
magazín Únor 2018 / náklad 25 000 výtisků

www.iregio.czVychází zdarma měsíc co měsíc již 28 let!

Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem
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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI2

T287014

Pro prodejny Billa v Ústí nad Labem

přijmeme:

SKLADNÍKA
PRODAVAČKA

LAHŮDEK
25 dní dovolené • Stravenky
Příplatky za práci o víkendu
Zaškolení na danou pozici

Více informací
na tel. čísle 725 929 383 p.Wolfová

Cenové zvýhodnění
inzerce

pro první čtvrtletí
v největším tištěném

drážďanském týdeníku
WochenKurier Dresden

Kontakt
na obchodní zastoupení v ČR:

telef.: 602 426 526
mail: sekretariat@agenturais.cz

T1108005

T208001

• Seřizovač - operátor

• Nástrojař

• Vedoucí MPC haly

• Kontrola kvality

• LSS specialista

• Strojní zámečník

• Elektrikář
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DOBROVOLNÉ DRAŽBY
které se uskuteční dne 22. 3. 2018 od 8,00 hodin
 na Krajském úřadě Ústeckého kraje, budova A, sál. č. 460

Bližší informace lze získat na www. kr-ustecky.cz nebo tel. č. 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz

Pozemek p.č. 
4400/140
o výměře 1180 m2,
k.ú. Ústí nad 
Labem, Kočkov, 
zapsaný na 
LV č. 11236.
Nejnižší podání: 
1.650.000,- Kč
Dražební jistota: 
165.000,- Kč 

Pozemek p.č. 412/1 
o výměře 2067 m2, 
pozemek st. 267 
o výměře 508 m2, 
součástí je stavba: 
bez čp/če, pozemek st. 
386 o výměře 101 m2, 
součástí je stavba bez 
čp/če, k.ú. Oldřichov 
u Duchcova, zapsané 
na LV č. 325.
Nejnižší podání: 
2.996.540,- Kč
Dražební jistota: 
299.654,- Kč

Prohlídky 
- pozemek je volně přístupný

Pozemek p.č. 232/2 
o výměře 225 m2, 
součástí je stavba: 
Újezdské Předměstí 
č.p. 281, pozemek 
p.č. 232/1 o výměře 
485 m2, k.ú. Bílina-
Újezd, zapsané 
na LV č. 3165.
Nejnižší podání: 
990.000,- Kč
Dražební jistota: 
99.000,- Kč

Prohlídky dne 6.3.2018 a 15.3.2018 
od 10:30-11:00 hod.

Prohlídky dne 6.3.2018 a 15.3.2018 
vždy od 11:30-12:00

Pozemek p.č. 874/6 
o výměře 2271 m2 
(oddělen GP z 
pozemku p.č. 874/2), 
k.ú. Dubí u Teplic, 
zapsaný na 
LV č. 1959.
Nejnižší podání: 
567.750,- Kč
Dražební jistota: 
57.000,- Kč

Prohlídky dne 8.3.2018 a 13.3.2018 
vždy od 09:00-9:30 hod.

Pozemek st. 23/2 o výměře 1508 m2, součástí je 
stavba: Údlice č.p. 1, pozemek p.č. 80 o výměře 
2269 m2, k.ú. Údlice, zapsané na LV č. 1240 + 
vnitřní vybavení (kuchyň a pokoje).

Nejnižší podání: 8.900.000,- Kč
Dražební jistota: 890.000,- Kč

Prohlídky dne 6.3.2018 a 15.3.2018 
vždy od 09:00-10:00 hod.

Bývalý barokní zámek v obci Liběšice na 
Litoměřicku – tvořený nemovitými věcmi 
(budovy a pozemky) zapsanými na LV č. 250 pro 
k.ú. Liběšice u Litoměřic.

Nejnižší podání: 35.000.000,- Kč
Dražební jistota: 3.500.000,- Kč

Prohlídky dne 8.3.2018 a 13.3.2018 
vždy od 12:00-13:00 hod.
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KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP

Most - pojízdný úřad
Nemůžete se z  vážných zdra-

votních důvodů dostavit na úřad? 
Příkladně kvůli občanskému 
průkazu nebo cestovnímu pasu? 
Magistrát v  Mostě v  takových 
případech vychází vstříc a  nabízí 
službu tzv. „pojízdného úřadu“. 
Úředníci takto vyjíždí ke stovkám 
lidí v Mostě i spádových obcí měs-
ta již devátým rokem a  pomáhají 
tak občanům k jejich spokojenosti 
a klidu řešit svízelnou situaci. 

Státní občanství
V  lednu svůj státoobčanský 

slib složilo v  našem kraji hned 
11 nových občanů Česka. Listinu 
o státním občanství jim slavnostně 
předali hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček a  ředitel 
Krajského úřadu Milan Zemaník. 
Jednalo se o  dosavadní občany 
Ruska, Ukrajiny, Vietnamu 
a  Slovenska. „Chtěl bych vám 
všem poděkovat, že jste si pro 
svůj život vybrali právě Ústecký 
kraj a  doufám, že tu budete 
spokojení,“ uvedl při slavnostním 

aktu hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček. V  roce 2017 
bylo Krajským úřadem na základě 
rozhodnutí Ministerstva vnitra 
uděleno celkem 400 lidem státní 
občanství ČR. 

(zdroj: kr-ustecky.cz)
 

dou mít návštěvníci právě tohoto 
města o zábavu postaráno. V pro-
storách Valdštejnského zámku je 
možné se účastnit oživlých pro-
hlídek plných kostýmů a  legrace, 
protkaných dobrodružstvím. Ne-
bude chybět výstava svatebních 
šatů a  květin, ale i  dílnička pro 
děti i dospělé s názvem „Valentýn-
ský jarmaráček“. Také se můžete 
nechat vyfotit od  profesionálního 
fotografa s Valentýnskou dekorací, 
nu a samozřejmě nesmí chybět ani 
možnost projížďky v  kočáře zá-
meckou zahradou. To vše mohou 
návštěvníci zakončit shlédnutím 
filmu Giacomo - živá Legenda.

(zdroj: litvinov.cz)

. Jinak také řečeno je to pronají-
maný prostor pro „práci doma“ - 
homeoffice. Umožňuje zájemcům 
nejen v  klidu pracovat na  svých 
vlastních myšlenkách, ale i  spolu 
s  dalšími návštěvníky mají šanci 
konzultovat a rozvíjet své nápady. 
Je to skvělé řešení nejen pro mladé 
a  začínající , ale také zkušeným 
matadorům, kteří se chtějí pohy-
bovat v  inspirativním prostředí. 
Všichni kdo se s  formou „práce 
doma“ setkali vědí, že největším 
problémem na práci z domova je 
udělat si nějaký řád a  hlavně ho 
dodržovat, což není vždy jedno-
duché, nejen díky dění kolem nás. 
Právě to jsou velké výhody veřej-

destinačním agenturám, shodně 
po 1.500.000 Kč. 

Coworkingová centra
V češtině se pro ně vžil termín 

sdílená dílna, sdílená kancelář . . 

ných coworkingových prostor. 
V  našem kraji vznikají např. 
v Ústí, Děčíně, Mostě, Chomutově 
Novosedlicích u Teplic a jinde. 

(zdroj: icuk.cz)

Celodenní oslavy Valentýna
Litvínov zasvětil celý den 14. 

února 2018 právě Velentýnu a Gi-
acomovi Casanovi. Od  10 hodin 
dopoledne do 21 hodin večer bu-

scbournak.cz

Podpora cestovního ruchu
Postupně vznikaly a  v  kraji 

působí čtyři destinační agentu-
ry, které v  lokalitách koordinu-
jí a  zajišťují rozvoj cestovního 
ruchu. Jsou to regiony Českého 
Švýcarska, Českého středohoří, 
Dolního Poohří a  Krušných hor. 
Rada Ústeckého kraje na svém za-
sedání 7.února doporučila Zastu-
pitelstvu Ústeckého kraje schválit 
žádosti o  dotace všem čtyřem 
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Jarní lidové zvyky
Návštěvníci výstavy s  názvem 

„Jarní lidové zvyky“ se mají roz-
hodně nač těšit! V  Pivovarské 
ulici 189 v  Lounech se představí 
masopustní zvyky, svátky jara Ve-
likonoce, pradávné lidové tradice 
a jejich dodržování předky a urči-
tě mnoho dalšího. Výstava potrvá 
do 8. dubna 2018.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

roku. Kompars a některé epizodní 
role si mohou zahrát i občané na-
šeho kraje. Na  natáčení seriálu je 
potřeba mužů a žen ve věku 17-70 
let. Nábor bude probíhat v Kultur-
ním domě města Ústí nad Labem, 
Velká Hradební 19 dne 13.02.2018 
mezi 10-18 hodinou. Natáčet 
se bude v  termínech od  15.  2. 
do 30. 9. 2018. 

Litoměřický hospic 
Za  péči Hospice sv. Štěpána 

v  domácnostech už lidé nemusí 
platit a  to s  platností od  1.února 
2018. Podporu rodinám a blízkým 
v  péči o  nevyléčitelně nemocné 
a  umírající lidi pomohou zvlád-
nout v  Litoměřicích moderními 
lékařskými postupy a  zapůjčením 
lékařských pomůcek. Ale hlavně 
také profesionalitou, laskavostí 
a  trpělivostí lékařů, sester a  psy-
chologů

(zdroj: hospiclitomerice.cz)

Šetření v domácnostech 
Ústeckého kraje

Od 3. února 2018 probíhá vý-
běrové šetření v  domácnostech 
po  celé České republice, tedy 
i v našem kraji. Provádí ho Český 
statistický úřad; celkem proběh-
ne šetření v  11  575 domácnos-
tech. Šetření provádějí speciálně 
vyškolení tazatelé, kteří se musí 
lidem prokázat průkazem taza-
tele a  příslušným prověřením. 
Jenom tito lidé mohou pro ČSÚ 
provádět výzkum životních pod-
mínek domácností. Šetření bude 
probíhat až do  27. května 2018. 
Získaná data budou důsledně 
chráněna.

Beuronská kaple dnes

Teplice – Beuronská kaple
Gymnázium Teplice 8. března 2018 otevře nově zrekonstruovanou 

Beuronskou kapli. Ta se nachází v budově B v Alejní ulici – bývalém 
klášteře Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Jde o památku be-
uronského uměleckého stylu evropského významu. Více než rok se pro-
váděly stavební úpravy a hlavně restaurátorské práce. Předáním kaple 
do užívání pro potřeby gymnázia se uzavírá kapitola čtvrtstoletých snah 
o záchranu této památky. Úspěšnému završení tohoto úsilí významně 
pomohl česko-německý projekt Mundani, který přinesl grant z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. Veřejnost si bude moci kapli pro-
hlédnout při kulturních akcích, které gymnázium připravuje.

Zdeněk Bergman, Gymnázium Teplice

Z průběhu restaurátorských prací

Kotlíková dotace – 
prodlouženo

Nově své žádosti o  příspěvek 
z  dotačního programu můžete 
podávat až do  29. 6. 2018 do  12 
hodin. V  případě vyčerpání vy-
členěných finančních prostředků 
bude příjem žádostí ukončen dří-
ve. Rozhodlo o tom Zastupitelstvo 
Ústeckého kraje na svém zasedání 
dne 29. 1. 2018 .V aktuální 3. vý-
zvě bylo ke dni 12. 1. 2018 doru-
čeno celkem 1 670 elektronických 
žádostí. Zkontrolováno bylo cel-
kem 1  388 žádostí. Z  toho bylo 
nově 348 žádostí po  provedeném 
hodnocení shledáno v  souladu se 
stanovenými podmínkami dotač-
ního programu. Radní tak schvá-
lili dotace pro těchto 348 žadatelů 
ve výši 34 613 587,50 Kč. 

(zdroj: kr-ustecky.cz)
 

Přijďte na casting
Natáčení druhé řady úspěšné-

ho seriálu Rapl bude situováno 
do  Ústeckého kraje. Policejní vy-
šetřovatel Kuneš (v podání Hynka 
Čermáka) bude řešit své případy 
tentokrát především v  Ústí nad 
Labem. Natáčení bude probíhat 
od  února až do  září letošního 



Nákupy v srdci Teplic

www.galerieteplice.cz

více než 400 parkovacích míst

více než 80 obchodů

Únor je pro někoho symbol lyžování, pro jiného nic ne-
dělání. Pro ty nerozhodnuté jsme připravili pořádnou porci 
čokolády v podobě již třetího ročníku úspěšného Čokoládo-
vého festivalu. Nově nebudou chybět soutěže o zajímavé 
ceny a čokoládové workshopy. Zamilované potěšíme 14. 2. 
zajímavým programem... heliové vyznání lásky :-). Milovnice 
pana Greye se mohou těšit na premiéru filmu Padesát odstí-
nů svobody v našem moderním multikině Premiere Cinemas. 
A velkou událost roku v podobně Zimních olympijských her 
XXIII. nepropásnete ani u nás... fanděte našim olympionikům 
s Galerií Teplice.
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Bon appétit! Váš pan Bonviván 
Znáte pana Bonvivána? Otevřeli jsme pro vás nové moderní 
bistro francouzského stylu, které najdete u vstupu z Alejní 
ulice. Už od 7 hod. si tak můžete dopřát pořádnou snídani, 
skvělou kávu nebo novinku na českém trhu, kterou je 
pressotea - presovaný sypaný čaj. Během dne si můžete užít 
lehkých baget, sendvičů, salátů, polévek a porci vitamínů 
z ovocných a zeleninových freshů a limonád. Bon appétit! 

www.bonvivan.cz 

Abyste na nás nezapomněli
při lyžování
Zima, sníh, někdo jezdí na lyžích… a nám bylo smutno, 
tak jsme k vám blíže i na horách. V lyžařském areálu Sport 
Centrum Bouřňák jsme tak pro letošní sezónu umístili několik 
našich reklam. Jak se Vám líbí? … Nezapomeňte také využít 
servis lyží v prodejně Intersport.

Money money money… aneb 
nově otevřená směnárna
Chybělo Vám místo, kde si vyměnit korunky za eura či jinou 
měnu? Cestujete jen tak narychlo do blízkého pohraničí 
nebo někam dále? Nově tak můžete využít směnárnu naproti 
supermarketu KORZO. Při výběru zájezdů od FIRO-tour, 
EXIM nebo Čedoku tak máte směnárnu hned při ruce.

Nezmeškejte Olympiádu!
Při návštěvě našeho centra se nemusíte bát, že by vám 
unikly důležité momenty z Olympiády v jihokorejském městě 
Pchjongčchang. Instalujeme pro vás nový TV koutek, kde 
můžete sledovat sportovní přenosy. Sportu zdar, nazdar!

Kam zmizela kavárna?
Oblíbili jste si také kavárnu Café4You 
a nemůžete ji nají? Nově jsme ji pro 
vás otevřeli v krásném místě u vstupu 
z Alejní ulice. Těšit se tak můžete 
nejen na jedinečný interiér, skvělou 
dostupnost, ale také na zcela novou 
nabídku nápojů, dezertů a „něčeho 
na zub“. Tak hola hola, nová kavárna 
volá :-).
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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

E-mail: info@galerieteplice.cz
Tel.:

+420 417 968 102

To se zásadně změnilo v  roce 
2008, kdy dům pro seniory pře-
vzal majitel Ing.  Stanislav Holub, 
který brzy na  to začal iniciovat 
a  vést pravidelný kulturní, spor-
tovní a společenský život zdejších 
obyvatel. Postupně se tak poda-
řilo aktivovat různé volnočasové 
programy, do  kterých se časem 
zapojila většina seniorů. Když pak 
došlo k  oslovení teplických akti-
vistů předními zástupci z  vedení 
krajské rady seniorů, projevili 
i  v  Teplicích mnozí zájem, a  tak 
došlo od 1. ledna 2012 k vytvoření 
Senior klubu České republiky, kte-

rý nyní nese název Senioři České 
republiky.

Z  oblasti kulturní činnosti tep-
lických seniorů v  Českobratrské 
ulici stojí za zmínku využívání ta-
lentu i nápadů zdejších ochotníků. 
K dispozici je zdejší country sku-
pina Kacíři, hudebník na kláveso-
vé nástroje či harmonikář. K pra-
videlně nebo občas hostujícím 
patří zase kapela Resety, ale i další 
hudebníci, kteří zde rádi učinkují. 
Zdařilá spolupráce probíhá se Zá-
kladní uměleckou školou v Tepli-
cích, která nabízejí hodnotné hu-

AKTIVNÍ
SENIOŘI
Z TEPLIC

Když se řekne domov důchodců, vybaví se obvykle 
každému většinou smutný obrázek dožívajících se-

niorů, kteří jen nečinně sedí nebo leží ve svých pokojích 
odevzdáni svému neradostnému osudu. Domov pro se-
niory však může mít i mnohem utěšenější a radostnější 
tvář. Jeden z  těch světlých příkladů nalezneme rovněž 
v  lázeňských Teplicích. Jedná se o  dům seniorů s  pe-
čovatelskou službou v  Českobratrské ulici, kde se dří-
ve také žilo jaksi šedě a nespolečensky, přičemž každý 
z  důchodců zůstával většinou uzavřený ve  svém bytě 
sám pro sebe. 

(Pokračování na straně 8)



dební zážitky. Cestu sem nacházejí 
dokonce i  tací umělci, jakým je 
třeba světově proslulý tanečník, 
herec a  bavič Vlastimil Harapes, 
který se o  zdejších seniorech vy-
jádřil velmi pochvalně. V  kultur-
ní činnosti obvykle nechybí ani 
vědomostní či jiné soutěže. Velice 
dobře v  klubu kvete společenská 
činnost, především řízené spole-
čenské zábavy s  pestrým progra-
mem. Cílem je především aktivně 
zapojit seniory do  jednotlivých 
činností a  odreagovat je od  pro-
blémů, které život ve vyšším věku 
přináší. Mnozí tak baví ostatní 
i  sami sebe, vystupují v  různých 
převlecích, které si sami zhotovu-
jí, zpívají, podílejí se na  veselých 
výstupech, vyprávějí zajímavé pří-
běhy či anekdoty. Oblíbená jsou 
též odpolední posezení na  zdej-
ší zahradě při hudbě, soutěžích 
i  veselém vyprávění. Na  některé 
vybrané akce jsou zváni též rodin-
ní příslušníci, často děti i  mládež 
nebo přátelé seniorů, kteří pak 
mohou vidět a ocenit, čím vším se 
v klubu zabývají. Kromě hlavních 
a stěžejních pořadů je možné na-
vštívit pravidelná úterní klubová 
odpoledne při nichž dochází k vy-
právění a čtení některých zajíma-
vostí ze zdravovědy, ale i  dalších 
oblastí, k vzájemnému vyměňová-
ní podnětů, k řešení různých sou-

těží a kvízů. Každý účastník těchto 
odpoledních úterků vždy zdarma 
obdrží zákusek s  kávou nebo ča-
jem. V  prostorách klubu navíc 
slouží i  tzv. „Kavárnička senio-
rů“, kde je možné třikrát v  týdnu 
posedět, zazpívat, vypít čaj, kávu 
nebo víno, zahrát si společenské 
hry a  pobavit se s  ostatními. Pro 
zdokumentování veškeré činnosti 
i  veselých a  milých okamžiků se 
v  klubu pořizuje pravidelná foto-
dokumentace a  některé z  pořadů 
jsou též zachyceny filmovou ka-
merou. Pro přehled všeho zdejšího 
dění slouží každým rokem jedna 
kronika, v níž je zaznamenána veš-
kerá činnost dokreslená fotogra-
fiemi, pozvánkami i dalšími doku-
menty. Mnoho zdejších žen patří 
k  velmi šikovným a  vynalézavým 
v  oblasti gastronomie. Proto také 
pečou a  připravují různé stude-
né pokrmy, sladkosti i  speciality. 
Při společných setkáních potom 
na  zdejších stolech nechybí ani 
četné ukázky těchto dobrot, které 
všem znamenitě chutnají.

Senioři se nevyhýbají ani spor-
tovní, výletní a  další pohybové 
činnosti. Pro tyto účely jim slouží 
hřiště uvnitř objektu domu senio-
rů, kde mohou cvičit na několika 
instalovaných přístrojích a kde se 
též od  jara do  podzimu odehrá-
vají různé sportovní hry. Spor-
tovní činnost se však neomezuje 

pouze na  domácí účely, ale seni-
oři se zúčastňují též sportovních 
her v  Košťanech, které probíhají 
na  úrovni Teplicka i  sportovních 
her v Litvínově v rámci celého kra-
je. K pohybové zdatnosti a svěžesti 
přispívají též četné výlety po okolí 
Teplic, ale i do vzdálenějších míst.

Člověk se prakticky vzdělává 
po  celý život a  výjimkou nejsou 
ani senioři. Proto se pro ně pořá-
dají různé zdravotní i  další před-
nášky, besedy s hasiči nebo Policií 
ČR, nenáročná cvičení, sportovní 
hry, taneční pro seniory, základy 
práce na  počítači a  filmová od-
poledne. A  tak jsou zváni lékaři, 
zdravotní sestry, profesoři, před-
stavitelé města, krajské rady se-
niorů, hasiči, Policie ČR, znalci 
bylin a jejich produktů, ale i další 
odborníci a  podnětné osobnosti. 
Pokud se něco zajímavého koná 
i  jinde v  okolí, vypravují se tam 

organizovaní senioři společně. 
Součást kulturní a poznávací čin-
nosti pak tvoří zájezdy do divadel, 
výlety za  kulturními památkami 
i dalšími pozoruhodnostmi či pa-
mětihodnostmi. 

V roce 2017 v Teplicích vznikla 
Městská rada seniorů, do které se 
zapojily veškeré aktivní seniorské 
organizace, aby tak lépe koordi-
novaly svoji činnost. Kromě seni-
orů z  Českobratrské ulice je v  ní 
zapojen též skvěle organizovaný 
klub seniorů civilizačních chorob, 
aktivní klub Zvonkohra, židovská 
obec a dveře se nezavírají ani před 
dalšími účastníky. Mnohé akce 
tak probíhají společně, přičemž 
kromě toho probíhá spolupráce 
i s dalšími družebními kluby seni-
orů mimo Teplice, jako třeba s do-
movem seniorů v Krupce a kluby 
v  Bílině i  Trmicích. Společnými 
silami se tak dají uspořádat i větší 
akce, na které by osamocený klub 
nestačil. Také v  roce 2018 senio-
ři se společnými akcemi počítají. 
Například s pořádáním některých 
vybraných kulturních a společen-
ských odpolední či večerů, před-
nášek, besed, oslavou dne seniorů 
a též se zájezdy do divadla Opery 
a baletu v Ústí nad Labem, do La-
dových Hrusic, Prahy, na  Lito-
měřicko, Lounsko i  do  vinařské 
oblasti Velkých Žernosek. Senioři 
České republiky v  Českobratrské 
ulici lázeňských Teplic netvoří 
jen obyvatelé samotného zdejší-
ho domu seniorů, ale jsou mezi 
nimi též členové samostatně byd-
lící v Teplicích i v dalších okolních 
obcích či městech. Nejsou ani 
nějakým uzavřeným celkem, ale 
rádi mezi sebou uvítají další ak-
tivní a schopné seniory, kteří by se 
mohli do širokého spektra činnos-
tí a zájmů také zapojit.

 Pavel Kovář
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„Chtěli jsme tento zvyk trochu 
zkultivovat a  vybrali místo, které 
je dostatečně romantické a  kde 
nebude docházet k  odstraňování 
zámků v  rámci údržby zábradlí. 
Janáčkovy sady jsou krásným vý-
letním místem s vyhlídkou na  lá-
zeňské město a je hezké sem vyra-
zit, i kdybyste zrovna nebyli zami-
lovaní,“ říká náměstek teplického 
primátora. Dnes je na  zábradlí 
bezmála pět set zámků.

Pár, který právě připíná svůj zá-
meček jsme vyrušili z atmosféry té 
chvíle krátkou otázkou: Proč právě 
zámeček? „Hned jak jsme zámeč-
ky poprvé zahlédli jsme věděli, že 
ten náš tu musíme mít také.“ říká 
dívka. „Vlastně jsem ten nápad 
už znal. Poprvé jsem zámky viděl 
na  mostě v  Paříži – tak jsme si 
dnes přinesli zámeček a zamkli si 
ho tady“ komentoval mladý muž. 
Paní, která prochází kolem se 
psem se na dvojici zasněně usmí-
vá: „Je to hezké“ prohodí jakoby 
pro sebe. Z místa dýchá klid.

Pokud cítíte, že vaše láska je ta 
pravá, uzamkněte a  zapečeťte ji 

Zóna zamilovaných

navždy na  tomto romantickém 
místě, říká tabule na plotě zamilo-
vaných. Připevněte svůj zámeček 
lásky na zábradlí a zahoďte klíček 
na znamení její nekonečnosti. Po-
každé, když se svým nejdražším 
člověkem přijdete na  toto místo, 
můžete přímo fyzicky vidět důkaz 
vašeho vzájemného slibu. Tako-
vá společná procházka k  vašemu 
zámečku lásky hojí mnoho ran. 
Hádky a neshody pohlcuje magic-
ká atmosféra místa.

Pokud jste to ještě neudělali vy-
užijte právě svátek svatého Valen-
týna k tomu, aby jste připojili svůj 
zámeček na  toto jedinečné místo 

nabité láskou. A  jestli tu váš zá-
meček už visí, nezapomeňte zajít 
a  potvrdit svou věčnou lásku va-
lentýnským polibkem tváří v  tvář 
důkazům tolika lásek.

Přineste s  sebou malý dárek 
jako další důkaz lásky. Valentýn-
ský dárek, ať už je to květina, slad-
kost, nebo třeba romantický va-
lentýnský pobyt totiž říká: „Děkuji 
ti lásko, za to že jsi, moc si tě vážím 
a myslím na tebe!“

Šťastného
svatého Valentýna!

Na  dohled z  centra rušného města je oáza klidu 
ukrytá před zraky nezasvěcených, romantické 

místečko nejen pro zamilované. Místo, které dýchá 
historií lázeňského letoviska, odkud máte celé Teplice 
jako na  dlani. Víte kde ho hledat? Ano, mluvíme 
o vyhlídce v Janáčkových sadech. A právě zde vzniklo 
v první májový den roku 2015 něco úžasného. Zábradlí 
lásky. Proč se teplický magistrát rozhodl právě pro něco 
tak romantického? Proč právě tady? Co na  to občané 
Teplic? Na všetečné otázky při zrodu tohoto ojedinělého 
projektu odpovídal náměstek primátora města Teplic 
Hynek Hanza. 
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PŘEHLED INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ V ROCE 2018

Představenstvo SVS schválilo 
investiční plán na rok 2018. Do 
vodohospodářských staveb na 
severu Čech letos vloží přes 
1,318 miliardy korun. Finance 
půjdou především na obnovu 
a modernizaci infrastrukturního 
majetku. SVS investuje celkem 
do 223 staveb v deseti okresech 
severočeského regionu.
TEPLICE – Veškeré investice pokryje SVS  
z vlastních zdrojů, tedy z prostředků získaných 
z vodného a stočného. Oproti loňsku se celko-
vý objem peněz určených na investice zvětšil 
asi o osm milionů. „Tato výše reflektuje výsledky 
jednání vedení SVS se starosty 458 měst a obcí 
sever českého regionu, při nichž jsme hledali 
přijatelný kompromis mezi potřebou obnovovat  
vodohospodářský majetek a zachováním soci-
álně únosné ceny vody,“ říká generální ředitel 
SVS Bronislav Špičák.

Neustálá obnova majetku 

Z částky 98,67 Kč, kterou letos za kubík vody 
obyvatelé severočeského regionu zaplatí, SVS 
dostane přibližně 35 korun, jež celé investuje 
právě do obnovy. Na provoz a mzdy zaměst-
nanců jde ze zmíněné částky 33 korun, 6 korun 

na opravy a havárie, 25 korun „spolkne“ stát  
v podobě DPH a poplatků.

„SVS spravuje majetek v hodnotě zhruba  
109 miliard korun, přičemž majetkem myslíme 
například devět tisíc kilometrů vodovodního  
a čtyři tisíce kilometrů kanalizačního potrubí, 
200 čistíren, 60 úpraven vody či tisíc vodojemů. 
Životnost těchto zařízení je průměrně 50 let –  
to znamená, že za tuto dobu by SVS měla v pod-
statě postavit celou infrastrukturu za zmíněných  
109 miliard znovu. Ročně tedy potřebujeme na 
obnovu zhruba dvě miliardy korun. Jediné pro-
středky, které na to SVS může použít, jsou příjmy 
z vodného a stočného,“ vysvětluje Bronislav 
Špičák. 

Investice stoupají
Z celkové částky 1,318 miliardy Kč, kterou má 
SVS na obnovu a modernizaci majetku vy-
hrazenou, půjde zhruba 220 milionů Kč na 
strategické investice, jež jsou vynuceny čas-
tými, někdy nekoncep- čními změnami legis-
lativy. „Abychom dokázali splňovat neustále 
se zpřísňující limity definované státem, musíme 
investovat do nových technologií. Nepřetrži-
tě zlepšujeme například výrobní mechanismy, 
abychom dokázali lidem zprostředkovat co 
nejkvalitnější vodu. Modernizujeme také čis-
tičky odpadních vod, i když jsme je již v roce  
2010 všechny uvedli do souladu s nejpřísnější  
evropskou legislativou,“ uvádí Špičák.

Mezi projekty strategických investic patří na-
příklad rekonstrukce úpravny vody v Holedeči, 

kde SVS v roce 2018 proinvestuje 60 milionů 
korun, či rekonstrukce přivaděče v Mostě Cha-
nově – Želenici, která bude letos stát více než 
59 milionů. Zahájena bude také rekonstrukce 
úpravny vody v Malešově u Hoštky, jež je nej-
větší započatou stavbou v roce 2018 s celkový-
mi náklady přesahujícími 203 milionů.

Všechny zbylé prostředky (1,087 mld. Kč) jsou 
určeny na obnovu vodohospodářského ma-
jetku společnosti, SVS letos investuje celkem 
do 223 vodohospodářských staveb. Jedná se 
například o odstranění kanalizačních výustí  
v Louce u Litvínova s letošní předpokládanou 
investicí téměř 19 milionů nebo výstavbu čis-
tičky odpadních vod, rekonstrukci vodovodu 
a odstranění kanalizačních výustí ve městě 
Chřibská s investicí v roce 2018 přesahující 
17 milionů.

Omezení budou minimální
Dalších 95 milionů korun je určeno na více než  
200 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí 
mimo rámec staveb, které jsou zařazené do in-
vestičního plánu.

Veškerou výstavbu i rekonstrukce svých sítí 
se SVS snaží maximálně koordinovat s městy  
a obcemi. „Abychom co nejvíce eliminovali kom-
plikace v dopravě, stavební hluk či prašnost, 
snažíme se veškeré naše akce sladit s další-
mi plány města a obcí. Doba, po kterou budou 
obyvatelé vystaveni nutným omezením, by se 
tak měla zkrátit na minimum,“ dodává Bronislav 
Špičák.

ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2018 PO OKRESECH
Okresy Počet staveb Celková investice Příklady nejvýznamnějších staveb

Česká Lípa 20 staveb 97,3 mil. Kč
Cvikov, ul. Alšova, Jiráskova, Nerudova, Nábřežní – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace
Česká Lípa, vodojem Hůrka 1a – rekonstrukce

Jablonec nad Nisou 19 staveb 81,7 mil. Kč
Jablonec n. N., Arbesova ul. – rekonstrukce vodovodu  
Železný Brod, Trávníky, Malé nám. – rekonstrukce vodovodu  
a kanalizace

Liberec 20 staveb       79,0 mil. Kč
Liberec, ul. Volgogradská – rekonstrukce vodovodu
Liberec, ul. Dr. M. Horákové, II. etapa – rekonstrukce kanalizace  
a vodovodu

Chomutov 25 staveb 120,3 mil. Kč 
Chomutov, ul. Palackého, Riegrova, Na Bělidle – rekonstrukce  
kanalizace a vodovodu
Chomutov, ul. Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Děčín 21 staveb 113,7 mil. Kč 
Chřibská – odstranění výustí DC 92, 93, 94 a rekonstrukce vodovodu
Děčín, ul. Budapešťská, Fibichova a Jánská – rekonstrukce kanalizace  
a vodovodu

Louny 25 staveb 162,4 mil. Kč Vršovice – rekonstrukce vodovodu 

Litoměřice 25 staveb 116,0 mil. Kč 
Hoštka, ÚV Malešov – rekonstrukce 
Žatec, ul. E. Krásnohorské a Sv. Čecha – rekonstrukce kanalizace  
a vodovodu

Most 23 staveb   161,7 mil. Kč Louka u Litvínova – odstranění výustí MO 27 a 28
Most, Chanov – Želenice – rekonstrukce přivaděče DN 600

Teplice 26 staveb    114,1 mil. Kč Hrob, Verneřice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ústí nad Labem 19 staveb   113,4 mil. Kč Ústí n. Labem, ul. Na Spálence – rekonstrukce přivaděče
Trmice, ul. Fügnerova, Lovecká, U Školy – rek. vodovodu a kanalizace

DO VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY NA SEVERU ČECH  
INVESTUJE SVS LETOS PŘES 1,3 MILIARDY KORUN

www.svs.cz
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jetku společnosti, SVS letos investuje celkem 
do 223 vodohospodářských staveb. Jedná se 
například o odstranění kanalizačních výustí  
v Louce u Litvínova s letošní předpokládanou 
investicí téměř 19 milionů nebo výstavbu čis-
tičky odpadních vod, rekonstrukci vodovodu 
a odstranění kanalizačních výustí ve městě 
Chřibská s investicí v roce 2018 přesahující 
17 milionů.

Omezení budou minimální
Dalších 95 milionů korun je určeno na více než  
200 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí 
mimo rámec staveb, které jsou zařazené do in-
vestičního plánu.

Veškerou výstavbu i rekonstrukce svých sítí 
se SVS snaží maximálně koordinovat s městy  
a obcemi. „Abychom co nejvíce eliminovali kom-
plikace v dopravě, stavební hluk či prašnost, 
snažíme se veškeré naše akce sladit s další-
mi plány města a obcí. Doba, po kterou budou 
obyvatelé vystaveni nutným omezením, by se 
tak měla zkrátit na minimum,“ dodává Bronislav 
Špičák.

ROZDĚLENÍ INVESTIČNÍCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2018 PO OKRESECH
Okresy Počet staveb Celková investice Příklady nejvýznamnějších staveb

Česká Lípa 20 staveb 97,3 mil. Kč
Cvikov, ul. Alšova, Jiráskova, Nerudova, Nábřežní – rekonstrukce 
vodovodu a kanalizace
Česká Lípa, vodojem Hůrka 1a – rekonstrukce

Jablonec nad Nisou 19 staveb 81,7 mil. Kč
Jablonec n. N., Arbesova ul. – rekonstrukce vodovodu  
Železný Brod, Trávníky, Malé nám. – rekonstrukce vodovodu  
a kanalizace

Liberec 20 staveb       79,0 mil. Kč
Liberec, ul. Volgogradská – rekonstrukce vodovodu
Liberec, ul. Dr. M. Horákové, II. etapa – rekonstrukce kanalizace  
a vodovodu

Chomutov 25 staveb 120,3 mil. Kč 
Chomutov, ul. Palackého, Riegrova, Na Bělidle – rekonstrukce  
kanalizace a vodovodu
Chomutov, ul. Husova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Děčín 21 staveb 113,7 mil. Kč 
Chřibská – odstranění výustí DC 92, 93, 94 a rekonstrukce vodovodu
Děčín, ul. Budapešťská, Fibichova a Jánská – rekonstrukce kanalizace  
a vodovodu

Louny 25 staveb 162,4 mil. Kč Vršovice – rekonstrukce vodovodu 

Litoměřice 25 staveb 116,0 mil. Kč 
Hoštka, ÚV Malešov – rekonstrukce 
Žatec, ul. E. Krásnohorské a Sv. Čecha – rekonstrukce kanalizace  
a vodovodu

Most 23 staveb   161,7 mil. Kč Louka u Litvínova – odstranění výustí MO 27 a 28
Most, Chanov – Želenice – rekonstrukce přivaděče DN 600

Teplice 26 staveb    114,1 mil. Kč Hrob, Verneřice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ústí nad Labem 19 staveb   113,4 mil. Kč Ústí n. Labem, ul. Na Spálence – rekonstrukce přivaděče
Trmice, ul. Fügnerova, Lovecká, U Školy – rek. vodovodu a kanalizace

DO VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY NA SEVERU ČECH  
INVESTUJE SVS LETOS PŘES 1,3 MILIARDY KORUN

www.svs.cz
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Lions Club Interational vzni-
kl před sto lety v  Americe jako 
charitativní organizace určená 
především na pomoc zrakově po-
stiženým v  rámci programu péče 
o  zrak, jeho ochranu a  obnovu. 
Dnes je jednou z  největších me-
zinárodních humanitárních or-
ganizací, která sdružuje zhruba 
1,4 milionů členů po celém světě. 
V Teplicích již 27 let působ pánský 
Lions Club, který nyní vede prezi-
dent Antonín Vincenc. A  byli to 
především jeho členové, kteří dali 
impuls k  založení dámské složky, 
jichž na  území České republiky 
a Slovenska (distrikt 122) jen ně-
kolik. 

Poprvé jsme se sešly v roce 2016 
na podzim. Myšlenka hnutí: „Po-
máháme!“ se nám natolik líbila, že 
jsme se prakticky okamžitě pusti-
ly do práce. Zvolily jsme si prezi-
dentku, kterou se opakovaně stala 
Marcela Štěrbová a  další pozice 
nutné k  chodu klubu. První akcí, 
společnou s  pány, byly Vánoční 
trhy na Zámeckém náměstí v Tep-
licích, kde jsme sbíraly zkušenosti 
a také prostředky, které byly urče-
ny na charitativní účely. Počátkem 
loňského roku se už akce rozeběh-
ly naplno, a tak jsme se mohly při 
oficiálním přijetí do mezinárodní 
rodiny lionů v květnu 2017 se slo-
žením slibu a  převzetí patřičných 
insignií pochlubit několika úspě-
chy i naplánovanými akcemi.

Chronologicky mezi ně patři-

ly tombola na  Zámeckém plese 
v Teplicích, golfový den na Cínov-
ci, závody dračích lodí v  Mostě 
a  zatím nejúspěšnější dobročin-
ný bazar kabelek v  OC Olympia 
Teplice. Díky spolupráci se silným 
partnerem jsme nashromáždily 
na dva tisíce kousků kabelek a bě-
hem dvou dnů také většinu z nich 
prodaly. Výtěžek byl tentokrát 

určen na  zakoupení potřebných 
zdravotních pomůcek pro tři zdra-
votně postižené děti - Andrejku, 
Zdenečka a Matěje. Stejně velkou 
radost máme z  toho, že jsme při-
spěly malé Berenice na  rehabili-
tační pomůcky a  lázeňský pobyt 
v  Klimkovicích, což se projevilo 
na zlepšení jejího zdravotního sta-
vu. 

Lions Club Teplice Ladies:

Dobročinný bazar kabelek 2017

POMÁHÁME
Těší nás rovněž skutečnost, že 

přibývají další členky, ochotné po-
máhat. Začínaly jsme ve  čtrnácti, 
dnes je nás přes dvacet. Kromě 
dobrého pocitu, že můžeme být 
prospěšné, si užijeme také spous-
tu legrace ve  skvělé partě, která 
nelituje volného času a  nabízí 
pomocné ruce. Děkujeme všem, 
kteří podporují naše dobré úmysly 
i činy.  (lar)

Bližší podrobnosti
o naší činnosti najdete na

www.lctepliceladies.cz
a FB

Lions Club Teplice Ladies
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DŮM KULTURY
Mírové nám. 2950, tel.. 417 515 940

13. února v 16.00 a 17.00 hodin
 Maňáskové divadlo Teplice
 MALÁ ČARODĚJNICE
 Určeno pro nejmenší diváky od 2 let.
14. února v 19.00 hodin - Zahradní dům
 SČF Teplice
 5. ABONENTNÍ KONCERT CYKLU K
16. února v 18.00 hodin
 TETY U PIANA aneb 
 VALENTÝN PRO (NE)ZADANÉ
 Tentokrát s malou módní přehlídkou.
20. února v 19.00 hodin - Kino Květen
 MARTIN LOEW: Cestovatelská diashow
 IRSKO - smaragdový ostrov.
21. února v 19.00 hodin
 NEZMAŘI – 40 LET NA CESTĚ
  Speciální koncert skupiny ke 40. výročí její-

ho založení.
22. února v 19.00 hodin
 EHA: OPERNÍ GALA
  Evropská hudební akademie je projekt diri-

genta Norberta Baxy. 
27. února v 18.00 hodin
 LiStOVáNí.cz aneb Knížky na jevišti:
 A TAKOVÁ TO BYLA LÁSKA
 Další díl projektu scénického čtení.

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

15. února v 9.00 a 17.00 hodin
 Taneční divadlo Teplice
 LOCIKA
  Repríza představení, které bylo v premiéře 

uvedeno v prosinci 2017.
19. února v 19.00 hodin
 Divadelní společnost DUEL
 CRAVATE CLUB
  Mimořádný herecký duel Martina Pechláta 

a Miroslava Etzlera pod režijní taktovkou 
Zdeňka Duška.

23. února v 19.00 hodin
 JAREK NOHAVICA
  Sólový recitál jednoho z našich nejznáměj-

ších písničkářů s kytarou a heligonkou.
26. února v 19.00 hodin
 VÁCLAV NECKÁŘ MEZI SVÝMI
  Koncertní program postavený na základech 

třídeskového kompletu s názvem Příběhy, 
písně a balady.

16. března 20.00-02.00 hodin
 MAŠKARNÍ PLES 
 KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA TEPLICE
  Maškarní rej bez omezení masek. Vítáni jsou 

i ti, kdo si bez masky přijdou „jen“ zatančit.

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

12.-13. února ve 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
 USA, titulky, 2018. 

12.-14. února v 17.30 hodin
 PREZIDENT BLANÍK 
 Komedie. Režie: Marek Najbrt. 
13. února v 15.00 hodin
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
 HORA MEZI NÁMI
  Dobrodružný / Drama / Romantický / Thril-

ler. USA, 2017, titulky.
14. února ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 DOKUD NÁS SVATBA NEROZDĚLÍ
 Francie, titulky, 2017.
15.-16. a 19. února v 17.30 hodin
 EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
 Dokumenrtární. Česko / Polsko, 2017.
15.-18. února ve 20.00 hodin
 BLACK PANTHER 
 Akční / Drama / Sci-Fi. USA, dabing.
17.-18. února ve 13.30 hodin
 ČERTOVINY 
 Česká filmová pohádka Zdeňka Trošky.
17.-18. února v 15.30 hodin
 ŠPINDL 
 Komedie ČR. Režie: Milan Cieslar.
17.-18. února v 17.30 hodin
 TVÁŘ VODY
  Drama / Fantasy / Romantický / Thriller / Ho-

ror. USA, 2017.
19. února ve 20.00, 21. února v 17.30 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
 Drama / Romantický. USA, titulky, 2018.
19. a 21. února ve 13.30 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
 TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU 
 Animovaný. Rusko, 2016, dabing.
19. a 21. února v 15.30 hodin
 COCO 
 Animovaný. USA, 2017, dabing.
20. února ve 13.30 hodin
 DUKÁTOVÁ SKÁLA
 Pohádka. Česko, 2017.
20. února v 15.00 hodin 
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
 NEJVĚTŠÍ SHOWMAN 
  Muzikál / Drama / Romantický / Životopis-

ný. USA, 2017, titulky.
20. února v 19.00 hodin
 MARTIN LOEW: 
 CESTOVATELSKÁ DIASHOW
 IRSKO – smaragdový ostrov
21. února ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 SIERANEVADA 
  Drama / Komedie. Rumunsko / Francie / 

Bosna a Hercegovina / Chorvatsko / Make-
donie, 2016, titulky.

22.-23. února ve 13.30 hodin
 JUMANJI:
 VÍTEJTE V DŽUNGLI!
  Dobrodružný / Rodinný / Fantasy / Akční / 

Komedie. USA, 2017, dabing.
22.-23. února v 15.30 hodin
24.-25. února ve 13.30 a 15.30 hodin
 PRAČLOVĚK
 Animovaný. Velká Británie, dabing.

25. února v 9.45 hodin
 MAXINOŽKA
 Francie / Belgie, dabing, 2017.
22.-23. a 25.-28. února v 17.30 hodin
 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
 Komedie / Drama / Romantický. ČR, 2018.
22., 23. a 25. února ve 20.00 hodin
 AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
  Drama / Historický / Thriller / Životopisný / 

USA, titulky, 2017.
24. února v 18.00 hodin
 THEATRUM MUNDI 2017/18
 SNĚHURKA
 Opéra national de Paris.
26.-27. února ve 20.00 hodin
 HMYZ 
 Komedie / Drama. Česko / Slovensko, 2018.
27. února v 15.00 hodin
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
 ZOUFALÉ ŽENY 
 DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 
 Komedie. Česko, 2018.
28. února ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 O TĚLE A DUŠI 
 Drama. Maďarsko, titulky.
1. a 3.-4. března v 17.30 hodin
 JÁ, TONYA
 Životopisný / Drama / Sportovní. USA, 2017.
1. a 3.-4. března ve 20.00 hodin
 RUDÁ VOLAVKA
 Thriller. USA, titulky, 2018.
2. března v 19.00
 DAKAR – DOBRODRUŽSTVÍ 
 S CEJCHEM SMRTI
  Beseda s účastníky závodu. Diskuzní pořad 

je doplněn promítáním fotografií ze závo-
du. 

3.-4. března ve 13.30 hodin
 PRAČLOVĚK
 Animovaný. Velká Británie, dabing, 2018.
3.-4. března v 15.30 hodin
 TRIKY S TRPASLÍKY
 Animovaný , rodinný. USA / Kanada, dabing.

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

VÝSTAVY
JÍZDÁRNA TEPLICKÉHO ZÁMKU
 VÝSTAVA XXL
  Na VÝSTAVĚ XXL je prezentováno to NEJ z 

přírodovědných, archeologických, historic-
kých a knihovních depozitářů. 

VSTUP HLAVNÍM VCHODEM 
DO BUDOVY TEPLICKÉHO ZÁMKU
 SVĚT KOSTIČEK LEGO
  Výstava mnoha pestrobarevných exponátů 

poskládaná ze stavebnice Lego vhodná pro 
všechny věkové kategorie. Naleznete zde 
exponáty sestavené z téměř 250.000 dílků 
stavebnice Lego.

 HRA O STAVEBNICI LEGO
  Při návštěvě výstavy SVĚT KOSTIČEK si mů-

žete do 11. 3. 2018 zasoutěžit o stavebnici 
Lego.

15. února v 17.00 hodin
Místnost pro návštěvníky
 PŘEDNÁŠKA 
 PIJAVICE LÉKAŘSKÁ
  Přednáška o léčbě pijavicemi lékařskými 

s ukázkou živých exponátů. Budete mít 
možnost seznámit se se zkušenými hiru-
doterapeuty, případně osobně konzultovat 
konkrétní problémy. 

Exponát měsíce února
 GRAMOFONOVÉ DESKY S PROSLOVY
 KLEMENTA GOTTWALDA
  Únor roku 1948 se nesmazatelně zapsal do 

českých dějin. Letošní únorový exponát 
měsíce ho ve foyer teplického zámku při-
pomíná výstavou gramofonových desek s 
proslovy Klementa Gottwalda, které v roce 
1968 získal podnik Elektroporcelán Bohosu-
dov, jako upomínku na Vítězný únor. Desky 
na výstavu zapůjčil Městský úřad Krupka.

ZÁMECKÉ A MUZEJNÍ EXPOZICE
  Upozorňujeme návštěvníky, že expozice na 

teplickém zámku jsou otevřeny i v zimě a to 
denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. 
Komentované prohlídky s průvodcem začí-
nají v 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin. 

BADATELSKÉ DNY
  Badatelům je muzeum a především jeho 

knihovna otevřeno vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 9 do 15 hodin. Po předchozí domluvě je 
možný i jiný termín. 

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM. 
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI!!!
14. února v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
18. února ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
18. února v 19.00 hodin 
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
21. února v 19.00 hodin
 MYTHOLOGIE JARNÍ OBLOHY
25. února ve 14.00 hodin
 POHÁDKA KŘIŠŤÁLOVÉ SESTRY
25. února v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + GALAXIE
28. února v 19.00 hodin
 ÚNOROVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA

CAFÉ NOBEL
  Další setkání se zajímavým tématem a zají-

mavou osobností vědy se uskuteční ve čtvr-
tek 15. 2. 2018 od 18:00. Přednášet přijede 
pan prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. a téma 
zní Kvantové počítače.

HVĚZDÁRNA
  JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE PRO VEŘEJ-

NOST UZAVŘENA.

TEPLICE

KULTURNÍ PROGRAMY 15

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
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KULTURNÍ PROGRAMY 17

KULTURNÍ CENTRUM
20. února v 17.00 hodin - učebna KC Duchcov 
 DÁMSKÝ KLUB - TVOŘENÍ PRO RADOST
  Pravidelné setkání žen, které vyrábějí zají-

mavé dárky a dekorace.
20. února v 17.00 hodin 
 TANEČNÍ PODVEČER S KRUŠNOHORKOU
28. února v 9.00 hodin
 DUCHCOVSKÁ RŮŽIČKA
  Recitační soutěž pro děti z MŠ a ZŠ ve spolu-

práci s DDM Sluníčko.

KINO LÍPA
13. února v 19.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 
 Erotický thriller / USA. 
14. února v 19.00 hodin
 ČERTOVINY
 Rodinný / ČR. 
15.-16. února v 19.00 hodin 
 BLACK PANTHER
 Akční / Sci-Fi / USA.
18. února v 19.00 hodin
  EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
 Dokumentární / Hudební / ČR / PL. 
20. února v 19.00 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
 Komedie / ČR. 
21. února v 17.00 hodin
 BLACK PANTHER
 Akční / Sci-Fi / USA. 
22. února v 10.00 hodin - BioSenio
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 
22.-23. února v 19.00 hodin
 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 
 Komedie / Romantický / ČR.
25. února v 19.00 hodin
 S LÁSKOU VINCENT
 Animovaný / Krimi / Drama / Anglie / Polsko.
27. února v 19.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
 Erotický thriller / USA. 
28. února v 19.00 hodin
 HMYZ
 Komedie / Drama / ČR.

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
18. února v 15.00 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
 TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
 Animovaný / Ru. 
25. února v 15.00 hodin
 PRAČLOVĚK 
 Rodinný / Animovaný / Anglie / Francie.

bílina

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
15. února v 8.30 a 10.00 hodin
 ČARODĚJNICKÝ UČEŇ 
  Veselý taneční muzikál pro školy uvede Me-

tropolitní divadlo Praha.

25. února v 15.00 hodin
 KRÁLOVSKÝ KARNEVAL
  Veselý pořad pro děti, plný soutěží a výher 

uvede divadlo Uličník Teplice.
6. března od 8.30 a 10.00 hodin
 POHÁDKY ZE MLÝNA
  Skládanka veselých pohádek.
13. března od 8.30 hodin
 21. BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 
 - RECITAČNÍ SOUTĚŽ
 Recitační postupová soutěž určená pro děti. 
18. března od 15 hodin
 VODNICKÉ ŠTĚSTÍ
  Loutkovou pohádku pro děti a rodiče uve-

de divadlo DOKOLA Tábor.

DIGITÁLNÍ KINO
16. února od 17.30 hodin 
 BLACK PANTHER 
 USA / akční / drama / sci-fi / český dabing.
16. února od 20.00 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI 
 ČR / komedie.
17. února od 17.30 hodin
 ČERTOVINY
 ČR / pohádka.
17. února od 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY 
 USA / drama / romantický / české titulky. 
18. února od 15.00 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
 TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
 Rusko / animovaný / rodinný / čes. dabing. 
23. února od 17.30 hodin
 AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA 
 USA / drama / thriller / životopisný.
23. února od 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
24. února od 17.30 hodin
 BLACK PANTHER 
 USA / akční / drama / sci-fi / český dabing. 
24. února od 20.00 hodin
 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 
 ČR / komedie.

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
1. února - 25. února 2018
 20x KOLEM SLUNCE
 Výstava děl skupiny výtvarníků ROLOUS, z.s.

ústí

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
16. února v 19.00 hodin, 18. února v 17.00 hodin
 KOUZELNÁ FLÉTNA
19. února v 19.00 hodin
 E. Grieg: PEER GYNT
 G. Bizet, R. Ščedrin: CARMEN
20. února v 19.00 hodin
 ŽENY NA POKRAJI 
 NERVOVÉHO ZHROUCENÍ
 Komediální muzikál.

25. února v 15.00 hodin, 26. února v 9.00 hodin
 KOCOUR MODROOČKO
  Pohádka pro děti. Divadlo Krapet.

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

13. února ve 20.00 hodin - Národní dům
 ANTIDISKOTÉKA JIŘÍHO ČERNÉHO
14. února ve 20.00 hodin - Národní dům
 THE FLASH
15. února ve 20.00 hodin - Národní dům
 PROGRES 2
  Brněnská rocková kapela.
20. února v 19.00 hodin - Dům kultury - kino
 PETR KOLÁŘ - koncert
24. února v 19.00 hodin - Národní dům
 COUNTRY BÁL - 
 PLES NA POČEST JINDRY ŠŤÁHLAVSKÉHO
26. února v 19.00 hodin - Národní dům
 MALINA BROTHERS & KATEŘINA GARCÍA
27. února v 19.00 hodin - Národní dům 
 HALINA PAWLOWSKÁ - Chuť do života 
1. března ve 20.00 hodin - Národní dům
 WELLER - PARKER - DROBKA TRIO (USA)
2. března v 19.00 hodin - Národní dům 19:00
 FOLK TEAM a AG FLEK
  Výroční dvojkoncert skupin - přesunutý kon-

cert z října 2017.
8. března ve 20.00 hodin - Národní dům
 NINA VAN HORN TRIO (FR/USA)
  Francouzsko/americká zpěvačka NINA VAN 

HORN - která získala v Německu a ve Francii 
za své album „Seven Deadly Sins“ ocenění.

9. března v 19.00 hodin - Národní dům
 NEJEN ROCK’N’ROLL
  Přeložený koncert ze září 2017 - Velká taneč-

ní zábava s hudbou 50. a 60. let.

 DĚČÍN

MĚSTSKÉ DIVADLO
18. února v 15.00 hodin  
 PRINCEZNY JSOU NA DRAKA
 DOCELA VELKÉ DIVADLO.
19. února v 19.00 hodin
 ŽENY NA POKRAJI 
 NERVOVÉHO ZHROUCENÍ 
 ZÁPADOČESKÉ DIVADLO CHEB. 
21. února v 18.00 hodin - foyer divadla  
 VERNISÁŽ
 MARCELA MAGDÍKOVÁ: OBRAZY
21. února v 19.00 hodin
 GUARNERI TRIO PRAGUE
 5. koncert abonentního cyklu.
24. února v 19.00 hodin   
  LUNCHBEAT
 Koncert děčínské bluesrockové kapely.
25. února v 16.00 hodin
 ERBENOVO KVÍTÍ
 Baletní studio Regina.
26. února v 19.00 hodin
 FAMILIE 
 DIVADLO NA FIDLOVAČCE.
28. února v 19.00 hodin

 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
 Černá komedie.
4. března v 15.00 hodin  
 JAGA BABA A TŘI LOUPEŽNÍCI 
5. března v 19.00 hodin
 PTÁČNÍK 
 Severočeské divadlo opery a baletu.
7. března v 19.00 hodin
 OBLUDOV 
 A-Studio Rubín. 
  

KINO SNĚŽNÍK
13.-14.. 20. a 27. února v 19.00 hodin 
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
 Erotický / Thriller / USA / 2018.
18. února v 15.30 hodin 
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
 TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU  
 Animovaný / Rodinný / Rusko / 2018.
15. února v 10.00, 23. února v 17.00 hodin
24.-25. února v 15.30 hodin
 PRAČLOVĚK
 Animovaný / Rodinný / Vel. Británie / 2018.
15. února v 17.30, 16. února ve 20.00 hodin
17.-18. února v 17.30 hodin
 BLACK PANTHER
 Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA / 2018.
15. února ve 20.00 hodin
 POLIBEK OD BEATRICE
 Drama / Francie / 2017.
16. února v 17.00 hodin 
17.-18. února ve 20.00 hodin
 TVÁŘ VODY
 Drama / Fantasy / Romantický / USA / 2018.
17. února v 15.30 hodin
 ČARODĚJNÉ POHÁDKY
 Pohádkové pásmo ČR.
20. února v 10.00 hodin
 ŠPINDL
 Komedie / ČR / 2017.
21. února v 19.00 hodin   
 HMYZ
 Komedie / Drama / ČR, Slovensko / 2018.
22. února v 17.30 hodin 
25. února v 11.00 a 20.00 hodin
 AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
 Drama / Historický / Thriller / USA / 2018.
22. února ve 20.00 hodin 
23. února v 19.00 a 25. února v 17.30 hodin
 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
 Komedie / Drama / Romantický / ČR / 2018.
26. února v 19.00 hodin
 EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
 Dokumentární / Hudební / ČR, Polsko.
28. února v 19.00 hodin
 THE FLORIDA PROJECT
 Drama / USA / 2018.

ALTERNATIVNÍ PROGRAM
19. února v 18.45 hodin
 ROMEO A JULIE
 Bolšoj balet / Rusko / 2018 / premiéra.
24. února v 18.15 hodin 
 BOHÉMA / GIACOMO PUCCINI
 Opera MET / USA / 2018 / premiéra.

BÍLINA

DUCHCOV

DĚČÍN

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

ÚSTÍ NAD LABEM
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KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

PRO MAMINKY (TATÍNKY) S DĚTMI
13. února v 9.30 hodin - Kosmos Maxi
 EMOJI VE FILMU
 USA, animovaný / komedie / rodinný.

PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY
20. února ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi
 ŠPINDL
 Česko / komedie.

SÁL MAXI
8.-14. února ve 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
 USA, erotický thriller / romantický.
12.-14. února v 17.30 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
 TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
 Rusko, animovaný / rodinný, český dabing.
15.-18. února v 17.30 hodin
 EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ 
 Česko / Polsko, dokument.
15.-18. února ve 20.00 hodin
 TVÁŘ VODY
  USA, drama / fantasy / romantický / thriller / 

horor.
17.-18. února v 15.00 hodin
20.-21. února v 17.30 hodin
 BLACK PANTHER
 USA, akční / dobrodružný / sci-fi.
20.-21. února ve 20.00 hodin
 HMYZ
 Česko / Slovensko, komediální drama.
22.-28. února v 17.30 hodin
 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ 
 Česko, komedie / drama / romantický.
22.-25. února ve 20.00 hodin
 AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
  USA, drama / historický / thriller / životopis-

ný.
24.-25. února v 15.00 hodin
 PRAČLOVĚK
  Velká Británie, animovaný / rodinný, český 

dabing.
26.-28. února ve 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
 USA, erotický thriller / romantický.
1.-4. března v 17.30 hodin
 NOČNÍ HRA
 USA, komedie / akční / krimi / mysteriózní.
1.-4. března ve 20.00 hodin
 WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
 USA, horor / mysteriózní / thriller.

Prázdninové promítání od 15.00 hodin
3.-4. března
 EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ 
5.-7. března
 PRAČLOVĚK
8.-11. března
 VČELKA MÁJA 2

SÁL MIDIART
15.-18. února v 19.00 hodin
 POTVORA
22.-25. února v 19.00 hodin
 DARKLAND
1.-4. března v 19.00 hodin
 DAREBÁK A ZÁVODNICE

MĚSTSKÉ DIVADLO
14. února v 19.00 hodin - Komorní scéna
 TRAMVAJ DO STANICE TOUHA
15. února v 10.00 hodin - Velká scéna
 TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA 
16. února v 10.00 hodin - Aréna
 SOUBORNÉ DÍLO 
 WILLIAMA SHAKESPEARA 
 (zkrácená verze - pro školy)
17. února v 18.00 hodin - Velká scéna
 KRÁSKA A ZVÍŘE 
19. února v 19.00 hodin - Velká scéna
 SLUHA DVOU PÁNŮ
20. února ve 20.00 hodin - Velká scéna
 SAMOSTATNÝ RECITÁL 
 JAROMÍRA NOHAVICI
21. února v 19.00 hodin - Velká scéna
 ABSOLVENT
22. února v 10.00 hodin - Komorní scéna
 BARON PRÁŠIL (pro školy)

23. února v 19.30 hodin - Velká scéna
 „JE ÚCHVATNÁ!“
26. února v 10.00 hodin - Velká scéna
 ODYSSEIA (CESTA) (pro školy) 
26. února v 19.00 hodin - Velká scéna
 ODYSSEIA (CESTA)
27. února v 17.00 hodin - Velká scéna
 „JE ÚCHVATNÁ!“ 
28. února v 10.00 hodin - Komorní scéna
 HOMEVIDEO (pro školy)
28. února v 19.00 hodin - Komorní scéna
 HOMEVIDEO
1. března v 10.00 hodin - Velká scéna
 STARCI NA CHMELU (pro školy)
2. března v 10.00 hodin - Komorní scéna
 PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM (pro školy) 
2. března v 19.00 hodin - Komorní scéna
 PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
 (volné, derniéra, Fan club ticket 10)
5. března v 19.00 hodin - Komorní scéna
 HOMEVIDEO
6. března v 19.00 hodin - Komorní scéna
 TESTOSTERON 
7. března v 19.00 hodin - Velká scéna
 SPLAŠENÉ NŮŽKY
8. března v 19.00 hodin - Malá scéna
 BARON PRÁŠIL 
9. března v 19.00 hodin - Velká scéna
 CHARLEYOVA TETA

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
17. února v 10.00 a 17.00 hodin
 ZLATOVLÁSKA
24. února v 10.00. hodin
 DRACULA

CHOMUTOV

KINO SVĚT
13. února ve 20.00 hodin 
 TŘI BILLBOARDY 
 KOUSEK ZA EBBINGEM 
14. února v 19.00 hodin
 BORG/MCENROE
15. února v 17.00 a 18.00 hodin
16. února v 17.00 a 20.00 hodin
17. února v 18.00 hodin
20. a 23. února v 17.00 hodin
 BLACK PANTHER
15. a 17. února ve 20.00 hodin
18. února v 17.00, 18.00 a 20.00 hodin
19. února v 17.00 hodin, 20. února v 19.00 h.
 TVÁŘ VODY
16. února v 18.00 hodin, 17. února v 17.00 h.
21. února v 19.00 hodin
 EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ
17. února v 15.00 hodin
 COCO
18. února v 15.00 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
 TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
19. února v 19.00 hodin
 HMYZ
21. února v 17.00 hodin
 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
22. února v 17.00 hodin, 24. února v 15.00 h.
 PRAČLOVĚK 
 Animovaný / Velká Británie, Francie / 2018.
22.-23. února v 18.00 hodin
26. února v 17.00 hodin
 AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
22. února v 19.30 hodin, 23. února ve 20.30 h.
24. února v 17.00 a 20.00 hodin
25. února v 17.00 hodin
 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
24. února v 18.15 hodin 
 BOHÉMA 
25. února v 15.00 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
 TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
25. února v 18.00 hodin
 LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
25. února v 19.30 hodin
 TŘI BILLBOARDY KOUSEK 
 ZA EBBINGEM
26. února v 19.00 hodin, 27. února v 17.00 h.
 VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
27. února v 19.00 hodin
 VŠECHNY PRACHY SVĚTA
28. února v 17.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
28. února v 19.00 hodin
 PREZIDENT BLANÍK
28. února ve 20.00 hodin
 BLACK PANTHER

CHOMUTOV

MOST

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

www.vyhodnereality.cz

Bojové sporty v Oseku
Dá se říci, že v dnešní době mají bojové sporty zelenou o to líp, když se mohou 
zapojit i děti a ženy. Tento sport je výhodou nejen z hlediska osobní ochrany, 
ale také vlastního růstu, fyzické zátěže i odolnosti a soudržnosti ve sportovním 
duchu. Jeden takový klub můžete nalézt v  malebném městečku Osek. 
Svědomitý trenér s  licencí Bc. David Kubát, tu založil klub rodinného ražení 
s názvem KURO GYM. Trénuje zde umění muay thai, kickboxing a klasický box. 
Další noví nadšenci bojových sportů jsou vítání. Sportovci klubu dosahují také 
nemalých sportovních úspěchů a  uvítají jakoukoliv sponzorskou podporu. 
Kontakt: kurogym@seznam.cz



Přidejte se i Vy k našim spokojeným 
zaměstnancům a využijte možnosti práce 
v prosperující firmě s bohatou historií 
a tradicí, ve firmě působící v jednom 
z nejvíce expandujících odvětví na světě.

Technik skladu
Požadujeme: 
• SŠ – maturita 
•  Pečlivost, samostatnost a manuální 

zručnost
• Znalost systémů údržby a řízení ND
•  Orientace ve strojírenství či elek-

trotechnice
•  Práce s technickou dokumentací, 

schopnost číst technické výkresy
• Oprávnění pro řízení VZV
• Znalost SAP MM a MS Office
• Základní znalost AJ
 

Projektový inženýr
Požadujeme: 
•  VŠ/SŠ – obor stavební, strojní či 

elektrotechnický
•  Znalost problematiky investiční 

výstavby a legislativy
•  Znalost MS Office, Auto-CAD, SAP 

a MS Project
•  Výborná znalost AJ, NJ nebo FJ 

výhodou
• Praxe minimálně 3 roky

 

Plánovač výroby
Požadujeme: 
•  VŠ/SŠ – obor ekonomický, tech-

nický
•  Znalost problematiky plánování 

výroby, řízení skladových zásob
•  Znalost MS Office – především MS 

Excel, Outlook , SAP
• Výborná znalost AJ
• Praxe minimálně 2 roky
•  Spolehlivost, důslednost, asertivita 

a orientace na výsledek

Administrativní
podpora logistiky
Požadujeme: 
• SŠ – maturita 
• Pečlivost, samostatnost 
•  Znalost MS Office, zejména Excel, 

znalost SAP MM vítána 
• Základní znalost AJ 
•  Zkušenosti z nákupu, dopravy 

vítány

Závod Knauf Insulation v Krupce 
je jedním z nejmodernějších výrobních závodů 
minerálních izolací ze skelné vlny v Evropě a zároveň 
uznávaným zaměstnavatelem. 

H l e d á m e  n y n í  n o v é  k o l e g y  d o  s v é h o  t ý m u

Pro bližší informace nás kontaktujte 
na emailové adrese jan.tyl@knaufinsulation.com nebo prostřednictvím online formuláře www.knaufinsulation-krupka.cz (záložka Kariéra)

Nabízíme: • Práce u stabilního zaměstnavatele  • Pracovní smlouva na plný úvazek 
 • Motivační mzdové ohodnocení  • 5 týdnů dovolené 
 • Příspěvek do penzijního fondu  • Benefitní systém Cafeterie
 • Stravování • Výborný pracovní kolektiv

T1

OU KANINA - ODBORNÉ UČILIŠTĚ
PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM A STŘEDNĚ 
TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM
Jsme speciální střední škola se zaměřením na žáky ze škol 
speciálních a na žáky ze škol základních, u kterých jsou zjištěny 
speciální vzdělávací potřeby. Ubytování žáků zajištěno na internátu 
v místě školy v malebném prostředí CHKO Kokořínsko.

Uchazeč o studium musí splňovat tyto podmínky:
• Splněná povinná školní docházka.
• Doporučení z PPP nebo SPC.
•  Žáci ze ZŠ speciálních, žáci ze ZŠ s SVP, žáci se 

zdravotním postižením.

Nabízíme tyto studijní obory:
• 41-52-E/01 Zahradnické práce
• 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
• 75-41-E/01 Pečovatelské služby
Tříleté studijní obory zakončené výučním listem.
ŠKOLNÉ 500 Kč měsíčně

Kanina 57, 277 35 Kanina tel.: 315 693 141
www. oukanina.cz  e-mail: info@oukanina.cz

T130045

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI, RŮZNÉ 19



Luštíme se Zlatnictvím Kuchyňka
V Teplické prodejně v ulici 28.října, jsou v prodeji mé výrobky:zlaté 

s přírodními kameny, stříbrné s přírodními kameny, s perlami, per-
lové šňůry různých barev a  tvarů, šňůry přírodních kamenů, dále 
jsou k dostání: stříbrné šperky se syntetickými kameny šperky z čes-
kými granáty. Pokud máte doma přírodní kamínek, rád Vám na něj 
vyrobím šperk. Používám nejčastěji zlato 585/1000 žluté, bílé, rů-
žové, červené zlato 750/1000 žluté, bílé, růžové, červen platina 950 
/1000 stříbro 925/1000

Valentýn - pokud se teď chystáte požádat svou drahou o  ruku, 
velice ocení pokud bude mít prsten na kterém jste se sám podílel. 
Proto by jste si měl dát na jeho výběru záležet a mohl svou drahou 
oslnit. Ženy se velice rádi chlubí svým zásnubním prstenem.

 Můžete donést svůj vlastní návrh, pokud nemáte představu ne-
vadí. Stačí když budete vědět třeba jen oblíbenou barvu, nebo druh 
kamene a barvu zlata.Vyrobím Vám prsten kterým svou milou pře-
kvapíte a dočkáte se na svou otázku „Strávíš život po mém boku“ 
ANO......

První tři vylosovaní luštitelé získají slevové poukazy na  nákup 
zboží.

 Na správné odpovědi se budeme těšit do 28. 2. 2018, své odpovědi 
označte Luštíme se Zlatnictvím kuchyňka posílejte na adresu Re-
gio, U Císařských lázní 7, Teplice nebo mesicnik@iregio.cz, u svých 
odpovědí vždy uvádějte adresu a telefon.

Kamil Kuchyňka
28. října 856/27
415 01 Teplice

20
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Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

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

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM družstevní byt 2+1+L, Ústí n/L, ul. Nová, 
Střekov, 2p, 62m2, standard, nová kuch. linka, BD 
Družba, cena 645tis. Kč, RK nevolat, Tel.: 721 962 422. 
(11101)
• PRODÁM družstevní byt 3+1+L, Trnovanská, 5p, 
72m2, standard, SBD Mír, krásný výhled, nízké ná-
klady, cena 699tis. Kč + přepis, Tel.: 776  228  913. 
(11102)
• PRODÁM 3 + 1 (balkón, sklep) 76 m2, OV, v dobrém 
stavu, klidná čtvrť, příroda, Krupka. Cena 600 tisíc. 
Tel.: 776 649 466. (11103)
• PRODÁM druž. byt 2+kk+L v TP (popřípadě vymě-
ním za větší v Šanově 2) v ulici Antonína Sochora, žá-
daná lokalita, veškerá občanská vybavenost. 7. patro 
panelového domu s výtahem, po celkové revitalizaci. 
Plocha bytu s přísluš., k bytu náleží komora a prostor-
ná lodžie s  krásným výhledem. Byt je v  původním 
zachovalém stavu, umakartové jádro, koupelna a ku-
chyň po  částečné rekonstrukci, v  ložnici a  obývacím 
pokoji nová plovoucí podlaha a  nově vyštukované 
zdi, v předsíni a kuchyni dlažba. Byt spravuje SBD Mír, 
kde jsou velmi nízké náklady na bydlení. Cena včetně 
přepisu 520  000 Kč. RK nevolat! Tel.: 720  420  999. 
(11104)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt v Teplicích (mimo Prosetic) nebo Ústí 
n/L, vel. 1+1, 2+kk, 2+1, 3+1, žádné zprostředko-
vání, platím hotově, rychlé a  seriózní jednání. Tel.: 
721 962 422. (11201)
• KOUPÍM druž. byt 2 + kk na  Šanově, platím ho-
tově, Trnovanská nebo Sochorova. Tel.: 721 947 166. 
(11202)
• KOUPÍM byt 3+1, 4+1 v Teplicích - Šanov 2, nej-

lépe v  původním stavu vhodný k  rekonstrukci. Tel.: 
720 420 999. (11203)
• KOUPÍM byt v  Teplicích 1+1 nebo 2+kk, nej-
lépe před rekonstrukcí. Platba v  hotovosti. Tel.: 
705 286 945. (11204)
• KOUPÍM byt nejlépe : 2 + 1, 2 + kk, případně i jiné 
velikosti bytu v  Mostě a  okolí. Nabídněte zajímavou 
cenu, rychlá platba v hotovosti. Případný dluh zapla-
tím. Kontakt : norge71@seznam.cz. Tel.: 778 476 756. 
(11205)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU zařízený pokoj, slušným spoleh-
livým, pracujícím, bezdětným, nekuřákům. Tel.: 
723 567 975. (11301)
• HLEDÁM podnájem 1 + 1 nebo 2 + 1 do 4tis. ná-
jem, žena vdova 59.let, z Dubí, čatč. inval. prac. ráda 
bych Dubí či Novosedlice, kde jsem zvyklá několik let. 
Prosím o nabídky - nutně stěhování do konce března. 
Tel.: 737 531 547. (11302)
• PRONAJMU garsonku v TP po  rekonstrukci s  bal-
kónem, hezké prostředí, pouze po  5 nájemnících, 
zděný dům. 5  500,-Kč vč. energií., 1 osobě. Tel.: 
776 742 701. (11303)
• PRONAJMU v  lokalitě u  autobusového nádraží TP, 
velmi hezkou garsoniéru. Jednoměsíční kauce pod-
mínkou. Rozsah zařízení dohodou. Zájemci bez exe-
kucí. Tel.: 720 511 751. (11304)
• HLEDÁM malý byt do  pronájmu nejlépe Teplice-
-Řetenice,bez kauce. Tel.: 733 272 377. (11305)
• PRONAJMU byt 1+kk, 20 m2, v  Bílině, sídliště 
za Chlumem. Tel.: 736 539 472. (11306)
• PRONAJMU BYT - 2+KK v  Bílině na  PP1 (ul.Bo-
řeňská), 48 m2, zařízen, nová kuchyň. Max. 2 osoby. 
Nájemné 5.000,- + energie 2.500,-. Volný ihned. Tel.: 
774 532 289. (11308)
• NABÍZÍM pronájem družstevního bytu 2+1 v Tepli-

cích, dům po celkové rekonstrukci, klidná místní část 
Šanov plná zeleně, pod Panoramou. Celkový měsíční 
poplatek 6.600 Kč. Pouze 1-2 osoby. Kauci ve  výši 
10.000 Kč požaduji. Tel.: 728 711 746. (11309)
• PRONAJMU byt 1+1, 35 m, v  Bílině, sídliště 
za Chlumem, volný ihned. Tel.: 602 423 418. (11307)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM 3 + 1 na Šanově za 2 + kk na Šanově. 
Tel.: 721 408 319. (11401)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM zahradu o výměře 500 m2 v Teplicích lo-
kalita Újezdeček, k odpočinku, jen vážní zájemci, cena 
dohodou. Tel.: 608 242 392. (11501)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• HLEDÁM ke  koupi zahradu či pozemek se sítěmi 
(nebo poblíž sítí) Teplice. Kdo by byl ochoten prodat 
na splátky. Převod by byl samozřejmě až po splacení. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 721 952 021. (11601)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• 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. (11701)
• PRONAJMU pivnici v Krupce, levně s možností uby-
tování. Tel.: 723 505 787. (11702)
• PRONAJMU garáž s  el. proudem v  TP, Třešňovka. 
Tel.: 736 629 498. (11704)

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

T282003

www.elsen.cz

T230021

• PRONAJMU nebytové prostory v  Trnovanech 
na  hlavní Masarykově ulici blízko zast. MHD. Tel.: 
605 205 823. (11703)
• HLEDÁM k  pronájmu možno i  odkoupení zahrád-
ku 400 m2 s chatkou v zahr. kolonii v TP (Újezdeček, 
Bystřany, kam jezdí MHD). Tel.: 724 598 445. (11705)
• PRONAJMU kryté garážové stání v  Praze 8, Bře-
zenská ul. 4 minuty od stanice metra C, vhodné pro 
dojíždějící z  UL a  TP. Vstup přes dálkové ovládání, 
možnost výtahem 2pp, teplo, světlo. 1400,-Kč/měsíc, 
minoiso@post.cz. Tel.: 777 114 812. (11706)
• NABÍZÍM k  pronájmu velmi pěkné nebytové pro-
story ve  středu Teplic ve  Školní ulici č.7 o  velikosti 
110 m2. Je to 5 místností. Prostory jsou v 1. poschodí 
a  sloužily jako kadeřnictví, kosmetika, masáže i  pe-
dikura. Bez úprav to mohou být i  kanceláře. Nájem 
7.000,-plus energie. Tel.: 737 452 980. (11707)

• PRONAJMU pronajmu druž. zařízený byt 3+1 v Ga-
garinovo ul. slunný, pěkná lokalita, 2. patro za 6.500 
+ energie + poplatek družstvu. 3 kauce ve  výši 
nájmu. Volný od  1. 3. 2018, menšiny nevolat. Tel.: 
608 357 911. (11708)
• HLEDÁM garáž k  dlouhodobému pronájmu 
v  Teplicích ulice Bratislavská, nad nemocnicí. Tel.: 
736 633 747. (11709)
• PRONAJMU garáž v  Bratislavské ul. Teplice. Tel.: 
732 329 711. (11710)

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

T282024

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM

BYTY VÝMĚNA

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM
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• šrouby, matice,
 podložky, nýty

•  velký sortiment
 nerezového materiálu

• hmoždinky, kotvy,
 vruty

• elektrické
 a ruční
 nářadí

T2820011

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

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

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM 6 ks skleniček na kávu s ouškem, z mač-
kaného skla. Cena 240,- Kč. Email: SoFrit@seznam.cz 
Tel.: 606 666 028. (1101)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM dvě kož. hnědé klubovky (křesla) ne-
používané pohodlné. Cena za  obě 5 tisíc TP. Tel: 
732 163 710. (1201)
• PRODÁM kompletní ložnici z r. 1956, manž. postel, 
toaleta, 2 x n. stolek, 2 díl. a  3 díl. skříň, zachova-
lá, vhodná na  chalupu, levně, uložena v  TP. Tel.: 
603 142 819. (1202)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM větší krabici hraček, plyšáčky jako 
nové, po  1 dítěti. 350,-Kč osobně nebo poštou. Tel.: 
737 127 852. (1301)
• KOUPÍM staré hračky, vláčky Merkur, stavebnice 
Merkur, auto na bowden, pasáky, mašinky z NDR atd. 
Tel.: 608 224 183. (1302)

4 - ODĚVY

• NABÍZÍM hezký dámský batůžek do  města, je 
nový, hnědý na  záda i  do  ruky, včetně větší peně-
ženky, je moderní, praktický za  170Kč i  poštou. Tel.: 
605 897 486. (1401)
• PRODÁM levně dětské oble. 0 - 1, výbava obsahuje 
košilky, body, trička, dupačky, overaly, soupravy, tepl. 
kalhoty, čep., vše potřebné. Tel.: 602 880 764. (1402)

8 - HOBBY

• VYSOCE zaplatím mince zlaté, stříbrné a  z  obec. 
kovu, medaile, plakety, řády a  vyznamenání. Děkuji 
za nabídky. Sběratel. Tel.: 603 230 673. (1801)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jak orig. též kopie, 

• PRACOVITÁ důchodkyně nabízí úklid bytu, včetně 
praní, žehlení, mytí oken,také mohu odvést k lékaři, 
nakoupit apod. Lokalita Teplice. Tel.: 731  387  270. 
(11901)
• HLEDÁM slečnu, paní na  běžný úklid bytu 2+1 
(prach, vysávání, vytírání, okna, sanita atd.) Pravidel-
né uklízení, Teplice. Vaše nabídky a  zkušenosti pište 
na email glenister2@seznam.cz. (12001)
• HLEDÁM hodnou a  spolehlivou paní najlépe dů-
chodkyni na  příležitostné hlídání pejska (yorkšír), 
Duchcov. Tel.: 739 211 588. (12002)

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
T282003

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 T2

92
01

0

ZAMĚSTNÁNÍ

tisky aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 
733 511 224. (1802)
• SBĚRATEL koupím staré hodiny nástěnné, kapesní, 
náramkové, budíky, strojky, vše i nejdoucí a celé po-
zůstalosti po hodináři. Tel.: 775 691 789. (1803)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (1804)
• 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. (1805)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, 
znal. posudek mám tel.: 704 724 364. (1806)
• KOUPÍM staré pohlednice, platí stále. Tel.: 
725 290 808. (1807)
• PRODÁM 75 ks gramofonových desek - LP, 90% váž-
ná hudba, cena dle dohody, volejte po 17 hodině. Tel.: 
605 725 185. (1808)
• PRODÁM sbírku 36 kusů, oficiální pamětní ražby 
mincí, hradů a  zámků. Levně. Tel.: 728  130  293. 
(1809)
• PRODÁM knihu F.V. Kodym - O slušném chování (r.v. 
1896) cena 200Kč. Kučera - Pinkulínek (r.v. 1946) cena 
550Kč. Chomutov. Tel.: 721 777 132. (1810)

• PRODÁM levně, J. Dolenský: obrázkové dějiny ná-
rodu Československého I., II., 1923. Čtení o Národním 
divadle, Odeon 1983, Malypetr, Soukup, Kapras,: Ar-
máda a národ, 1938 (kůže), Kapras, Němec, Soukup: 
Idea ČS státu I., II., 1936. Tel.: 775 627 735. (1811)
• KDO nabídne sběrateli odznaků - už je nás málo - 
výměnu nebo prodá sportovní fot. odznaky - TJ- SK- 
VTJ Dukla - sám mohu nabídnout široký sortiment 
odznaků.Tel.: 775 041 212. (1812)
• SBÍRÁTE odznaky? Nabízím všechny obory v podni-

Jakékoliv, zachovalé, překážející. Tel.: 732  906  927. 
(11002)

18 - SEZNÁMENÍ

• MUŽ 73/164/68 nekuřák rád pozná kamarádku, pří-
telkyni, štíhlejší nekuřačku, nekonfliktní, osamělou, 
která chce také poznat přítele. Déle čekat, na  to je 
život příliš krátký. Může mít řidič. průkaz a být z Mos-
tecka a okolí. Tel.: 704 446 569. (11801)
• ŽENA 58 hledá kamarádku na procházky, posezení 
u kávy na výlety. Tel.: 776 545 600. (11802)
• MUŽ 65 let ústečák, hledá bezdětnout přítelkyni, 
která je také sama. Tel.: 607 624 281. (11803)
• OBYČEJNÝ upravený, hodný muž, hledá ženu k váž-
nému seznámení, samota je zlá. Tel.: 722  065  140. 
(11804)
• VDOVEC 73 hledá kamarádku přiměřeného věku. 
ZN: romku. Tel.: 604 608 106. (11805)
• NAJDE SE k  slušnému kmetu 57 let rovnocenný 
partner, do  života? Pište sms na  úvod a  představit 
sa a  potom se můžeme domluvit. Jsem férový. Tel.: 
774 685 770. (11806)
• GAY 50 let hledá přírodou, železnicí žijícího gaye 
v  Krušnohoří, samotného se zázemím pro život - 
žádné kreatury na  člověka . Sms odpoledne na  tel.: 
608 448 176. (11807)
• RÁDA poznám charakt. muže vhodného věku k tr-
valému vztahu. Jsem rozved. nekuřač. SŠ 65/167/70 
všestr. zájmů. Pohyb = život, zejména na  kole, 

T282004

Silniční a odtahová služba

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

ků - heraldiky - fotbal - LH - turistiku - politic. - pivo-
vary atd. Sbírám fotbal, vyměním, prodám, koupím, 
dál nabízím, pohledy, pivní tácky, štucly, tel. karty, 
knihy, časopisy, za fot. odz. Tel.: 607 557 429. (1813)
• PRODÁM paroží (dědictví) za  1  500,-Kč. Tel.: 
604 381 757. (1814)
• SBĚRATEL malých kartičkových kalendáříků. Prosím 
o zaslání několika kusů do mé sbírky.Předem moc dě-
kuji. Email: zeleny.vysokov@seznam.cz. (1815)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM Renaulta Twingo 1.2i, 2001, pěkné, za-
chovalé, servis, topení Webasto, nová TK, ME. Cena 25 
tisíc. Tel.: 606 909 901. (1901)
• PRODÁM Opel Vectra 2.0i, 100 km dovoz SRN, po-
jízdné, levně. Cena 5 tisíc. Tel.: 606 201 271. (1902)
• PRODÁM VE Polo 1.2i, 2003, TK + ME do 3/18. Lev-
ně 25 tisíc. Tel.: 723 726 100. (1903)
• PRODÁM Škoda Fabia Combi I 1.4/ 55KW, r.v. 2004, 
178tisíc/km najeto, TK 10/2019, motor OK, zimní + 
letní pneu elekt., cena 55 tisíc. TP. Tel.: 737 000 349. 
(1904)
• PRODÁM Citroen C3 1.4, r.v. 2003, najeto 160 tisíc/
km TK 3/2019, velmi dobré jízdní vlastnosti. Cena 35 
tisíc. Tel.: 732 163 700. (1905)
• PRODÁM karosáři použitou přední kapotu 
na Octavia II. Původ z mého předešlého vozidla. Tel.: 
721 567 597. (1906)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM Š 100L, Š 110R, Š 1000 MB apod. v jakém-
koli stavu i  bez technického průkazu. Volejte nebo 
pište sms, přijedu. Tel.: 774 951 095. (11001)
• KOUPÍM auto - moto, bez TP z  let 1955 - 1975. 

ve  vodě. ZN. již jen rekreačně. Tel.: 733  352  443. 
(11808)
• HLEDÁM hodného a  upřímného muže pro poho-
dový vztah, jsem nekuřačka z Teplic 55/178/69. Sms. 
Tel.: 702 618 237. (11809)
• MUŽ 53/177/76 hledá ženu, řeším vážnou věc a to je 
zanedbaný sex. Tel.: 702 941 946. (11810)
• TEPLIČÁK 46 let 202 cm hledá ženu kamarádku 
vdanou, rozvedenou, ale i  svobodnou od  25-55.let 
pro nezávazné občasné schůzky u mě doma jen Tep-
lice. Tel.: 720 150 923. (11811)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM levně mladé, letošní agapornis Fišerův, 
a  andulky. email: mamusa70@seznam.cz, v  přípa-
dě zájmu volejte po  16. hodině. Tel.: 777  129  240. 
(12101)

22 - RŮZNÉ

• MUZIKANTI z Teplic rádi zahrají a zpříjemní Vaši ro-
dinnou příležitost, ples, jubileum či oslavy firemního 
charakteru. Tel.: 777 233 084. (12201)
• KOUPÍM staré ručně vázané koberce i  poškoze-
né nabídněte. Děkuji carpets@centrum.cz. Tel:. 
604 808 536. (12202)
• PRODÁM vozík 225cm / 165, 650kg / nosnost, 
13kola, za rozumnou cenu 3-4 tis. Tel.: 777 053 227. 
(12204)

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. T282021

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ODĚVY

HOBBY

AUTO-MOTO PRODEJ

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ



23

Koupím porcelán
ROYAL DUX
a jiný figurální porcelán

i celé sbírky /pozůstalosti/
platím hotově ihned

- nesmlouvám !!
PŘIJEDU KDYKOLIV

TEL. 731 490 278
(jsem z Duchcova)

T252017

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

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

T252015

Městské technické služby Bílina

Zimní stadion Bílina nabízí 
volné kapacity

na pronájem ledové plochy
v dopoledních hodinách pro zaměstnance 

podniků i kolektivy pracovníků,
kteří si chtějí zabruslit

Podrobnější informace na tel.
725 878 811

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

T252016

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

T52012

AUTOŠKOLA
RAPID-LOCO

Z m ě n a  a d r e s y
Od 1. 1. 2018 nás najdete

v objektu Concordie

Vstup z ulice U nádraží 716
Tel. 603 447 691

 T220020

Daňové přiznání
Vedení účetnictví

Bc. Zuzana Jahodová

dane-ucetni-teplice.cz
604 571 834

T252018

HLEDÁME 
DŮM

v okolí Teplic
774 455 876

T252022

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

T282008

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

T252028

RYBÁRNA - TEPLICE
(Nově otevřeno)

• Výběr mořských i sladkovodních 
mražených kvalitních ryb.

• Rybí i jiné polotovary
pro rychlou úpravu pokrmů.

• Jezte zdravě, chutně
a od nás i levně.

Adresa: Masarykova tř.
(u hotelu DE SAXE)

PO-PÁ 9-17hod. 
Tel. 604 808 536

T252025

Jilemnická bouda
Horní Mísečky přijme

číšník , servírka,
pom. síla do kuchyně,

pom. kuchař
prodavačka do bufetu,

kuchař
Ubytování zajištěno

Kontakt
p. Venzara tel. 605 260 473

T252027

Rychlé
finanční
hotovostní

i bezhotovostní

zápůjčky
do domácností

Tel. 792 319 050 

T252026

KOUPÍM STAROŽITNOSTI
Obrazy, obrazové rámy, hodiny, 
hodinky, šperky, stříbrné a zlaté 

mince, stříbrné příbory a všechny 
ostatní předměty ze stříbra, 

sklo, porcelán, hudební nástroje, 
zbraně, knihy, pohlednice 

a všechny ostatní starožitnosti.

Platba v hotovosti.
Děkuji za nabídky.

Tel.: 602 366 831

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

T250033

DESAP
Tel: 603 271 526

Stanislava Timková
Doubravická 1691, 415 01 Teplice

e-mail: timko@telecom.cz 
N a b í z í m e :

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

T2

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

Také vaše nabídka
může být na této
„zelené“ stránce.

Kontakt do redakce:
+420 602 643 244

email: vrculova@agenturais.cz

T152020

WochenKurier
Dresden

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

Hovoříme česky



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 2, ročník 28 - Vyšlo 12. 2. 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

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

T285009

• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících 
formátů na  DVD. Přepisy na  studiových zařízeních 
možnost střihu, potisku DVD atd. Tel.: 725  065  344. 
(12205)
• PRODÁM ložní prádlo, povlaky, polštáře, prostě-
radla, vše v pěkném stavu, čisté složené, celkem pět 
krabic od  banánu. Důvod stěhování. Cena 500,- Kč. 
Tel.: 737 000 349. (12206)
• KOUPÍM domácí horské sluníčko. Tel.: 737 105 446. 
(12207)
• PRODÁM fotoalbumy, bibli, časop. Dům - bydlení, 
fotoaparáty, kamery, PS- komplet, kávové soupravy, 
PC- stůl + otáč. křeslo, mikrovlnku Moulinex, velké 
množství pánsk. oblečení větších velikosti, domácí 
kino. Tel.: 704 520 930. (12208)
• PRODÁM za  minimum funkční stereo magneto-
fon Tesla B 113 s  příslušenstvím. Tel.: 778  435  568. 
(12209)
• KOUPÍM Jawa - ČZ - Panelka, kývačka, ČZ - Cross, 
moped Stadion, Velorex, vozík PAV - aj. i nekompletní 
nebo jen ND velký TP doklady, také stabilák motor vo-
zík - dále vojenskou vzduchovku, flašinet - ruz. nářadí 
kovadlinu, probíjecí desku - signovačku, malý sou-
struh - svářečku - KS - triodyn - peníze na místě za vaši 
cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu kamkoliv, 
ozvu se ihned, platí stále. Te.: 603 335 591. (12210)
• PRODÁM náhradní díly na  traktor BĚLORUS typ 
JuMZ s  motorem D65 a  hydraulikou nástavbou EO-
-2621A(B, B3); T54 Bolgar s  motorem D50 a  ND 
na motory D240, 242, 245 pro traktory BELARUS typ 
MTZ popř. E302. Tel.: 605 718 989. (12211)
• PRODÁM nový malířský váleček s  dlouhou plnící 
rukojetí za 250,- Kč, mechanický budík, cena 100,- Kč, 
květinu Anthurii v květináči á 50,- Kč, nové ručně háč-

kované dečky, různé tvary, svítící zvonečky na vánoční 
stromek, cena 100,- Kč, setobox značky DVB-T s funkcí 
nahrávání, ALMA-T1550, cena 250,- Kč, mechanickou 
sekačku na  trávu, cena 300,- Kč, zahradní posypový 
vozík, cena 300,- Kč. UL. Tel.: 728 936 537. (12212)
• PRO příjemné posezení s  přáteli nabízím fondoe, 
pro přímou přípravu jídla. Tel.: 737 843 626. (12213)
• ODVEZU odkoupím vaší pozůstalost. Teplice a okolí. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 721 771 991. (12214)

Firemní inzerce
u nás

jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267

RŮZNÉ


