přes	aktovky,	pantofle	až	po	nové	oblečení,	
ať	 už	 na	 tělocvik	 nebo	 na	 první	 školní	 den	 a	 v	 nepovinné	
výbavě	třeba	pár	hraček	k	tomu!	 
Novinkou	 je	 i	 prodej	 učebnic	 v	Knihách	Dobrovský!	 Pestrý	
sortiment	 pomůcek	 nabízí	 např.	 ALBI,	 Království	 hraček	
Bambule,	 KNIHY	DOBROVSKÝ,	 Pompo,	Meatfly,	 PEPCO,	
Baťa,	CCC,	Deichmann,	Papírnictví	Poprokan,	A3	SPORT,	
Intersport	a	další.

IN-LINE BRUSLENÍ
Kurzy	 bruslení	 INLINE	ACA-
DEMY	až	do	31.	října	2018
Přemýšlíte	 od	 září	 o	 nových	
kroužcích	 pro	 vaše	 děti?	
Připomínáme	 možnost	 zdo-
konalit	 svůj	 talent	 na	 in-line	
bruslích	a	to	až	do	konce	říj-
na!
KDY?	Každé	pondělí,	středu	
a	pátek.	Rozpis	hodin	nalez-
nete	 na	 www.galerieteplice.
cz/akce/akce-centra/	a	http://
www.inlineacademy.cz/.
Najdete	nás	na	střešním	par-
kovišti	OC	Galerie	Teplice!

VZHŮRU DO NEBE 
Už	jste	někdy	letěli	
balónem?	Ne?	
A	chtěli	byste?	
My	Vám	to	splníme!
V	září	slunce	stále	
září	a	vy	se	těšte	
na	skvělou	soutěž	
a	naše	balónové	nebe	
v	Galerii.	

Více	zatím	prozrazovat	
nebudeme,	však	uvidíte	sami.	
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Položíme-li otázku, jak je 
na  tom české školství, odpoví 
někteří, že špatně. A  budou ar-
gumentovat zhoršujícími se vý-
sledky v  mezinárodních testech 
PISA, TIMSS, počtem neúspěš-
ných maturantů, stesky průmyslu 
na nedostatek inženýrů či názory 
řady učitelů na  klesající úroveň 
znalostí žáků. Jiní však mohou 
vidět naše školství v  mnohem 
lepším světle: významně vzrostl 
podíl vysokoškolsky vzdělaných 
lidí, podstatně se zvýšila schop-
nost komunikace v  cizích jazy-
cích (především v  angličtině) 
znalosti žáků nejsou menší – jsou 
jen jiné – méně encyklopedické, 
více praktické.

Naše školství má skvělou tra-
dici. A  to nemyslím zdaleka jen 
učitele národů – Komenského. 
Své zásluhy má i  Marie Terezie 
a její syn Josef II. Ba i jezuiti. Ale 
hlavně v  průběhu posledních 
dvou století došlo k  liberalizaci 
a  sekularizaci školství a  k  uplat-
ňování odborných, vědeckých 
postupů. Ani socialistické škol-
ství nebylo přes poplatnost re-
žimu a  selekci dle loajality žád-
nou katastrofou. A i přes výkyvy 
a  kampaňovitost řízení školství 
po  roce 1989 to není zlé. Máme 
tedy na  čem stavět, co rozvíjet. 
Podstatné je, že školství má stá-
le dobrý lidský potenciál. Valná 
většina učitelů na všech stupních 
škol vykonává své povolání dobře 
a s láskou. Pravda – tohle tvrzení 
se těžko dokazuje a já ho opírám 
jen o osobní zkušenost z pětatři-
cetileté učitelské praxe. 

Nějaké nedostatky bych ale 
na  našem školství našel. Bohu-
žel je obtížné nalézt konsensuál-
ní cestu k  jejich odstranění. Jak 
tvrdí obehrané klišé: Do  školy 
chodil každý, takže každý se cítí 
povolán školství kritizovat a při-
nášet řešení jeho problémů. Ně-
kteří navrhují, ať se inspirujeme 
tam, kde mají ve výše zmíněných 
testech nejlepší výsledky. To zní 
sice logicky, ale naráží to na od-
lišné kulturní pozadí. Češi nejsou 

Korejci, ba ani Finové. Prostě 
jednoduché převzetí modelu od-
jinud řešením není. Nicméně pro 
inspiraci je dobré školské systé-
my úspěšných zemí studovat. 

Než sám začnu navrhovat změ-
ny, chci upozornit na to, že škol-
ství je a  musí zůstat nositelem 
tradice. Škola je prostředím, kde 

se předávají primárně hodnoty, 
na kterých stojí naše společnost. 
Teprve ve druhé řadě je předává-
ní informací a  získávání schop-
ností a  dovedností. Proto škola 
nesmí procházet zvraty – důleži-
tá je kontinuita. Změny mají být 
evoluční – nikoli revoluční. Tedy 
žádné hluboké reformy, ale po-
stupné změny.

Největší problém našeho škol-
ství bych nazval „tuhá centra-
lizace“. Od  zcela rozvolněného 
školství feudalismu jsme se přes 
povinnou školní docházku a sys-
tém zkoušek (včetně maturitní) 
dostali až k  „jednotné škole“ 
Zdeňka Nejedlého. Pravda, po-
listopadový vývoj přinesl uvol-
nění, ale od  poloviny 90. let se 
šrouby opět postupně utahují. 
Netvrdím, že požaduji úplnou 
autonomii škol – má-li stát nést 
odpovědnost za  vzdělanost ná-
roda, musí mít nástroje, jak škol-
ství ovlivňovat. Ale mantinely 

by měly být dostatečně široké, 
aby se nepotlačovala iniciativa 
a kreativita škol a učitelů a aby se 
mohly zohlednit lokální rozdíly. 
Nuže, co tedy zachovat a co uvol-
nit? Současný systém, kdy si ško-
ly vytvářejí na  základě RVP své 
vlastní ŠVP, je nyní, co se po ob-
tížném rozjezdu zaběhl, přijatel-

ný. Školy své ŠVP mohou modifi-
kovat podle svých aktuálních cílů 
a ty, které si to z hlediska skladby 
svých žáků mohou dovolit, své 
vzdělávací programy rozšiřují 
a  doplňují nad povinný rámec. 
Za  zcela nepotřebný, ba škod-
livý zásah do  autonomie škol, 
považuji zavedení jednotných 
přijímacích zkoušek na  maturit-
ní obory středních škol. Vede (či 
může vést) k  omezení přístupu 
žáků na tyto obory – zvláště pak 
na gymnázia. Ostatně vůdčí myš-
lenka zavedení jednotných zkou-
šek byla „nepusťme na gymnázia 
ty, kteří na  to nemají“. Ono to 
zní jako boj proti poklesu úrov-
ně gymnázií a  zvýšení úrovně 
výstupů z  učilišť a  zřejmě proto 
se našlo dost zastánců, ale do-
myslíme-li to do  konce, přinese 
pokles (či stagnace) počtu žáků 
se středním všeobecným vzdělá-
ním snížení celkové vzdělanosti. 
Na  gymnáziích nyní máme asi 

23 % žáků z  daného populační-
ho ročníku. Na  VŠ však studuje 
již více než 65 % populačního 
ročníku. Hlavním dodavatelem 
pro VŠ jsou tedy odborné ško-
ly. To špatně! Jednak proto, že 
gymnázia mají své vzdělávací 
programy (na  rozdíl od  odbor-
ných středních škol) zaměřeny 
právě na přípravu na vysokoškol-
ské studium, a jednak je pro stát 
vzdělávání gymnazisty o  desítky 
procent levnější, než třeba u  ta-
kového elektromechanika. 

Dalším neuralgickým bodem 
jsou maturity. Snaze státu mít 
kontrolu nad úrovní maturit ro-
zumím. Je v pořádku. Co však už 
v pořádku není, je to, do jakých 
mamutích rozměrů se maturita 
rozrostla. Stal se z ní nepřehled-
ně složitý a  organizačně velmi 
náročný moloch. Přitom při vší 
snaze o  korektnost a  spravedli-
vost poskytuje nezodpovědným 
lenochům hodně prostoru pro 
kličkování a  podvodné jedná-
ní. Můj názor souzní s návrhem 
Asociace ředitelů gymnázií ČR, 
aby se společná část maturity 
omezila na didaktické testy, kte-
ré jsou opravovány a  vyhodno-
covány centrálně a o objektivitě 
jejich výsledku nejsou pochyby. 
Vše ostatní nechť je na  škole. 
Stát by si tak ohlídal minimální 
úroveň maturantů a  školy by se 
mohly předhánět v tom, jak ná-
ročná bude profilová část matu-
rity.

Zastavit se ještě musím u  čer-
stvě zaváděné povinné maturity 
z  matematiky. Sám jsem učite-
lem tohoto předmětu, takže bych 
snad měl jásat. Nejásám. Soudím, 
že pro značnou část středoško-
láků bude znamenat zpoždění 
v  jejich vzdělávání. Budou totiž 
muset věnovat spoustu své ener-
gie a  času biflování něčeho, co 
nikdy nevyužijí. Ano biflování. 
Kdo nepochopí (kvůli limitova-
ným schopnostem svého mozku) 
matematické principy, bude od-
kázán na  slepé biflování, aby tu 
maturitu nějak zvládl. A do týd-

Školství máme kvalitní, ale…

RNDr. Zdeněk Bergman
Narozen v roce 1959 v Teplicích
Absolvent Přírodovědecké fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze
Ředitelem Gymnazia Teplice
je od roku 1992
Člen Vědecké rady Pedagogické 
fakulty UJEP Ústí nad Labem
Zahraniční stáže – Francie, Island, 
Polsko
Od roku 2014 zastupitel města Teplice, 
člen finančního výboru a výboru pro 
dopravu a dotace
V podzimních senátních volbách 
2018 kandiduje na senátora 
ve volebním obvodu 
Teplice
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ne po maturitě vše úspěšně zapo-
mene. Kdyby se tak raději věno-
val tomu, co mu jde, co ho baví 
a čemu se chce dál ve svém životě 
věnovat, bylo by to prospěšnější 
nejen pro něj, ale pro nás všech-
ny. 

Nakonec jsem si nechal téma 
„peníze“. Poslední roky se zdá, 
že se blýská na  lepší časy, po-
kud jde o  platy učitelů. Dosta-
li přidáno a  další 15 % nárůstu 
je slíbeno. Ono to sice není tak 
moc, uvážíme-li že platy rostou 
všeobecně, ale pozitivní to roz-
hodně je. Já mám tři doporučení, 
jak zajistit více peněz pro školy 
a  jejich učitele. A  to – světe div 
se – bez navýšení rozpočtu kapi-
toly školství. Tak zaprvé: Celkový 
počet hodin, které stráví naši žáci 
ve  školách je (ve  srovnání s dal-
šími státy OECD) vysoký. Kdy-
by se snížil o  dvě hodiny týdně, 
pedagogická škoda by nevznikla 
a  uspořilo by se cca 7 % nákla-
dů. Zadruhé: Kdyby se více žáků 
směrovalo na  gymnázia (což 
by bylo přínosné i  pro celkovou 
vzdělanost – viz výše), ušetřila by 
se spousta peněz, protože gym-
naziální vzdělávání je podstatně 
levnější než vzdělávání odborné. 
A  zatřetí: Kéž by našli regionál-
ní politici dost odvahy a  zrušili 
školy skomírající na  nedostatek 
žáků. Úsporu by to přineslo roz-
počtu státnímu i těm obecním či 
krajským.

Na  rok 2019 je plánováno 
spuštění reformy financování 
regionálního školství. Potřeba re-
formy byla diskutována s odbor-
nou veřejností a ti, kteří reformu 
požadovali, argumentovali hlav-
ně tím, že současný model vedl 
k  „honbě za  žáky“. Gymnázia 
byla kritizována, že „vykrádají“ 
základní školy tím, že odebírají 
nejlepší žáky do víceletého gym-
naziálního studia, střední školy 
pak za  to, že přijímají bez zkou-
šek každého, kdo projeví zájem 
a že kvůli tomu dochází k pokle-
su jejich úrovně. Přitom hlavní 
motivací škol takto se chovat je 
údajně skutečnost, že na  kaž-
dého žáka dostane peníze – tzv. 
normativ. Já si sice nemyslím, že 
tyto argumenty jsou relevantní, 

ale reforma je schválena a nemá 
cenu o nich polemizovat. Nicmé-
ně chci upozornit na úskalí, které 
nový způsob financování přine-
se. Školy budou nově dostávat 
peníze podle počtu odučených 
hodin a  podle věku učitelů. Mi-
nisterstvo přitom stanoví, kolik 
nejvýše smí daná škola v daném 
studijním oboru odučit hodin 
v  jedné třídě. Celé je to ještě 
o dost složitější, než mi dovoluje 
vysvětlit tento článek. Už sama 
ta složitost a  nepřehlednost vý-
počtu stanovení výše dotace pro 
každou školu je prvkem rušícím 
dosavadní transparentnost při-
dělování dotací školám. Daleko 
závažnější však je to, že nový 
systém povede k plýtvání penězi. 
Pokusím se na jednoduchém pří-
kladu vysvětlit proč: Mějme dvě 
třídy v ročníku s celkem 48 žáky. 
Na  výtvarnou výchovu je může-
me rozdělit na tři skupiny po 16 
nebo na  čtyři skupiny po  12. 
Nyní ředitel volí tu první mož-
nost, protože je k  tomu ekono-
micky motivován – peníze ušet-
řené za plat čtvrtého učitele může 
rozdělit učitelům. V  novém sys-
tému však ředitel dostane dotaci 
jen na  odučené hodiny. Proč by 
tedy šetřil? Naopak – příjemnější 
bude práce v malých skupinách – 
stát to zaplatí. Za  pár let budou 
všechny školy (bude-li dost uči-
telů) na  maximu možných vyu-
čovacích hodin. Peníze ze státní 
kasy potečou proudem, ale peda-
gogický přínos bude za  to mini-
mální.

Jako ředitel školy bych si přál 
mít více samostatnosti v  rozho-
dování o tom, jak naložit s peně-
zi, které mám přiděleny do  roz-
počtu. Kdo jiný by měl lépe 
vědět, kteří učitelé si zaslouží při-
dat a kterým přísluší jen základ. 
Samozřejmě jsem ochoten při-
jmout za  to odpovědnost. Chci 
větší pravomoc a  souhlasím, ať 
jsem kontrolován, zda s ní správ-
ně nakládám.

Tak, teď ještě přesvědčit politi-
ky, aby přijali příslušné předpisy.

Zdeněk Bergman,
ředitel Gymnazia Teplice

Základní škola
a Mateřská škola Teplice,
Koperníkova 2592

nabízí volné místo:

ZÁSTUPCE ŘEDITELKY
pro II. st. ZŠ
Požadujeme:  vysokoškolské vzdělání, 
  plnou kvalifikaci dle zákona o pedag. pracovní-

cích č. 563/2004 Sb., v platném znění, 
 zkušenost na pozici zástupce ředitele ZŠ, 
 německý jazyk výhodou.

Nabízíme:  plný úvazek, čerpání FKSP, 
 služební notebook, 
 dotované obědy, 
 příjemné prostředí v moderně zařízené škole. 

Své životopisy zasílejte na 
 e-mail: sekretariat@zskopernikova.cz 
 nebo volejte:
 417 553 040  - Milena Havlová, sekretariát školy

TEPLICE 28. a 29. ZÁŘÍ 2018

facebook.com/sejfteplice
instagram.com/sejffestival
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Vytvoření koalice proti Napoleonovi
Po  nezdařeném Napoleonově tažení 

roku 1812 do Ruska se během roku 
1813 začala proti Napoleonovi 
vytvářet mnohonárodnostní 
koalice rusko-prusko-švéd-
ská, k níž se posléze přidalo 
i Rakousko. V srpnu 1813 
se na  území Čech zfor-
movala mohutná, více 
než dvěstětisícová spo-
jenecká armáda, nazva-
ná Česká. Ta byla tvo-
řena Rusy, Rakušany 
a  pruským sborem ge-
nerála Kleista, přičemž 
se 22. srpna 1813 vyda-
la na pochod proti fran-
couzským jednotkám 
v Sasku. V bitvě u Dráž-
ďan ve  dnech 26. až 27. 
srpna však byla poražena 
a po těžkých ztrátách ustu-
povala ve zmatku do Čech.

První střetnutí na úpatí 
Krušných hor

Napoleon ve snaze nepřátelskou Českou 
armádu obklíčit a zničit, vyslal svůj první armád-
ní sbor pod vedením generála Vandamma, aby ji 

pronásledoval a zároveň pronikl do teplické kot-
liny pod Krušnými horami. Tady měl ob-

sadit strategické cesty přes hory dřív, 
než se k nim dostanou ostatní spo-

jenecká vojska. Dne 29. srpna 
skutečně francouzská vojska 

obsadila Chlumec a  zdálo 
se, že Napoleonova taktika 

bude slavit úspěch. Zbý-
valo už jen definitivně 
porazit spojence, obsadit 
Teplice a přerušit hlavní 
komunikaci mezi Dráž-
ďanami a Prahou.

Vše ale dopadlo zcela 
jinak. Rusové, kterým 
velel generál hrabě 
Ostermann-Tolstoj, se 
rozhodli i  za  nejtěžších 
ztrát vytvořit napříč 

teplické silnici za Přesta-
novem souvislou obran-

nou linii, takže zde došlo 
k nelítostnému boji. Když už 

řady ruských vojáků značně 
prořídly a  ochabovaly, dorazila 

na  bojiště od  Kyšperského prů-
smyku ruská kyrysnická divize, která 

pomohla odrazit nápor francouzského 
jezdectva. Generál Vandemme očekával příštího 
dne posily, avšak Napoleon náhle změnil plán 

BITVA S NAPOLEONEM
před 205 lety u Chlumce

Jedno z  největších klasických vojenských střetnutí v  Čechách se odehrálo v  době vrcholících napoleonských 
válek před 205 lety roku 1813 na úpatí Krušných hor u Chlumce. V tomto prostoru mezi Nakléřovem a Přesta-

novem se v podstatě jednalo o bitvy dvě, které se odehrály v rozmezí dvaceti dnů a v nichž proti sobě stála stejná 
vojska - na jedné straně francouzská armáda císaře Napoleona a na straně druhé spojenecká armáda Rakušanů, 
Rusů a Prusů. V obou případech utrpěli Francouzi porážku, která předznamenala i pozdější Napoleonovu pro-
hru v „Bitvě národů“ u Lipska.

a  ponechal armádní sbor bojující 
v Čechách svému osudu. Spojenci, 
doplněni zbytky České armády se-
stupující z hor, dostávali postupně 
Francouze do obklíčení a  ti ustu-
povali k  Nakléřovskému průsmy-
ku. Tam se však místo očekáva-
ných francouzských posil objevil 
opožděný pruský sbor generála 
Kleista a uzavřel tak smrtící kruh, 
při němž byl Napoleonův generál 
Vandamme zajat.

Hlavní stan tří panovníků 
v Teplicích

Ve  dnech bitvy u  Chlumce byl 
v  teplickém zámku 9. září 1913 
podepsán Teplický alianční rusko-
-rakouský traktát a shromáždila se 
zde hlavní armáda pod vedením 
knížete Schwarzenberga. Právě 
v  Teplicích došlo k  pověstnému 
setkání tří monarchů - rakous-
kého císaře Františka I., ruského 
cara Alexandra I. a pruského krále 
Bedřicha Viléma III., kteří zde jed-
nali o  postupu proti společnému 
nepříteli - Napoleonovi.

Volba Teplic k  tak důležitému 
jednání nebyla vůbec náhodná, 
ale souvisela s  proslulostí a  obli-
bou zdejších lázní. Vzácní hosté 
se v  Teplicích ubytovali v  tehdej-
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ších nejlepších domech - císař 
František I. v zámku, car Alexandr 
naproti zámku v domě U Zlatého 
kříže a  Bedřich Vilém III. v  dnes 
již nestojícím nárožním domě 
Morava. Tím vším ještě nesmírně 

veň započalo nejslibnější období 
rozkvětu, které vyneslo teplické 
lázně až na  úroveň celoevropské 
proslulosti, přitahující do  svého 
kulturního centra nejen rodovou, 
ale i duchovní elitu z celé Evropy.

Druhé střetnutí pod 
Krušnými horami

Napoleon se však s  porážkou 
nehodlal smířit a rozhodl se změ-
nit situaci ve svůj prospěch. Tento-
krát už pod jeho osobním velením 
zahájily francouzské jednotky 16. 
září 1813 nový útok na pozice spo-
jenců při úpatí Krušných hor. Spo-
jenci nejprve ustupovali a u Před-
ní Telnice se opevnili podél silnice. 
Příštího dne, po prudkých bojích, 
však přešla spojenecká armáda 
do  protiútoku a  začala vytlačovat 
Francouze zpět. Napoleon, sledu-
jící průběh bitvy z nakléřovského 
kostela, po  zhodnocení pro něho 
nepříznivé situace, nakonec naří-
dil ústup svých sborů až do Pirny. 
Během 18. září byla jeho vojska 
postupně vytlačena z českého úze-
mí, a  tak i  tato bitva skončila pro 
spojence vítězstvím.

Epilog vojenských střetnutí
Krvavá vojenská střetnutí pod 

Krušnými horami si vyžádala de-
setitisíce mrtvých a  těžce zraně-
ných, desítky zpustošených vsí, 
osad a další obrovské hmotné ško-
dy. Dne 29. září 1835 se na  mís-
tech rozhodujících bojů v  oblasti 
Chlumce konalo slavnostní polo-
žení základních kamenů pro po-
mníky, které tam později vznikly. 
Při této příležitosti se sešli znovu 
tři panovníci ze spojeneckých ar-

mád, ale z  těch původních vládl 
tehdy už jen pruský král Bedřich 
Vilém III. U nás nastoupil na trůn 
po svém otci rakouský císař Ferdi-
nand V. a v Rusku po  svém brat-
rovi car Mikuláš. Nejrůznější po-
mníky věnované jednotlivým ar-
mádám dřívější protinapoleonské 
koalice dnes spojuje naučná stezka 
a  připomíná tak válečné události 
před 205 lety.

 Pavel Kovář

stoupla znamenitá pověst Teplic, 
kam se po vítězství nad Napoleo-
nem začali sjíždět na  léčení a  re-
konvalescenci též příslušníci všech 
tří spojeneckých armád. Tak záro-

Pokud ještě nemáte svůj finanční plán, kontaktujte mě a domluvíme 
si nezávaznou osobní schůzku na které vám vše vysvětlím a následně 
zpracuji finanční plán na míru dle vašich cílů a potřeb.
Kontakt: Zdeněk Kubát – tel.: 604 999 830 – email: zdenek.kubat@bcas.cz

zlatých pravidel
finančního plánování7

1   ZBAVTE SE DRAHÝCH DLUHŮ
2   VYTVOŘTE SI PROVOZNÍ REZERVU
3   DOBŘE A LEVNĚ POJISTĚTE RODINU A MAJETEK
4   VYŘEŠTE SI VLASTNÍ BYDLENÍ
5   PRAVIDELNĚ INVESTUJTE DO VÝNOSNÝCH STRATEGIÍ
6   NEDRŽTE VOLNÉ PROSTŘEDKY NA BĚŽNÝCH ÚČTECH A TERMÍNOVANÝCH VKLADECH
7   OPTIMALIZUJTE DRAHÉ PRODUKTY

T852021

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

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

Mzda od 80,80 až 100,- Kč na hodinu
Možnost ubytování

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 911 813 T8

30
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Pro všechny kdo mají rádi přírodu a zájmové činnosti ať už před chatkou nebo stanem, s rodinou 
či lidmi, kteří jsou ubytováni ve stejném rezortu, máme ochutnávku z různých nabídek kempů 
v Ústeckém kraji. Rozhodně není nouze o sportovní vyžití, okolní památky, krásnou přírodu, 
areály plné nápaditých doplňků, dětských hřišť, ohnišť, atd. I prodloužený víkend vám dokáže 
ukázat krásy české přírody.

KEMP ÚŠTĚK u jezera 
Chmelař
Je jedním z hlavních cílů turistiky na Úštěcku. 
Šedesát sedm hektarů vodní plochy se dvěma 
upravenými plážemi poskytuje místo pro 
odpočinek i  aktivní zábavu. Název jezero je 
poněkud zavádějící, ve  skutečnosti se jedná 
o  rybník, který vznikl počátkem šedesátých 
let na  místě bývalého středověkého Velkého 
rybníka. Kemp na  břehu Chmelaře nabízí 
mimo jiné k  ubytování cca 350 lůžek 
v  chatičkách, možnost stanování, stravování 
ve  dvou restauracích, hernu se stolním 
tenisem, biliárdem a stolním fotbalem.
www.kempustek.cz/index.asp

KEMPY V ÚSTECKÉM KRAJI12

AUTOCAMP OSEK
3* Autocamp Osek je lemován zalesněnými vrchy, které vybízejí k  turistice, cykloturistice 
a houbaření. Můžete u nás stanovat, kempovat i bydlet v chatě. Dovolená v kempu je vhodná 
nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro jednotlivce, aktivní i rekreační sportovce, motorkáře, kteří náš 
kemp ocenili jako „Nej kemp pro motorkáře“, dále je zde možnost školních pobytů i adaptačních 
kurzů. Vedle areálu kempu je v  provozu restaurace, která nabízí příjemné posezení. Provozní 
doba kempu je od dubna do října. U kempu se nachází místní nově opravené koupaliště, rybník 
pro rybáře, workautové hřiště, 3D bludiště v korunách stromů, klášter a v něm pivovar a nedávno 
otevřený minigolf. Nad malebným městečkem Osek v  lesích číhá zřícenina Rýzumburku 
a nedaleké skály. 
www.autocamposek.cz

KEMP DĚČÍN
Kemp Děčín představuje nové moderní zázemí pro výlety do Českosaského Švýcarska. Nabízí stání 
pro karavany a stany i s elektrickými přípojkami a také ubytování v bungalovech nebo rodinných 
obytných stanech s vybavením. Součástí kempu je i kuchyňka, boxy na úschovu kol s možností 
nabít si elektrokolo, občerstvení i s nabídkou snídaní. V celém areálu je připojení na wifi. Kemp 
najdete v  zeleném centru historického města Děčína v  sevření Labské cyklostezky a  řeky Labe. 
Nedaleko je aquapark, děčínský zámek a  zoologická zahrada. Je tak ideálním místem pro pěší 
a cyklovýlety, plavbu na raftech či kanoích, anebo pro výstup na via ferrata. Veškeré vybavení si 
v kempu můžete zapůjčit.
www.kempdecin.cz

AUTOCAMP ČESKÁ BRÁNA
Kemp se nalézá v krásném prostředí Olešského 
rybníka, který je ze dvou stran obklopen lesy. 
Nedaleké rybníky skýtají možnost rybolovu, 
lesy jsou plné hub a  lesních plodů. Kemp je 
nedaleko Národního parku České Švýcarsko. 
Tato oblast má mnohotvárnou morfologickou 
stavbu, kde horské části se stolovými 
a  kuželovými vrcholy, skalními skupinami, 
rovinovými sníženinami v  kombinaci lesů, 
polí, luk a  mýtin s  hluboce zaříznutými 
údolími potoků, dávají této krajině jedinečný 
kouzelný ráz, umocněný pískovcovými útvary 
v  neuvěřitelných pohádkových seskupeních 
se skalními hrady, soutěskami, jeskyněmi, 
příkrými stěnami a přírodními rozhlednami.
www.ceskabrana.cz

AUTOKEMP ALJAŠKA
Autokemp Aljaška leží ve  Staré Olešce 
zhruba 10 km od  Děčína. I  přesto, že je 
kemp obklopen lesem, z  jeho níže položené 
části můžete obdivovat klidnou vodní 
plochu Olešského rybníka. Kemp je tvořen 
deseti dvoulůžkovými chatami a  dvaceti 
čtyřlůžkovými chatami, budovou sociálního 
zařízení, recepcí, hospůdkou, společnou 
kuchyňkou, sportovní plochou a  dětskými 
zábavními prvky.
www.autokempaljaska.cz/kemp



Dlouholetý fanoušek FK Tep-
lice a  majitel permanentky gold 
Petr Mádlík zvítězil na  utkání se 
Spartou v  polovině srpna ve  spe-
ciální divácké soutěži o  Ford Fo-
cus od AUTO IN Ústí nad Labem, 
protože návštěvnost utkání překo-
nala dvanáct tisíc diváků. „Trošku 
se mi z toho klepou nohy, ale je to 
moc pěkný pocit,“ říkal šťasný vý-
herce krátce po utkání.

Mádlík byl původně pouze ná-
hradníkem pro vítězství v soutěži, 
ale první v  pořadí se nedostavil, 
takže se štěstěna usmála právě 
na  něj. „Nikdy se mi nepovedlo 
nic vyhrát, takže jsem to moc ne-
sledoval, ale když se na tabuli ob-
jevily poslední čtyři čísla perma-
nentky, která si pamatuju, tak jsem 
to rychle kontroloval a  pak jsem 
žasnul, žasnul, žasnul a  sednul si 
na  zadek,“ úsmíval se dlouholetý 
permanentkář. „Chodil jsem už 
s  dědou na  Drožďárnu, byl jsme 
na otevírání Stínadel, chodil jsem 
i  na  druhou ligu. Pokud nejsem 
nemocný, tak nechybím, takže 
tu mám těch zápasů odsezených 

a  odfanděných opravdu hodně,“ 
povídal o svém vztahu k teplické-
mu fotbalu.

Těší se také na  jízdy ve  zbrusu 
novém Fordu Focus: „Jsem hrdý, 
že bude auto polepené, takže se 

moc těším až s  ním budu jezdit. 
Znám se s  Karlem Radou i  To-
mášem Hunalem, tak snad mi ho 
nebudou závidět až v  něm přije-
du, i na svém nynějším autě mám 
samolepku FK Teplice, ale tohle 

Ford Focus vyhrál
dlouholetý fanoušek Teplic

bude přeci jen lepší,“ úsmíval se 
závěrem Petr Mádlík.

Vyhrát zbrusu nové auto můžete 
na  každém zápase třeba právě vy, 
na  každém utkání, kde návštěva 
překoná 8 000 diváků, tak se losuje 
Ford Ka+, pokud je poté návštěva 
přes 12 000 diváků, tak jako na zá-
pase se Spartou, tak se losuje do-
konce Ford Focus. Na každém zá-
pase, kde je více než 5 000 diváků je 
navíc ve hře poukaz do OC Olym-
pia na  10  000 Kč. Ten se Spartou 
také získal svého šťasného majitele.

16. září 2018 od 15.00 hodin* - AGC Aréna Na Stínadlech

FK TEPLICE - MFK KARVINÁ
* termín se může změnit v závislosti TV
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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
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V pekárně PECUD
vítězný chleba
z nové výrobní linky 

Známá a lety prověřená proboštovská pekárna PECUD se v letošním 
roce odhodlala k  velkému kroku- kompletní výměně původní chle-
bové linky za linku nové generace, tedy linku fungující na bázi termo 
oleje. Rozhodnutí to bylo nelehké a předcházely mu dlouhé přípravy, 
kdy se vedení firmy snažilo vybrat z  dostupných nabídek dodavatele 
linky, jež dokáže vyrábět široký sortiment konzumních i  řemeslných 
chlebů v nejvyšší kvalitě a s maximální možnou mírou automatizace, 
která s sebou přináší velké snížení energetických nákladů a také snížení 
pracnosti.

To se podařilo. Srdce ekologa potěší např. zahřívání kynárny pro-
střednictvím tzv. Ekobloku, to znamená zpracováním odpadní energie 
přeměněnou na  zahřívání vody, ale také například na  chlazení linky. 
Díky této technologii získala pekárna na  zavedení nové linky dotaci 
z EU z programu Úspora energie. Dalším úžasným benefitem, který po-
tvrdil správnost rozhodnutí investovat do nové linky, je letošní ocenění 
Chléb roku 2018.

A co o tom všem říká jednatel firmy Martin Abrahám?
„Naše pekárna byla uvedena do  provozu 19. září 1984, od  té doby 

samozřejmě prošla řadou změn ať již stavebních či technologických. 
V  letošním roce by byla původní chlebová linka již 35 let v provozu. 
Výměna linky trvala pouze 16 pracovních dní. Investice do nové chle-
bové linky byla téměř 21,5 miliónu korun. Na  výměnu nám přispěla 
EU ve  výší 30% z  investice z  titulu úspor energií. Dle energetického 
posudku by mělo dojít k nemalým úsporám, které by nám měly zajis-
tit návratnost investice v horizontu 8 let. Chléb roku v kategorii Chléb 
konzumní jsme vyhráli poprvé v jeho 24leté historii. Soutěží žije každý 
rok celý náš kolektiv, letos asi nejvíce, vzhledem k výměně chlebové lin-
ky. Jednoznačně je tedy potřeba poděkovat všem našim zaměstnancům, 
kteří se podíleli na vítězství.“

A nakonec ještě několik čísel: Výkon nové automatické chlebové lin-
ky za hodinu je 960 oválných chlebů o váze 1 200 g, nebo 1950 kulatých 
chlebů o váze 800 g. Pokud k tomu přičteme ekologický přínos, rozšíře-
ní chlebového sortimentu a navíc titul Chléb roku 2018 - pak do pekár-
ny PECUD letí gratulace k moudrému investičnímu rozhodnutí a přání 
mnoha spokojených zákazníků.

Písemné nabídky profesních 
životopisů zasílejte: 

Kateřina Vašíčková,
personální oddělení - 
Lázně Teplice v Čechách a.s., 
Sadové lázně, Rooseveltova 5, 
415 38 Teplice

e-mail:
vasickova@lazneteplice.cz

tel. 417 977 434
mob. 721 637 804

Chtěli byste se začlenit 
do profesionálního 
týmu stravovacího 
úseku?
Pokud ano, nabízíme 
Vám tyto pracovní 
pozice:

  kuchař / kuchařka

  číšník / servírka

T830032



KULTURNÍ PROGRAMY 16

TEPLICE
DŮM KULTURY

Mírové nám. 2950, tel.. 417 515 940
TANČÍME NA TERASE 
KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA 2018 
29. srpna v 16.00-18.00 hodin
 GOLF
  V  rozmanitém repertoáru tohoto hudební-

ho souboru se nachází pestrý výběr žánrů 
od  lidových písní, standardů, latiny, až 
po současné hity.

2. září od 11.00 a 18.00 hodin 
 GRAND PRIX TEPLICE 2018
  15. ročník otevřené soutěže ve  standard-

ních a latinsko-amerických tancích. 
7. září od 19.00 hodin 
 TURKISH NATIONAL 
 YOUTH PHILHARMONIC
  Bezmála sto nejlepších studentů tureckých 

konzervatoří a vysokých škol. 
11. září od 19.00 hodin 
 M. ZOUNAR A M. RANDOVÁ -
 NÁVŠTĚVA Z ORDINACE
  Talk show známých herců z  televizní obra-

zovky, kteří divákům povypráví své úsměv-
né příběhy.

19. září od 19.00 hodin 
 JOSEF ZÍMA A YVETTA SIMONOVÁ
  Slavné písně dvou nezapomenutelných le-

gend české populární hudby.
25. září od 16.00 a 17.00 hodin 
 NAŠE ZAHRÁDKA
  Nestárnoucí pohádka z  autorské dílny ne-

stora Národního divadla v  Praze Miloše 
Nesvadby o slastech a strastech jedné jarní 
zeleninové zahrádky.

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

DIVADLO NA ZÁMKU 2018
PÁTEK 31. 8., SOBOTA 1. ZÁŘÍ, NEDĚLE 2. ZÁŘÍ
  16. ročník múzické „open air“ přehlídky. 
4. září od 10.30 hodin 
 STARCI  NA  CHMELU
  První československý filmový muzikál v  či-

nohře Městského divadla v Mostě.
5.-7. září od 13.00, 14.00, 15.00 a 16.00 hodin
 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
17. září od 19.00 hodin
 JMÉNO
  Brilantní komedie.
18. září od 19.00 hodin
 ŠAŠEK A SYN
  ŠAŠEK A  SYN aneb PŘEVÝCHOVA MLADÉ-

HO ŠLECHTICE V  ŠAŠKA, TO VŠE ZA TREST 
A V SEDMI OBRAZECH.

24. září od 19.00 hodin 
 CELEBRITY s.r.o.
  Divadelní komedie. 
26. září od 16.00 hodin
 TANČÍME  S COLORS
27. září od 19.00 hodin 
 ILONA  CSÁKOVÁ S KAPELOU
  Přibližně 90 minutový program s  názvem 

„NECHTE ZVONY ZNÍT“ aneb HITY, KTERÉ 
NESTÁRNOU.

30. září od 10.30 hodin 
 POHÁDKA O CUKROVÉ  ŘEPĚ
  Pohádkový příběhí.

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

27.-29. srpna v 17.30 hodin
 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN 
 Muzikál. USA, 2018, titulky.
27.-28. srpna ve 20.00 hodin
 NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
  Akční / Dobrodružný / Drama / Thriller .
29. srpna ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 MADAM SLUŽEBNÁ
 Komedie / Drama. Francie, titulky, 2017.
30. srpna - 2. září v 17.30 hodin
 ALFA
 Akční / Drama / Thriller. USA, titulky, 2018.

30. srpna - 2. září ve 20.00 hodin
 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL 
 Thriller. Česko / Slovensko, 2018.
31. srpna - 2. září v 15.30 hodin
 KUBÍK HRDINA 
 Animovaný / Dobrodružný / Rodinný.
 Island / Belgie, 2018.

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

VÝSTAVY
do 23. září / Jízdárna teplického zámku
 NOMÁDI EVROPY
 Příběh slovenských dráteníků
8. září od 14 do 17 hodin / Jízdárna zámku
 DRÁTENICKÁ DÍLNA 
 S PRODEJEM VÝROBKŮ Z DRÁTU
 Drátování je velmi pracné, ale lze se naučit. 
do 9. září / I. a II. výstavní místnost
 RUDOLF JAKUBEK - grafiky a kresby
  Kromě grafiky s  biblickými, mytologickými 

a  pohádkovými motivy, představuje výsta-
va také soubor kreseb věnovaných živočiš-
ným erotickým hrátkám Satyrů.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
ve čtvrtek 6. září v 17 hodin
  Výstavou RUDOLF JAKUBEK - Grafiky 

a  kresby Vás provede kurátorka výstavy 
kunsthistorička PhDr. B. Chleborádová. 

28. září - 30. prosince / I. a II. výstavní místnost
 OSUDY KNIH – OSUDY LIDÍ
  Výstava knih a osudů lidí. 
14. září - 18. listopadu / III. výstavní místnost
 STROM A ČLOVĚK 
 V KRAJINĚ ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 
  Výstava výtvarných děl studentů a žáků.

EXPONÁT MĚSÍCE
 160. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
 ÚSTECKO-TEPLICKÉ DRÁHY
  Několik předmětů s přímým vztahem k Ús-

tecko-teplické dráze. 

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI!!!
2. září ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
2. září v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
5. září v 19.00 hodin 
 NOČNÍ OBLOHOU
9. září ve 14.00 hodin
 Pohádka PERSEUS A ANDROMEDA
9. září v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + GALAXIE
12. září v 19.00 hodin
 ZÁŘIJOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
16. září ve 14.00 hodin 
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
16. září v 19.00 hodin 
 ZÁŘIJOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
19. září v 19.00 hodin 
 MYTHOLOGIE PODZIMNÍ OBLOHY
23. září ve 14.00 hodin 
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
23. září v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + SLUNCE A ČLOVĚK
26. září v 19.00 hodin 
 ZÁŘIJOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
30. září ve 14.00 hodin 
 POHÁDKY O CVOČKOVI
30. září v 19.00 hodin 
 ZÁŘIJOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem a  za-

jímavou osobností vědy ve  čtvrtek 20. 9. 
2018 od 18:00. Přednášet přijede pan Dušan 
Majer a téma zní SpaceX - historie, součas-
nost i budoucnost.

HVĚZDÁRNA
  JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE PRO VEŘEJ-

NOST UZAVŘENA.

KULTURNÍ CENTRUM
8. září v 7.30 hodin, zastávka ul. Teplická
 ZÁJEZD NA VINOBRANÍ 
 DO HOSPITALU KUKS
9. září v 19.00 hodin 
u kostela Církve československé husitské
 KONCERT BARDOLINO 
 - LETNÍ TÓNY DUCHCOVA 
 Jedinečný koncert multižánrové kapely.
11. a 25. září v 17.00 hodin - učebna KC
 DÁMSKÝ KLUB – TVOŘENÍ PRO RADOST
  Pravidelné setkání žen.
18. září v 17.00 hodin - Kulturní centrum
 TANEČNÍ PODVEČER S KRUŠNOHORKOU
20. září v 15.00 hodin - Kulturní centrum 
 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DUCHCOVA
 Veřejné zasedání.
22. a 29. září v 18.00 hodin - Kulturní centrum 
 TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
  Zahájení Tanečního kurzu pro dospělé.
26. září v 19.00 hodin - kino Lípa
 LIGA PROTI NEVĚŘE
  Slavná situační komedie.
28. září v 10.30 hodin - Kino Lípa
 KOUZELNÁ ŠKOLKA S MICHALEM
  Nejoblíbenější pořad pro děti. 

KINO LÍPA
28.-29. srpna v 19.00 hodin
 EQUALIZER 2
30. srpna v 19.00 hodin
 ALFA
2. září v 19.00 hodin 
 JAN PALACH 
4.-5. září v 19.00 hodin
 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL 
6. září v 19.00 hodin
 VŠECHNO BUDE 
7. září v 19.00 hodin
 UPGRADE 
9. září v 19.00 hodin
 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 
11. září v 19.00 hodin
 SESTRA 
12. září v 19.00 hodin
 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT 
13.-14. září v 19.00 hodin
 PREDÁTOR: EVOLUCE 
16. září v 19.00 hodin 
 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL 
18. září v 19.00 hodin
 ALFA 
19. září v 19.00 hodin
 PREDÁTOR: EVOLUCE 
20.-21. září v 19.00 hodin
 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 
23. září v 19.00 hodin
 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
25. září v 19.00 hodin
 PREDÁTOR: EVOLUCE
27. září v 10.00 hodin
 CHATA NA PRODEJ BioSenio 
27.-28. září v 19.00 hodin
 HELL FEST: PARK HRŮZY 
30. září v 19.00 hodin
 ODBORNÝ DOHLED NAD VÝKLADEM SNU

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
2. září v 15.00 hodin
 PŘÍBĚH KOČEK
9. září v 15.00 hodin 
 KUBÍK HRDINA
16. září v 15.00 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2 
23. září v 15.00 hodin
 MALÁ ČARODĚJNICE
30. září v 15.00 hodin
 YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
 

LETNÍ KINO KOUPALIŠTĚ
31. srpna ve 21.00 hodin
 ŠPINDL 
1. září ve 21.00 hodin
 CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

DUCHCOV
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ústí

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
7. září v 19.00 hodin
 LIMONÁDOVÝ JOE aneb KOŇSKÁ OPERA
 Muzikál.
8. září v 10.00 hodin
 DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
  Prohlídka s průvodcem, začátek vždy v celou 

hodinu – poslední prohlídka v 15 hodin.
11. září v 19.00 hodin
 CASANOVA
 Muzikál.
13. září v 10.00 hodin
 PÉŤA A VLK
 Hudební pohádka, zadáno pro školy.
16. září v 17.00 hodin
 CIKÁNSKÉ KOŘENY / Í
 Taneční divadlo s nahrávkou.
20. září v 10.00 hodin
 CIKÁNSKÉ KOŘENY / Í
 Taneční divadlo s nahrávkou.
21.-22. září
 26. SEVEROČESKÁ 
 IMUNOLOGICKÁ KONFERENCE
28. září v 19.00 hodin
 LIBUŠE
 Opera - Slavnostní představení.
30. září v 17.00 hodin
 LABUTÍ JEZERO
 Balet.

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

1. září ve 12.00 hodin - Letní kino
 FÍR FEST

  Open air festival, pořádá Red Hill Producti-
on, z.s.

5. září ve 20.00 hodin - Národní dům
 ANTIDISKOTÉKA
  Pořad známého hudebního publicisty Jiřího 

Černého.
13. září ve 20.00 hodin - Národní dům
 AUDREY MARTELLS 
 (USA)
  Napsala písně pro George Bensona a Randy-

ho Crawforda, nahrála doprovodné vokály 
pro Celine Dion, Whitney Houston, Britney 
Spears...

18. září ve 20.00 hodin - Národní dům
 STEVE CLARKE TRIO 
 (USA / D)
 www.walterfischbacher.com / steveclarke / 
19. září ve 20.00 hodin - Národní dům
 THE PLASTIC PEOPLE 
 OF THE UNIVERSE
 Přeložený koncert z června 2018.
 50 let od založení kapely.
20. září od 08.00 hodin - Dům kultury
 ŠIKANA 
 - pořad pro školy
22. září ve 20.00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA
 Uvádí Miroslav Hašek a Ivan Dostál.
24. září ve 20.00 hodin - Národní dům
 BEN GRANFELT BAND 
 (FIN)
 Hard rocková a rocková finská hvězda.
29. září ve 14.00 hodin - Dům kultury
 GRAND PRIX 
 ÚSTÍ NAD LABEM 
 28. ročník
 Soutěž v společenském tanci.
30. září v 9.30 hodin - Dům kultury
 ÚSTECKÝ POHÁR - 49. ročník
 Soutěž dětí, juniorů, mládeže v tanci.

 DĚČÍN
   

DIVADLO
25. září v 18.00 hodin
 VERNISÁŽ VÝSTAVY
 SKUPINA CESTA 2018
  Scénografové, malíři, sochaři, architekti ve 

službách divadla.
25. září v 19.00 hodin
 MARYŠA
 DIVADLO PETRA BEZRUČE 
3. října v 19.00 hodin 
 1. Koncert cyklu KPH 2018 / 19
 JANA BOUŠKOVÁ - HARFA 
 Recitál přední české harfenistky.
5. října v 19.00 hodin 
 KOČKA V OREGÁNU
 DIVADLO KALICH
 Britský komediální hit.

bílina

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA 
od 30. července do 2. září
 BEZ MÁMY
 Andrea Růžičková - herečka a fotografka
 Mikoláš Růžička - hudebník a výtvarník

od 6. září do 30. září 
 VÝSTAVA K VÝROČÍ 1025 let 
 OD PRVNÍ ZMÍNKY O MĚSTĚ BÍLINA
  Výstava fotografií, kostýmů Baráčníků, So-

kolů a horníků. Pivovarské, lázeňské a histo-
rické předměty.

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA 
15. září od 13.00 hodin
 BÍLINSKÉ SLAVNOSTI 
 ANEB DEN HORNÍKŮ

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA 
19. září od 19.00 hodin
 TANEČNÍ KURZ
 Vyučuje taneční mistr Petr Dufek.
23. září od 15.00 hodin
 KÁŤA A ŠKUBÁNEK - DIVADLO D5
  Nedělní pohádka. Pro děti a rodiče uvede 

DIVADLO D5 Praha.
26. září od 19.00 hodin
 TANEČNÍ KURZ
 Vyučuje taneční mistr Petr Dufek.

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO KYSELKA 
30. srpna od 21.30 hodin
 POMSTA
 Akční / Thriller / Francie, 2017.
31. srpna od 21.30 hodin
 ESCOBAR
  Životopisný / Krimi / Drama / Španělsko / 

Bulharsko, 2017.
1. září od 21.30 hodin
 ZIMNÍ BRATŘI
 Drama, Dánsko / Island, 2017.
6. září od 21.30 hodin
 SLENDER MAN
 Horor, USA, 2018.
7. září od 21.30 hodin
 BLACKKKLANSMAN
  Drama / Krimi / Komedie / Životopisný / 

USA, 2018.
8. září od 21.30 hodin
 VŠECHNO BUDE
  Road movie / Drama / Komedie / Česko / 

Slovinsko / Polsko / Slovensko, 2018.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 
15. září, od 10.00 hodin
 MŠE A POSVĚCENÍ BARBORKY

DĚČÍN

BÍLINA

ÚSTÍ NAD LABEM
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CHOMUTOV

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

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

KINO SVĚT
28. srpna od 17.00 hodin
 JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
 Dobrodružný, akční / USA / 2018.
28. srpna od 19.00 hodin
 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT
 Akční, dobrodružný, thriller / USA / 2018.
29. srpna od 19.00 hodin
 BLACKKKLANSMAN
 Drama / USA / 2018.
30. srpna od 11.00, 31. srpna od 16.00 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2 
 Animovaný, akční, dobrodružný / USA.
30. srpna od 16.00 hodin
 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
 PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ 
30. srpna od 17.00 hodin
2. a 12. září v 18.00 hodin 
 ALFA
 Akční, drama, thriller / USA / 2018.
30. srpna od 19.30 hodin
 DÉMANTY NOCI
 Drama, psychologický, válečný.
30.-31. srpna od 19.00 hodin
31. srpna od 20.00 hodin
1. září v 18.00 hodin, 3. září v 17.00 hodin 
7. září v 18.00 hodin, 10. a 18. září v 19.00 hodin  
 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
 Thriller / ČR / 2018.
31. srpna od 17.00 hodin
 KRYŠTŮFEK ROBIN
 Komedie, rodinný / USA / 2018.
1. září v 15.00 hodin 
 KUBÍK HRDINA 
 Animovaný, dobrodružný / Island, Belgie.
1.-2. září v 17.00 hodin
5. září ve 20.00 hodin 
 TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ? 
 Komedie, romantický / USA / 2018.
 1. a 2. září v 19.30 hodin
4. a 6. září v 17.00 hodin   
 UPGRADE 
 Sci-fi, thriller / Austrálie / 2018.
2. září v 15.00 hodin 
 ÚŽASŇÁKOVI 2
 Animovaný, akční, dobrodružný / USA.
3. září v 19.00 hodin, 11. září v 19.30 hodin 
 JAN PALACH 
 Drama / ČR, Slovensko / 2018.
4. září v 19.00 hodin,22. září v 19.30 hodin 
 TEMNÉ SÍLY 
 Sci-fi, thriller / USA / 2018.
5. září v 17.00 hodin 
 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN
 Akční, horor, sci-fi, thriller / USA / 2018.
5. září v 18.00 hodin 
 LÉTO 
 Drama / Rusko / 2018.
6. září v 18.00 hodin 
 VŠECHNO BUDE 
 Road movie / ČR, Slovinsko, Polsko, SK. 
6. září v 19.30 hodin, 8. září v 18.00 hodin
7. září ve 20.00 hodin 

9. a 16. září v 19.30 hodin 
17. září v 19.00 hodin  
 SESTRA 
 horor, mysteriózní / USA / 2018.
7. září v 17.00 hodin, 16. září v 15.00 hodin 
 ÚŽASŇÁKOVI 2
 Animovaný, akční, dobrodružný / USA.
8. a 15. září v 15.00 hodin 
21. září v 16.00 hodin 
 HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 
 PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
 Animovaný / USA / 2018.
8. září v 16.00 hodin 
 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 
 Drama, komedie / ČR / 2018.
8. a 19. září v 19.00 hodin
 MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
 Muzikál / USA / 2018.
9. září v 15.00 hodin , 23. září v 15.00 hodin 
 KUBÍK HRDINA 
 Animovaný, dobrodružný / Island, Belgie.
9. září v 17.00 hodin 
 TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ? 
 Komedie, romantický / USA / 2018.
9. září v 18.00 hodin
18. a 30. září v 17.00 hodin 
 MEG: MONSTRUM Z HLUBIN
 Akční, horor, sci-fi, thriller / USA / 2018.
10. září v 17.00 hodin, 12. září v 19.30 hodin 
 VŠECHNO BUDE 
 Road movie / ČR, Slovinsko, Polsko, SK. 
11. září v 17.00 hodin 
 MISS HANOI 
 Kriminální, drama / Česko, Sloven. / 2018.
12. září v 17.00 hodin 
 PŘÍBĚH KOČEK 
 Animovaná komedie / Čína / 2018.
13.-14. září v 17.00 hodin  
 MALÁ ČARODĚJNICE 
 Pohádka / Německo.
13. září v 18.00 hodin, 14. září v 19.30 hodin 
15. září v 17.00 hodin
15. a 16. září v 18.00 hodin
17. a 19. září v 17.00 hodin
21. září v 19.00 hodin   
 PREDÁTOR: EVOLUCE
 Akční, sci-fi / USA / 2018.
13. září v 19.30 hodin, 14. září v 18.00 hodin 
15. září ve 20.00 hodin, 16. září v 17.00 hodin 
25. září v 19.30 hodin 
 SPOLU TO DÁME 
 Komedie, drama / Německo / 2018.
20. září v 17.00 hodin a v 19.30 hodin
21. září v 17.00 hodin a ve 20.00 hodin 
22. září v 17.00 hodin a v 18.00 hodin  
23. září v 18.00 hodin, 24. září v 17.00 hodin  
26. a 29. září v 19.30 hodin  
 PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 
 Komedie / ČR / 2018.
20. září v 18.00 hodin 
 ANINETFES 
 Animovaný, krátkometrážní / různé žánry.
22. září v 15.00 hodin 
 PŘÍBĚH KOČEK 
 Animovaná komedie / Čína / 2018.

23. září v 17.00 hodin 
 TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ? 
 Komedie, romantický / USA / 2018.
23. září v 19.30 hodin, 24. září v 19.00 hodin 
 UPGRADE 
 Sci-fi, thriller / Austrálie / 2018.
25. září v 17.00 hodin , 28. září v 18.00 hodin 
 CHATA NA PRODEJ 
 Komedie, drama / ČR / 2018.
26. září v 17.00 hodin, 30. září v 19.30 hodin  
 ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ 
 Drama, komedie / ČR / 2018.
26. září v 18.00 hodin 
 KING SKATE 
 Dokument / ČR / 2018.
27. a 28. září v 17.00, 29. a 30. září v 15.00 hodin 
 YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
 Rodinný, komedie, animovaný / USA / 2018.
27. září v 18.00 hodin 
 KLAPZUBOVA XI. 
 Komedie, sportovní / Československo.
27. a 28. září ve 20.00 hodin
29. a 30. září v 18.00 hodin 
 HELL FEST: PARK HRŮZY 
 Horor / USA / 2018.
28. září v 15.00 hodin 
 KRYŠTŮFEK ROBIN 
 Komedie, rodinný / USA / 2018.
29. září v 17.00 hodin 
 ALFA 
 Akční, drama, thriller / USA / 2018.

MOST

KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most

SÁL MAXI
27.-29. srpna v 17.30 hodin
 KRYŠTŮFEK ROBIN 
 USA, dobrodružný / rodinný / komedie.
27.-29. srpna ve 20.00 hodin
 JAN PALACH
 Česko, drama, do 12 let nevhodné.
30. srpna - 2. září v 17.30 hodin
 UPGRADE
  Austrálie, sci-fi / thriller, do 15 let nepřístup-

ný.
30. srpna - 2. září ve 20.00 hodin
 DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL 
  Česko, thriller / psychologický, do 12 let ne-

vhodný.
1.-2. září v 15.00 hodin
 ÚŽASŇÁKOVI 2 
  USA, animovaný / akční / dobrodružný, čes-

ký dabing.
3.-5. září v 17.30 hodin
 ALFA 
 USA, akční / drama / thriller.
3.-5. září ve 20.00 hodin
 TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?
  USA, komedie / drama / romantický, do 15 

let nepřístupný.

MIDIART
23.-29. srpna v 19.00 hodin

 ŽALMAN, NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ 
 Česko, dokumentární / drama.
30. srpna - 5. září v 19.00 hodin
 OHROŽENÉ DRUHY
  Francie / Belgie, drama, do 15 let nepřístup-

ný.

MĚSTSKÉ DIVADLO
5. září v 15.00 hodin
 XI. DIVADELNÍ VINOBRANÍ 
11. září v 19.00 hodin - Velká scéna 
 SPLAŠENÉ NŮŽKY
12. září v 19.00 hodin - Velká scéna
 TALENTOVANÝ PAN RIPLEY
13. září v 19.00 hodin - Velká scéna
 VELKÝ GATSBY
15. září v 19.00 hodin - Malá scéna
 BARON PRÁŠIL 
17. září v 10.00 hodin - Komorní scéna
 HOMEVIDEO (pro školy)
19. září v 10.00 hodin - Velká scéna
 TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA 
 (pro školy) 
20. září v 19.00 hodin - Velká scéna
 DÁMA OD MAXIMA 
24. září v 10.00 hodin - Velká scéna
 KRÁSKA A ZVÍŘE (pro školy) 
26. září v 10.00 hodin - Velká scéna
 SLUHA DVOU PÁNŮ (pro školy)
27. září v 19.00 hodin - Velká scéna 
 CHARLEYOVA TETA

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
5. září od 15.00 hodin
 XI. DIVADELNÍ VINOBRANÍ 
12. září od 9.00 hodin
 BUDULÍNEK (pro školy)
13. září od 9.00 hodin 
 TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI (pro školy)
14. září od 9.00 hodin 
 BEZ KECŮ A BEZ AUTORIT! (pro školy)
14. září od 17.00 hodin
 BEZ KECŮ A BEZ AUTORIT! (volné)
15. září od 10.00 hodin 
 O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE (volné)
17. září od 9.00 a 10.00 hodin
 O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE (pro školy)
18. září od 9.00 a 10.30 hodin 
 POHÁDKA NA PŘEDPIS (pro školy )
20. září od 9.00 a 10.30 hodin
 KOCOUR V BOTÁCH (pro školy)
21. září od 9.00 a 10.30 hodin
 O PLAVÁČKOVI (pro školy)
22. září od 10.00 hodin
 O PLAVÁČKOVI (volné)
24. září od 9.00 a 10.30 hodin
 BEZ KECŮ A BEZ AUTORIT! (pro školy)
25. září od 9.00 a 10.30 hodin
 AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ (pro školy)
26. září od 9.00 a 10.30 hodin
 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ (pro šk.)
27. září od 9.00 a 10.30 hodin
 ZLATOVLÁSKA (pro školy)
29. září od 10.00 hodin
 ZLATOVLÁSKA (volné)

MOST
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11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM druž. byt 3 + 1 po rekonstrukci. RK NEVO-
LAT! Cena dohodou. Tel.: 728 111 520. (81101)
• PRODÁM Opel Astrah 110 K3 Chip 132KW, RV. 2007 
modrá, 6 kvalt, max výbava, kůže s  výhřevem, DVD 
Pioner, 10 X airbag, stavitelný podvozek, decentní tu-
ning , pravidelný servis, spotřeba 5,5l , cena 119 000,- 
Kč, možná dohoda. Tel.: 777 449 466. (81102)
• NABÍZÍM k prodeji nezařízený byt (podíl v družstvě) 
4+1 s balkónem o celkové výměře 79,19 m2. V klidné 
oblasti s krásnými výhledy na okolní krajinu (ulice Pod 
Hvězdárnou, Prosetice). Do autobusové zastávky směr 
Praha je to 8 minut chůze. Do centra dojdete za 10 mi-

nut. Veškerá občanská vybavenost je poblíž. Byt je v 2. 
NP panelového domu s výtahem. Je v původním, ale 
v zachovalém stavu. V bytě jsou plastová okna, plyno-
vý sporák, umyvadlo. Koupelna (sprcha) a WC jsou sa-
mostatné. Převod hradí kupující a prodejce půl na půl. 
Byt je vhodný k rekonstrukci dle vašich představ. Tel.: 
774 021 289. (81103)
• PRODÁM byt na  K.Capka v  Krupce, původní stav, 
zatepleny. 64 m2. Ponechám chladničku a  svůj 
kombi sporák. Byt bude volny ke konci měsíce srpen, 
kdy se stěhuji. Cena 97  000,- Kč, bez realitky. Tel.: 
776 761 057. (81104)

 13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU byt 1+1 a  byt 1+kk v  Bílině, sídliště 
za Chlumem. Volné ihned. Tel.: 736 539 472. (81301)
• PRODÁM paruku. Krátký střih, melír. Nikdy nenoše-
ná. Pořizovací cena 2 800 Kč. Prodám za 1 000 Kč. Tel.: 
603 165 457. (81302)

• PRONAJMU byt 3 + 1 + hala + balkon + 2 komory 
v TP - Šanov, (celkem 115 m2, plynové topení, vlastní 
měření na  vodu, plyn a  el.) pronajmu dlouhodobě 
slušnému zájemci. Klidná, tichá oblast ve vilové čtvr-
ti, v prvním poschodí (na poschodí pouze 1 byt). Cena 
nájmu 8.000,- (bez energie). Vratná kauce 3 měsíční 
platby. Tel.: 774 855 849. (81303)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM pozemek v OV o výměře 4. 482 m2 vedený 
jako orná půda v obci Lhenice u Bžan, okr. Teplice. Po-
zemek je vhodný k chovu zvířat, založení sadu, popř. 
k  jiné zemědělské činnosti (sekání trávy, pastva pro 
koně, výběh pro ovce, kozy apod.). Cena k  jednání. 
Tel.: 606 200 299. (81501)
• PRODÁM ihned GARÁŽ v Újezdečku v Zahradní ulici 
( v Teplicích). Osobní vlastnictví, elektřina, plocha 20 
m2. Cena: 60 000,-Kč. Tel: 723 190 268. (81502)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM vilku v  Šanově,cena nerozhoduje, poze-
mek ano. Děkuji za nabídky.Tel.: 775 571 901. (81601)
• KOUPÍM garáž Řetenice, Prosetice. Tel.: 
724 598 445. (81602)

• KOUPÍM garáž v TP nejlépe v Trnovanech. Vyřídím 
formality, platba obratem. Tel.: 777 953 580. (81603)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• HLEDÁM garáž do  pronájmu. Tel.: 724  706  553. 
(81701)
• HLEDÁM zahrádku do pronájmu okolí TP, vypomohu 
s údržbou a poplatky. Tel.: 724 598 445. (81702)
• DLOUHODOBĚ pronajmu garáž v  TP, Jugoslávská 
ul., el., volná od 1.9.2018. Tel.: 777 317 046. (81703)
• PRONAJMU garáž pro motorku. Poblíž centra.MHD 
200 m. Teplice ul. U schodů za 400,-měsíčně. Vyšší na-
bídka má přednost. Tel: 723 466 140. (81704)

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů

Tel.: 608 360 681

T8
52
03
8

Nabízíme
opravy plochých střech.

Cena 220,- Kč/m2

Tel.: 723 505 787 T882017

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. T882031

NOVÁ ANTIKOROZNÍ OCHRANA
 Unikátní český patent !
 Kontakt: 776 22 89 13

www.cxdistribution.cz 

BYTY PRODEJ

BYTY PRONÁJEM

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM

Firemní inzerce
u nás

jako vaše
vlastní reklamní 

tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267

iTeplice.cz
zpravodajství Teplicka

www.zahradacech.cz

Otevírací doba:
od 900 do 1700 hodin

výstaviště Litoměřice

Výhradní distributor 
zemědělské, zahradní, 
komunální a golfové 
techniky John Deere 
pro ČR.
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POTŘEBY PRO DOMÁCNOST, NÁBYTEK, ODĚVY, ELEKTRONIKA, HOBBY, AUTO-MOTO, SEZNÁMENÍ20

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM 6 jídelních židli, masivní dřevo, bílá barva, 
čalouněno sedák i opěradlo. Luxusní židle. TP - Prose-
tice. Cena 4 000,-Kč. Tel.: 604 808 536. (8101)
• PRODÁM dřevěný kredenc vhodný na  chalupu 
za 1 200,-Kč. Tel.: 723 855 755. (8102)
• PRODÁM 25ti kilový keramický soudek na zelí. Cena 
300,- Kč. Tel.: 606 166 741. (8103)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM patrovou postel s psacím stolem a tram-
polínou, vše je 1 rok nové. Cena dohodou. Tel.: 
773 924 350. (8201)
• PRODÁM sed.soupravu jahodové barvy 3+1+1, 
ve  velmi dobrém stavu, vše včetně křesel rozklá-
dací i  úložným prostorem. Cena 2  000,- Kč. Tel.: 
702 805 266. (8202)

4 - ODĚVY

• PRODÁM pěkné oblečení na  miminko 0 - 6 měsí-
ců, levně, dohodou. Košilky, trička, body, dupačky, 
overaly, soupr., čepice, tepláčky a  podobně. Tel.: 
737 127 852. (8401)
• PRAVÝ dámský KOŽICH - Bizam - oblíbený na celém 
světě. Velikost 46, sahá po  kolena. Zn. LEVNĚ! Tel: 
723 190 268 (8402)

5 - ELEKTRONIKA

• KOUPÍM přehrávač na  videokazety. Tel.: 
607 281 368. (8501)

8 - HOBBY

• KOUPÍM vojenskou vzduchovku aj.- nože, dýky, 
flašinet, hrací strojky, smalt cedule, šlapací auto ple-
chové. Socialistické hračky - plast autíčka i na ovládá-
ní bovdenem, mašinky, vláčky HO a TT, různé sbírky 
všeho druhu. Starší nářadí - kovadlinu, signovačku, 
malý soustruh aj. Peníze na místě za vaši cenu. Stačí 
SMS. Nabídněte cokoliv ozvu se ihned, platí stále. Tel.: 
732 457 993. (8801)
• VYKOUPÍM staré knihy, časopisy, bankovky, znám-

ky, mince, medaile a  odznaky. Tel.: 737  397  806. 
(8802)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné, kapesní, 
náramkové, budíky, strojky a vše nejdoucí i  celé po-
zůstalosti po hodináři. Tel.: 775 691 189. (8803)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel:: 
722 150 816. (8804)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, 
znal. posudek mám. Tel:: 704 724 364. (8805)
• 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. (8806)
• HLEDÁM přátelé - sběratele kuriozit k výměně a ob-
časným schůzkám (kat. kalendáříky, ubrousky, tácky, 
apod.) TP a okolí. Tel.: 702 567 712. (8807)
• PRODÁM sbírku kuchařek, sbírku kalendáříků, kni-
hy všech žánrů, různé gramofonové desky malé i vel-
ké, cena dohodou. Tel.: 607 281 366. (8808)
• PRODÁM sbírku 52 ks turistických map a  plánů 
měst, převážně 70. - 80. léta. Cena dohodou. Poštov-
né zdarma. Seznam zašlu emailem. Tel.: 721 585 579. 
(8809)
• SBĚRATEL koupí do  sbírky pivní půllitry, třetinky 
s logy pivovarů. Např. viz foto, ale i jiné z dob národ-
ního hospodářství. Přijedu kamkoliv. Email: skandys@
seznam.cz Tel.: 725 610 723. (8810)
• PRODÁM místopisné pohlednice starého Mostu 

16ks (r.v. 1911, 1940, 1954, 1959). kalendář Teplicko 
(města, městyse, obce a osady na starých pohledni-
cích), díl III. Cena 70,- Kč. Tel.: 721 777 132. (8811)
• PRODÁM koloběžku Worker Vedic- bílá, rozměry 
předního kola 20“ a zadního kola 16“, rozměry: dél-
ka 150 cm, výška řídítek 75- 85 cm, výška stoupáku 
od země 13 cm, nosnost 100 kg. Koloběžka je jednou 
vyzkoušená, zcela funkční, jen stačí seřídit brzdy. 
Zdarma přidám zvonek cena 2800,- Kč. V  případě 
zájmu pište na  e-mail (cesalky2@seznam.cz) nebo 
pouze sms. Tel.: 606 308 986. (8812)
• PRODÁM šicí stroj LUCZNIK 437-438 s  automa-
tickým řízením stehu, vč. návodu k  obsluze. Kryt 
stroje tvoří estetická skříň. Druh stehu, jednoduchý, 
nebo trojitý, šířka stehu až 4 mm, rozměr základní 
desky 420 x 178. Cena 1  499,--Kč, Proboštov. Tel.: 
777 114 912. (8813)

• VYSOCE zaplatím zlaté mince, stříbrné a  z  obec. 
kovu, medaile, plakety, řády a  vyznamenání. Děkuji 
za nabídky. sběratel. Tel.:: 603 230 673. (81901)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM 4ks puklic na  ocelové disky, originál 
Mitsubishi, 5ti dírové, rozměr 15“ , dohoda.UL. Tel.: 
721 421 207. (8901)
• PRODÁM Škodu 105M ve velmi dobrém stavu. Tel.: 
724 706 553. (8902)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM Jawa - Panelka, Kývačka, Pérák - ČZ - Cross, 
Moped - Stadion, Velorex, vozík PAV - Simson - MZ aj. 
i  nekompletní nebo jen ND velký TP doklady, také 
stabilák, motor vozík a různé stroje - peníze na mís-
tě za vaši cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu 
kamkoliv, ozvu se ihned, platí stále. Tel.:603 335 591. 
(81001)
• KOUPÍM Dodávku v  dobrém stavu. Tel.: 
724 706 553. (81002)

18 - SEZNÁMENÍ

• MUŽ 54 let štíhlé postavy z Teplic, finančně dobře 
situovaný hledá do  svého domu přítelkyni a  kama-
rádku na  společné toulky životem. Značka „nic není 
podmínkou“. Tel. 702 941 946. (81801)
• 53LETÝ sport postavy, hledá obyčejnou, hodnou 
ženu k vážnému seznámení, samota mne zlobí. Tel.: 
722 065 140. (81802)
• HLEDÁM přátelskou ženu rodinného typu nekuřač-
ky, štíhlé postavy, s průkazem ZTP bez viditelné vady, 
ŘP vítán. Já 74/164/68 nekuřák z  Ústeckého kraje. 
Tel.: 704 446 569. (81808)

T8 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

T882003

www.elsen.cz

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

www.vyhodnereality.cz

NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE
V NĚMECKÝCH NOVINÁCH

PRO DRÁŽĎANY A PŘÍHRANIČNÍ OBLAST
 FREITAL, DIPPOLDISWALDE, PIRNA, SEBNITZ

Podnikatelská inzerce. Výhodná cena!

 Kontakt: Redakce měsíčníku Regio
  tel.: +420 417 534 206, sekretariat@agenturais.cz

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

ODĚVY

ELEKTRONIKA

HOBBY

AUTO-MOTO PRODEJ

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ
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ZAMĚSTNÁNÍ

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
T8

Hledáme pracovníky
na úklid / domovníky / elektrikáře pro oblast měst 
Drážďany, Pirna, Dippoldiswalde, Freital, Glashütte 

a Geising od 5 hodin / od 17 hodin na pracovní činnost 
menšího rozsahu, s nutností sociálního pojištění. 

Tel. 0049 – 351 – 8535244, paní Cubova,
e-mail i.cubova@piepenbrock.de

Atraktivní práce v Německu

 prace@go-renta.de
 +49 (0) 174.3474149

T8
30
01
8

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

• SPOLEHLIVĚ ohlídám váš byt, dům či chatu. Serióz-
nost, důvěra, dohoda jistá. Tel.: 702 720 912. (81902)

• ODVEZU z Vaší zahrady či baráku železný šrot, papír 
a jiné věci do sběru. Poklidím, bordel též odvezu. Do-
hody po telefonu. Děkuji. Tel: 721 771 991. (81903)

• HLEDÁM dopravu pro dceru do školy v Altenbergu 
cca 1-2 týdně, cesta tam Teplice - Altenberg 6:45-7:15 
a na kroužek do Pirny úterý a čtvrtek jedenkrát za 14 
dní cesta tam i zpět + čekání ca 2 hodiny. Cena doho-
dou. Email: daniel.horinek@gmail.com. (82001)

• ÚSTEČÁK 66 let hledá bezdětnou přítelkyni z  UL, 
TP. Pro hezký podzim života. TelEFON: 607  624  281. 
(81803)
• VDOVA hledá příjemného muže na  úrovni od  66 
do  72 let, 180 cm, TP a  okolí. Tel.: 732  937  931. 
(81804)
• ROZVEDENÝ nekuřák 65/174/84 hledá partnerku 
na trvalý vztah 65+ vzájemná opora, s láskou v kaž-
dém věku, UL,TP,DC. Tel.: 602 623 131. (81805)
• MODERNÍ pohodář, motorista, nekuřák 69/168/90, 
hledá soběstačnou nekuřačku, na  úrovni, pro život, 
do 65 let. TP. Tel.: 702 053 599. (81807)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM letošní Rosely Rubíno, cena 900 Kč/ks, 
Teplice. Tel.: 607 919 142. (82101)

22  RŮZNÉ

• ODKOUPÍM vaši celou pozůstalost, likvidace věci 
z bytu. Děkuji za nabídky. Tel.: 721 771 991. (82201)
• NABÍZÍM badmintonové pálky, souprava 150,- Kč + 
poštovné. Tel.: 737 843 626. (82202)

• PRODÁM hoblovku zn. Navala Constanta za 4 000,-
Kč, odšťav. lis nepoužitý za 2 000,-Kč, krouhač kopřiv 
za  1  200,-Kč, svěrák York za  2  000,-Kč, decimálku 
za 500,-Kč, el. sporák 380W za 500,-Kč (nové plotýn-
ky). Tel.: 702 341 915. (82203)
• PRODÁM chlapecké brusle na  led jednou použité, 
vel. 38-41, cena 600,- Kč. Tel.: 604 323 633. (82204)
• PRODÁM plastová okna a dveře. Dobrá koupě, do-
hoda. Tel.: 702 516 167. (82205)
• PRODÁM šlapací trojkolku - kolo, v  pěkném sta-
vu, upravená - možná i  do  terénu, dobrá cena. Tel.: 
702 720 912. (82206)

• PRODÁM ruční zámečnické nářadí všeho druhu. 
Štafle dřevěné 2 m s  prodlužovacími úchyty. Řezné 
brusné kotouče, flex různé. Pily 2ks, oblouková, na-
pínací + náhradní pláty. Tel.: 603 395 625. (82207)
• PRODÁM Abri - soft, Superdry 30 x 60 x 90 cm 2 x 
balení za 400,- Kč celkem. Abri - flex Premium x 14, 
100-140 cm 40 - 56 , 8 x balení za 2 500,-Kč celkem. 
Tena slip maxi large x 24, 2 x balení za  800,-Kč cel-
kem. Tel.: 739 692 725. (82208)
• PRODÁM 27 ks sloupků na plot délka 280cm prům. 
110 mm, nabídněte, vše najednou. Tel.: 606 834 275. 
(82211)

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ
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OSBD Teplice
Střední 1057/11, 415 01 Teplice

www.osbdtp.cz
Již 45 let zajišťujeme vše,

co souvisí s bydlením

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY

SPRÁVU DOMŮ 
SPRÁVU BYTŮ

T852027
T820039

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

T882008

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

kuchař,
číšník , servírka,

pom. síla do kuchyně,
pom. kuchař,

prodavačka do bufetu
Ubytování zajištěno

Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

T652023

HLEDÁM PRÁCI 
Na hlavní pracovní poměr,

nástup možný ihned.
Žena 46 let.

Zkušenosti:
12 let praxe - Manažer obchodu

• pohovory výběr nových zaměstnanců 
• provádění inventůr • zpracování 

docházek • otevírání nových prodejen 
• jednání s úřady • všeobecná znalost 

práce na PC • aktiví řidič sk.B • 
komunikativní schopnost • časová 

flexibilita.
Tel. 774 100 716 T852012

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

T852047

NEUMÍTE SI PORADIT S VAŠÍ LÁSKOU?
MÁTE STAROSTI OSOBNÍ, ČI PRACOVNÍ?

NADEŠEL VÁŠ ČAS, ABY JSTE PRO VŠE 
VYUŽILI MOJE SCHOPNOSTI.

KARTÁŘKA A ŠAMANKA GRACIELA - 
Tel.: 601 572 222

A V O N

KOSMETIKA AVON
SE SLEVOU 10 – 30%

• Bezplatná a nezávazná registrace
• Pro nově zaregistrované dárky
• Každé 3 týdny zdarma katalog
• Motivační a dárkové programy
•  Bez nutnosti nakupovat 

pravidelně
• Vrácení zboží bez udání důvodu

Tel: 725 177 250
aloudova.avon@seznam.cz

T852043
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SLEVA
400 Kč

Čtyři fotoaparáty, skleněné tělo Čtečka otisků prstů, 8jádrový procesor Fullview displej, 3020 mah baterie

4.990 Kč
3.599 Kč

3 2.599 Kč
2

3020
mAh

Face
unlock

Dual
SIM

T820040

Také vaše nabídka může být na této „zelené“ stránce
Kontakt do redakce: +420 602 643 244 | email: vrculova@agenturais.cz | prochazkova@agenturais.cz
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VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

Například:
12V/44Ah za 1287,- Kč
12V/55Ah za 1529,- Kč
12V/74Ah za 1892,- Kč

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

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

T852010

Zdeněk Jahoda

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

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

T852013

T852014

Alexandr Papík
REALITNÍ MAKLÉŘ
pro Teplice a okolí

  Zprostředkování prodeje 
i pronájmů

 Výkupy nemovitostí
 Exekuce – vyplacení
 Platba v hotovosti
 Odměna za dobrý tip
 Rychlé seriozní jednání
 Domy byty pozemky zahrady 

TEL. 733 322 806

T852016

DESAP
Tel: 603 271 526

Stanislava Timková
Doubravická 1691, 415 01 Teplice

e-mail: timko@telecom.cz 
Nabíz íme :

Služby a poradenství v oblasti 
účetnicví a ekonomiky, daní 
a rozborů • Pomoc externího 

poradce pro Vaši firmu na 
veškerých úřadech • To vše

v naší kanceláři i přímo u Vás

T852015

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

T852011

Týden v lázeňském hotelu GOETHE***
s plnou penzí a 18 léčebnými procedurami

jen za 13 490 Kč?

Ano, to je u nás možné!

Síla naší léčby je znát. Přesvědčte se o tom i Vy!

Používáme výhradně místní přírodní léčivé zdroje – 
vysoce účinnou slatinu, minerální vodu a zřídelní plyn.

Spa Hotel GOETHE***
www.spahotel-goethe.cz

Jsme tu pro Vás 24 hodin denně, volejte a pište nám:

Tel: 354 204 000 nebo E-mail: recepce@spahotel-goethe.cz

Těšíme se na Vás!
T852019

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, 
recyklát

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

T8
52
02
5

Rychlá půjčka
do domácnosti

až do výše 130.000
na účet či hotově.

Garance ceny,
splátkové prázdniny.

Volejte: 
733 193 934 / 602 955 803

T852020

Hledám
pro zavedenou německou

restauraci v Dippoldiswalde

kuchaře/ku
pro rauty na sobotu.
Němčina není podmínkou. 
Dobré platové podmínky. 

Telefon 00420 603 326 254
 0049 170 599 4 334
 mpajmova@seznam.cz               T8

52
03
0

RYBÁRNA TEPLICE 
Přenechám pronájem

zavedené rybárny s bistrem
(prodejna a kuchyně) včetně zařízení, 

vybavení, zásob, dodavatele zboží.

 Nízké nájemné, odstupné dle dohody.
 Možno ihned provozovat

Teplice u hotelu De Saxe
roh ulic Masarykova a U nádraží.

 (Jen vážný zájemce)
 Tel. 604 808 536 T852012

PLOTOVÉ CENTRUM
VÝPRODEJ

ZÁSOB
N Í Z K É  C E N Y

Teplice - Prosetice
p. Vlková 604 351 718

T820023

MONTÁŽ
TAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ

OPRAVY
PŘÍVĚSNÝCH VOZÍKŮ

Pavel Dvořák
Mobil:  774 720 518

e-mail: gradymoto@seznam.cz
Provozovna: Osada 142, Bílina – Chudeřice 

T830028

Nabízíme bydlení
s pečovatelskou službou,

v nově zrekonstruovaném
objektu v Bílině.

Zahájení činnosti na podzim 2018.
V objektu jsou umístěny

i bezbariérové bytové jednotky.

Bližší informace na tel. čísle
417 822 100, 777 783 742.

Od července 2018 příjem žádostí.

T852029

V ÝK U P  K N I H
VYKUPUJEME: 

knihy, pohlednice, dokumenty, 
mapy, rádia, gramofony, 

fotoaparáty, optika, gramofonové 
desky, CD audio, MC kazety

a další sběratelské předměty.

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě. 

Tel.: 723 617 198
Email: jellimetzkyjiri@gmail.com

IČO: 76501531 T8



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, telefon, mailová adresa – bude otištěno jako součást inzerátu:

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

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

Dávám tímto souhlas ke zveřejnění těchto údajů v rámci otištění a jiného zveřejnění tohoto mého inzerátu.

Datum, místo a 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 8, ročník 28 - Vyšlo 27. 8. 2018
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
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VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ 
MASIVNÍHO NÁBYTKU

E - m a i l :  i n f o @ s o b n a b y t e k . c z
Tel.: 475 200 876, 777 480 159

www.sobnabytek.cz

LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ

OD Labe 2. patro
Revoluční 2732/9, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

SLEVY AŽ 70 %

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

T852037

• PRODÁM mnoho věci z pozůstalosti v Unčíně. Tel.: 
702 720 908. (82209)
• PRODÁM masážní stojací přístroj na odstranění ce-
lulitidy. Skoro nový. Tel.: 602 842 766. (82210)
• PRODÁM novou nepoužitou 14l (DEZA) malířskou 
kovovou pumpu (postřikovač) vhodná též pro ovoc-
náře, deratizéry, bohaté příslušenství, cena 1 400,-Kč. 
Tel:: 606 517 654. (82212)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících 
formátů na  DVD. Přepisy na  studiových zařízeních, 
možnost střihu, potisku DVD. atd. Tel.: 725 065 344. 
(82213)
• PRODÁM více kusů cibulákového porcelánu. Talí-
ře, polévková mísa, vykrajované talíře, hrnky, šálky 
s  podtalířky a  pod. Stěhuji se. Cena dohodou. Tel.: 
603 165 457. (82214)
• PRODÁM černé lodičky č. 38 středně vys. podpa-
tek, úplně nové, nenošené, foto pošlu. Levně. Tel:: 
602 880 764. (82215)
• PODĚKOVÁNÍ - tímto bych ráda poděkovala Tep-
lické nemocnici chirurgického oddělení a  panu pri-
máři Lesskovi, odd. JIP a chirurgie 6, za skvělou péči 
a především lidský přístup, ktrý je pro pacienta hodně 
důležitý (navíc v takových trop. teplotách). S tak se-

hraným týmem jsem se ještě nesetkala. Všem patří 
uznání! Pacientka Šopincová (82216)
• PODĚKOVÁNÍ - chtěli bychom z  celého srdce po-
děkovat panu Marku Soukupovi a  Jitce Děkanové, 
za  obětavou pomoc naší dceři a  vnučce v  kritické 
chvíli. Kdy byly napadeny (za  přítomnosti dcerky) 
agresivním psem v  dolním Oseku. Možná za  jejich 
život položil ten svůj, všemi milovaný Uzlík (čivava - 
6let). Kéž by takových lidí, kteří neváhali ani vteřinu 
pomoct a dokázali být navíc jejich oporou, bylo více! 
Život by byl jednodušší. Děkujeme za  celou rodinu 
Mašků. (82217)
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• PRODÁM léčivku rýmovník, větší množství. Tel.: 
704 520 930 (82301)
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