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Pro posílení našeho call centra v Ústí n. L. 

hledáme velmi schopné 

obchodníky
na pozici

telefonní operátor/ka 
Pro smluvní partnery Český červený kříž, Mezinárodní policejní asociaci (IPA) 

a Evropskou policejní asociaci (EPA) realizujeme vydávání preventivních 
publikací. 

Náplní práce je především získávání nových klientů a péče o stávající.

Požadujeme 
spolehlivost, samostatnost, plné pracovní nasazení, obchodního ducha

a češtinu jako mateřský jazyk.

Nabízíme 
příjemné pracovní prostředí, pracovní dobu na celý i částečný úvazek, 

pracovní smlouvu, výkonnostní prémie a další benefity. 

Věk nerozhoduje!

E-mail: usti@iv-nakladatelstvi.cz,
tel.: 474 770 330 (10.00 – 12.00, 13.15 -14.00), paní Mrhalová

T28034



magazín Únor 2017 / náklad 25 000 výtisků

www.iregio.czVychází zdarma měsíc co měsíc již 27 let!

Děčín
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Ústí nad Labem
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AKCE LEDEN – BŘEZEN 2017

Zvýhodněné balíčky péče 
o tělo

1. Relaxační balíček - Uvolňující 
koupel v mořské soli Ylang – Ylang 
(pro dámy) nebo pivní koupel (pro 
pány) a  poté 30 min thajská ma-
sáž zad nebo nohou. (60 min, pův.
cena: 690 Kč, nyní 450 Kč)

2. Pečující balíček - Pečující 
glamour peeling celého těla s ori-

Kompletní nabídku služeb, novinky a akce Sanatoria Europa najdete na www.sanatoriumeuropa.eu

Cesta ke zdraví a kráse

entální vůní pačuli a vanilky. Násle-
dující 60 min masáž celého těla lá-
vovými kameny dokonale prohřeje 
a uvolní. (90 min, pův.cena: 690 Kč, 
nyní 590 Kč)

3. Luxusní balíček - Lázeň no-
hou s okvětními lístky růží a olejem 
z divoké růže dokonale uvolní una-
vené nohy. Součástí je i masáž plo-
sek nohou. Následuje celotělový 
výživný čokoládový zábal a na zá-
věr šedesát minut celotělové ma-
sáže čokoládovým olejem, která 

Akce na plesovou sezónu
Energetická bomba – intenziv-

ní kosmetické ošetření vhodné 
pro speciální příležitosti dodává 
pleti potřebné vyhlazení a  rege-
neraci. Obsahuje čistící masáž 
i  ostatní úkony ze standartní kúry 
+ speciální masáž, která postupně 
zpracovává do pleti 5 účinných sér 
a speciální výživnou masku , která 
obsahuje zlato. 

(Pův. cena: 780 Kč, akční cena: 
549 Kč. Cena vč. manikúry CND 
Shellac: 759 Kč) 

Krásné nohy v lodičkách - XXL 
pedikúra + CND Shellac (Pův. cena: 
550 Kč, akční cena 340 Kč)

Sanatorium Europa

Pod Doubravkou 13
Teplice

Tel.:
603 501 306 - 417 532 672

e-mail:
info@sanatoriumeuropa.eu 

SanatoriumEuropa

uvolní a  provoní celé tělo. (120 
min, pův. cena: 990 Kč, nyní 790 Kč)

 

Kosmetika
1) 90 min ošetření pleti ultra-

zvukovou špachtlí +25 (Pův. cena 
599 Kč, nyní: 399 Kč)

2) 90 min ošetření pleti ultra-
zvukovou špachtlí + zapracová-
ní collagenového séra 40+ (Pův. 
cena: 699 Kč, nyní: 459 Kč)

Obsah procedur: Povrchové čiš-
tění pleti, úprava obočí, změkčení 
pleti, čistění + peeling ultrazvu-
kovou špachtlí, sérum podle pleti 
pod masáž, masáž obličeje + de-
kolt , maska očního okolí, maska 
na  obličej + dekolt ,barvení obočí 
+ řas, zapracování collagenové-
ho séra ultrazvukovou špachtlí 
(u 40+), krém podle typu pleti. 

3) Zimní omlazující masáž ob-
ličeje a  dekoltu 2+1 za  poloviční 
cenu (20 min/190 Kč)

Kožní ordinace - nejnovější postupy řešení zdravot-
ních i estetických problémů, moderní omlazovací me-
tody, lékařská kosmetika

Zubní ordinace – ošetření dospělých i dětí, dentální 
hygiena, estetická stomatologie (pojišťovny -VZP ČR, 
ZP MV ČR)

Masáže: thajské, rekondiční a  relaxační, antické, 
masáže lávovými kameny, baňkování, manuální lym-
fodrenáž

Speciální koupele
Kosmetika a kosmetické přístroje (LED ošetření)
Manikúra, pedikúra, ortonyxie (nehtová rovnátka) 
Přístrojové hubnutí a formování postavy – body-

ter, přístrojová lymfodrenáž, termosauna Essudativa
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Skibus jede i v roce 2017
Víkendová rekreační autobu-

sová linka z  Litvínova, přes Osek 
na Dlouhou Louku je opět v pro-
vozu, a  to i  v  opačném směru. 
Skibus odjíždí z  litvínovského 
autobusového nádraží v  9.30 ho-
din (stanoviště č. 5), v  Oseku 
na náměstí je skibus v 9,50 hodin 
a na Dlouhé Louce je deset minut 
po desáté dopoledne.

Zpět pak odjíždí z Dlouhé Lou-
ky z  parkoviště v  15.00 hodin. 
Po  dobu trvání dobrých sněho-
vých podmínek bude rekreační 
autobus vypravován každou so-
botu a  neděli. Jízdné činí 30,- Kč 
pro cestující z Litvínova a 20,- Kč 
pro cestující z  Oseka, děti do  10 
let jezdí zdarma. Dopravu zajiš-
ťuje DP měst Mostu a  Litvínova, 
a.s. a Destinační agentura Krušné 
hory, o.p.s.  (zdroj: osek.cz)

Žatecký Cup 2017: Mladí 
barmani soutěžili o titul

Už podeváté se mladí barma-
ni, pivní specialisté a  mistři kávy 
utkali v soutěži Žatecký Cup 2017. 
Do  královského města se sjeli 
studenti z  celé České republiky, 
aby se utkali o  titul a  porovnali 
své odborné zkušenosti. Soutěži-
lo se ve  třech kategoriích - Juni-
or Coctail Competition, Junior 
Beer Competition a  Junior Mistr 
kávy. Akce proběhla pod záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje Ol-
dřicha Bubeníčka. „Jsem rád, že 
Ústecký kraj opět po  roce hostí 
soutěž, která si získala svoji popu-
laritu a to, že Žatecký Cup má již 
svoji tradici, dokazuje právě letoš-
ní devátý ročník soutěže,“ řekl při 
slavnostním zahájení hejtman Ús-

teckého kraje Oldřich Bubeníček 
a popřál studentům mnoho úspě-
chů nejen v  soutěži, ale i  do  bu-
doucna.  (zdroj: kr-ustecky.cz) 

Představitelé euroregionů 
ocenili funkční spolupráci 
s Ústeckým krajem

Ve  čtvrtek 19. ledna přijal 
hejtman Ústeckého kraje Ol-

dřich Bubeníček představitele 
euroregionů Labe a  Krušnohoří. 
Euroregiony letos oslaví 25 let 
od  založení a  podílejí se na  pro-
jektové spolupráci mezi Ústec-
kým krajem a sousedním Saskem. 
Jedním z jejich poslání je společ-
ná administrace přeshraničních 
projektů a spolupráce měst a obcí 
zapojených v daném euroregionu. 
„Děkuji za aktivní přístup a podíl 
euroregionů na  spolupráci mezi 
saskými sousedy a  Ústeckým 
krajem. Domnívám se, že naše 
vztahy se za poslední léta dostaly 
na racionální a vzájemně přínos-
nou úroveň. Je za  tím zejména 
aktivní práce členů euroregionů, 
čehož si velmi vážím,“ řekl v úvo-
du setkání hejtman Oldřich Bu-
beníček.

Představitelé euroregionu 
Labe i  Krušnohoří ocenili, že se 
vzájemná spolupráce s  krajem 

v  posledních letech zlepšila a  je 
funkční. Vyjádřili rovněž očeká-
vání, že se i  v  dalším období po-
daří finančně podpořit činnost 
pracovišť euroregionů, což je vý-
znamné pro zachování možnosti 
kontinuálního řízení společných 
projektů. Projevili zájem aktivněji 
se zúčastnit práce komise pro za-
hraniční vztahy Rady Ústeckého 
kraje. Jednání se zúčastnili za eu-

roregion Krušnohoří Jiří Hlinka, 
předseda, František Bína, jednatel 
a Petr Pípal, předseda komise pro 
dopravu a starosta Dubí. Za euro-
region Labe pak Petr Medáček, 1. 
výkonný místopředseda a starosta 
Budyně nad Ohří a Vladimír Lip-
ský, jednatel. 

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Na úřad v Chomutově lze 
přijít i v úterý a ve čtvrtek

Magistrát a  jeho úředníci jsou 
připraveni vyřídit záležitosti obča-
nů i v úterý a ve čtvrtek, nejen tedy 
v „klasické“ úřední dny v pondělí 
a středu. Právě v pondělí a ve stře-
du chodí na úřad nejvíce lidí a če-
kací doba se tak někdy bohužel 
prodlužuje. Například odbor do-
pravních a  správních činností si 
změřil, že přes 80 % klientů odbaví 
právě v  pondělí a  středu. V  jiné 
dny chodí lidí o poznání méně a je 
jasné, že se na ně dostane rychle-
ji. Tak pokud se to občanům jen 

trochu hodí, mohou zkusit i méně 
tradiční dny. Rovněž se na  úřad 
mohou objednat přes SMS nebo 
elektronicky přes web. 

(zdroj: chomutov-mesto.cz)

Ústecké dětské slyšení
Ústecký parlament dětí a  mlá-

deže ve  spolupráci s  magistrátem 
pořádal další ze svých pravidel-
ných slyšení. Letošní slyšení pro-
běhlo v sále zastupitelů města, zá-
jem o dění ve městě účastníci pro-
jevili skutečně nejen množstvím 

dotazů, ale také počtem účastníků, 
kteří sál téměř zaplnili.

Na  setkání přišli představitelé 
města Ústí nad Labem v čele s pri-
mátorkou Věrou Nechybovou. 
Otázky na téma bezpečnosti měs-
ta, provozu jezera Milada nebo re-
konstrukcí významných dominant 
města odpovídali nejen zástupci 
samosprávy, ale také odborníci 
daných témat a představitelé orga-
nizací města. Účastníky dětského 
slyšení také zajímala oprava mos-
tu E. Beneše, opravy chodníků 
a  komunikací i  úpravy sportovišť 
a mnoho dalších témat.

„Jsem ráda, že mladá generace 
přichází s  náměty a  dotazy, jak 
změnit a zlepšit naše město. Vždy 
budu ráda naslouchat těm, kteří 
mají v tuto chvíli nezkreslený a ni-
kým neovlivněný názor na danou 
věc a  ráda si pohled mladé gene-
race vyslechnu a nechám se inspi-
rovat k dalším krokům,“ řekla pri-
mátorka města Věra Nechybová. 

(zdroj: usti-nad-labem.cz)



5

Parta nadšenců startuje 
sněžný skútr a protahuje 
trasy v Českém Švýcarsku

Sněžný skútr složili už před 
čtyřmi lety nadšenci v  Doubici 
na  Děčínsku. Teprve teď ho ale 
můžou pořádně otestovat. Až 
letošní zima jim totiž umožnila 
protahovat více než dvě desít-
ky kilometrů bílé stopy. Celkově 
protahují trasy kolem patnácti 
až dvaceti kilometrů. Radují se 
z  toho i  běžkaři, kteří se můžou 
projet některými úseky Národ-
ního parku České Švýcarsko. 
„Samozřejmě máme povolenky 
na určené trasy, na Tokáni, v Ky-
jově, jezdili jsme na  Chřibskou 
a na Vápenku,“ vyjmenovává Mi-
loš Sváček.

Národní park České Švýcarsko 

je od  roku 2000 jedním ze čtyř 
národních parků v  Česku. Jeho 
nejznámějším skalním útvarem je 
Pravčická brána, největší pískov-
cová skalní brána v Evropě. Nad-
šenci z  obce navazují na  tradici, 
kdy se kolem Doubice proháněli 
běžkaři. „Běžkařské stopy tady 
byly už před lety, ale prošlapávaly 
se pěšky,“ říká nezávislý starosta 
Jan Drozd. Podle něho je turis-
ticky nejzajímavější trasa právě 
do Kyjovského údolí. 

(zdroj: decin.cz) 

Výstavba parkovací věže 
pro kola začne na jaře

V  dubnu začne v  Litoměřicích 
výstavba parkovací věže biketower 
pro více než stovku kol. Jedenáct 
metrů vysoká, prosklená stav-

ba se samoobslužným systémem 
bude postavena v těsném soused-
ství dolního vlakového nádraží, 
vedle zelené budovy Českých drah 

do konce září tohoto roku. „Je to 
v  blízkosti centra města, navíc 
na  místě, kde se potkává autobu-
sová i železniční doprava,“ pouká-
zal na výhody umístění místosta-
rosta Krejza. Rozhodnutí o dotaci 
z  Integrovaného regionálního 
operačního programu ve výši 12,5 
milionu korun, což představuje 
90% celkových nákladů, radnice 
obdržela.

Součástí projektu je poměrně 
rozsáhlá úprava přednádražního 
prostoru směrem do  ulice Mezi-
braní a  k  podchodu na  Střelecký 
ostrov. „Půjde o odstranění stáva-
jících staveb a  oplocení, pořízení 
městského mobiliáře, výstavbu 
nových a úpravu stávajících komu-
nikací a zeleně,“ vysvětlila vedoucí 
odboru územního rozvoje měst-
ského úřadu Venuše Brunclíková. 
Parkovací věž umožní cyklistům 
za  symbolickou částku bezpečně 
si uschovat nejen kolo, ale i přilbu 
nebo osobní zavazadlo. K dispozi-
ci bude i nabíječka na elektrokola. 
Obdobná věž zatím stojí pouze 
v Hradci Králové a Přerově. 

(zdroj: litomerice.cz)

Nabízíme jistotu, stabilitu a sociální zázemí silné společnosti, možnost profesního růstu,
 5 týdnů dovolené, 13. dodatkový plat (při splnění stanovených kritérií), závodní stravování, 

možnost příspěvků na dovolenou, penzijní pojištění a další.

V případě zájmu kontaktujte:
Ing. Ladislava Michálka, telefon: 417 804 905, e-mail: ladislav.michalek@prodeco.cz (projektant - konstruktér)

nebo
Ing. Luboše Kučeru, telefon: 417 805 901, 417 805 911, e-mail: lubos.kucera@prodeco.cz (ostatní)

Projektant
- konstruktér 
(strojní)
Náplň práce: 
•   návrhy strojů, uzlů strojů a technologických 

zařízení pro těžbu nerostných surovin na 
povrchových dolech, zpracování dílensko-
výrobní dokumentace, dimenzační 
výpočty. 

požadujeme:
•   VŠ vzdělání technického směru, nebo SŠ 

vzdělání technického směru s maturitou, se 
zaměřením konstruování a stavba strojů, 
dopravní zařízení 

•   nutná znalost práce s grafickými softwary 
(Inventor, Advance Steel) 

•   praxe v oboru výhodou 
•   důslednost, zodpovědnost, flexibilitu
•   vysoké pracovní nasazení
•   nástup možný ihned

Společnost PRODECO, a.s.,
člen Skupiny ČEZ, 

hledá pro pracoviště v Bílině zaměstnance na pozice:
Zámečník - svářeč
požadujeme:
•   vyučen v oboru zámečník / mechanik strojního 

zařízení
•   svářečský průkaz pro svařování 111 - obalenou 

elektrodou
•   paličský průkaz
•   práce ve směnném provozu
•   nástup možný ihned

Elektrikář
požadujeme:
•   vyučen v oboru elektro provozní elektromontér
•   vyhláška č.50/1978sb. §6 praxe na VN 
•   nástup možný ihned

Vulkanizér (gumař)
požadujeme:
•   spolehlivost, flexibilitu
•   práce ve směnném provozu
•   nástup možný ihned



Psát o  Vlastimilu Harapeso-
vi neznamená jen připomínat si 
skvělého tanečníka, ale je třeba 
zmínit se o  široké škále dalšího 
umění. Tento tanečník je řazen 
mezi evropskou baletní elitu, ne-
boť v  době své vrcholné kariéry 
vynikal ideální fyzickou dispozi-
cí, elegancí, všestranně vyspělou 
technikou i  hereckým výrazem. 
Za  vším uznáním a  popularitou 
se ovšem skrývá nesmírná praco-
vitost, profesionální zaujetí, vzdě-
lání a rovněž široký tvůrčí obzor, 
který kromě tance zahrnuje navíc 
film, televizi, moderování, bavič-
ství, činohru, muzikál i  operetu. 
Vést s  Vlastimilem Harapesem 
rozhovor je docela velkým zá-
žitkem, neboť dovede být vtip-
ný, roztomilý, ale zároveň přísný 
i  tvrdý, navíc v  sobě nezapře ani 
na okamžil herecký a komediální 
talent. Když se z  nás před časem 
stali přátelé, uvědomil jsem si, 
že patří nejen k  velmi tolerent-
ním vůči druhým, ale jako zro-
zenec ve  znamení Lva vyzařuje 
sílu a  budí značný respekt. Měl 
jsem tu možnost zprostředkovat 
jeho vystoupení, besedu a  setká-
ní se seniory v  Teplicích a  také 
se zůčastnit dvou představení 
v  pražském divadle Semafor, kde 
Vlastimil učinkuje společně s  Ji-
řím Suchým, Jitkou Molavcovou 
a  dalšími v  představení „Prsten 
pana Nibelunga“ a „Čochtanův di-
votvorný hrnec.“ A tak, když jsme 
se nedávno opět setkali při sklen-
ce dobrého vína, vznikl i tento náš 
rozhovor:

Byl to nápad Tvé maminky, 
přihlásit tě jako malého kluka 
na rytmiku?

„Máma říkala - ten náš Vlastík 
neustále poskakuje a  prozpěvuje, 
tak to aspoň dostane nějaký řád. 
Byla to škola hrou, která s baletem 
neměla nic společného. Tleskali 
jsme a  dupali, vymýšleli scénky 
s  loupežníky, čerty a  myšmi. Pů-

vodně jsem toužil hrát na housle, 
ale učitel mi to zprotivil, protože 
chtěl po mně jenom stupnice.“

Jak to bylo s nástupem na kon-
zervatoř v Praze, kam jsi ve čtr-
nácti zamířil z vísky Droužkovi-
ce?

„Zpočátku mi to příliš nešlo, až 
na folklór, kde se nejen tančilo, ale 
i  zpívalo. Dařily se mi i moderní 
tance, ale z  klasiky jsem měl po-
řád čtyřku. Doma, kam jsem jez-
dil každých 14 dní, jsem bulel, aby 
mě ze školy vzali, že půjdu radši 
na gymnázium a budu se učit ne-
náviděnou matiku, chemii a  fy-
ziku. Nakonec jsem ale konzer-

vatoř ukončil s  vyznamenáním. 
Klasickému tanci jsem pak přišel 
na chuť až po maturitě.“

Tak a  po  maturitě jsi zatoužil 
po slávě?

„Já myslím, že jsem tu touhu 
nikdy neměl. Jsem fatalista. Beru 
život takový, jaký je. Neměl jsem 
žádné sny, že budu hrát ve  filmu 
a  budu slavný, ani mě to nena-
padlo. Nebylo to nikdy ani přes 
nějaké známosti. Byla to náhoda, 
ale připraveným štěstí přeje.“

A jak vzpomínáš na své začát-
ky?

„Bylo mi 17 let, když se natá-

čel muzikál „Starci na  chmelu.“ 
Spolužáci z mé třídy dostali hlav-
ní role, já jsem dělal jen „křoví“, 
ale z  tohoto filmu vzniklo další 
pozvání na  kamerové zkoušky 
do  filmu „Markéta Lazarová.“ 
Vybrali mě a  film se pak natáčel 
rok a půl. Zdlouhavé natáčení mě 
však nebavilo, a  tak jsem začal 
znovu cvičit. Udělal jsem kon-
kurs do Národního divadla a řekl 
jsem si programově: Já nebudu 
slavný herec, já bude nejlepší ta-
nečník a  hotovo. Přihlásil jsem 
se na  stáž do  Petrohradu k  pro-
fesoru A.I.Puškinovi, neboť jsem 
musel určité věci dohnat, které 
jsem zmeškal natáčením filmu. 
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Kdybych se zeptal, který z našich tanečníků patří k nejslavnějším a který proslavil naši zemi po celém světě, 
většina by zřejmě správně odpověděla, že je jím Vlastimil Harapes. Však už také dávno vzniklo rčení: „Tančit 

jako Harapes.“ Narodil se roku 1946 v Chomutově a své dětství prožil na Chomutovsku v obci Droužkovice. Víte, 
v kolika letech se ocitl poprvé na prknech, která znamenají svět? Zní to neuvěřitelně, ale ještě když sám nebyl 
na  tomto světě a  nacházel se teprve v  prenatálním stavu u  své maminky. Vlastíkova maminka Marta, která 
již dříve měla 5 dcer, se právě nacházela v požehnaném stavu, když s hereckou společností hrála paní kněžnu 
v operetě Trojský zámeček.

Vlastimil
HARAPES

TANČIT JAKO



A v podstatě jsem v Rusku dostal 
návod, jak na to jít.“

Dobře tančit znamená také 
hrát a vydávat emoce.

„K  tančení je třeba velké při-
pravy. Z mima nebo tanečníka se 
může stát herec, ale z herce se ta-
nečník může stát jen těžko.“

Kde se nachází hranice, kdy je 
dobré s tancem skončit?

„U  starších tanečníků se jed-
ná o zkušenost, to je pravda. Ale 
podle mě je tanec především 
uměním mladých lidí.“

Kromě udělení titulu zaslou-
žilý umělec a  později i  národní 
umělec nesmíme zapomenout 
na Tvé působení v Národním di-
vadle a na ocenění, která jsi tam 
dostal.

„V  Národním divadle jsem 
působil 42 let. V  roce 2011 jsem 
od herecké asociace obdržel oce-
nění za  celoživotní mistrovství 
v  oboru balet a  29. srpna 2016, 
u  příležitosti mých 70. naroze-
nin, mě ředitel Národního divadla 
Jan Burian s  ministrem kultury 
Danielem Hermannem uvedli 
do  SÍNĚ SLÁVY Národního di-
vadla.“

Během umělecké kariéry jsi 
dostal i  několik příležitostí 
ve  filmu a  dodnes hraješ diva-
dlo, vyzkoušel sis dabing, učin-
koval jsi v televizi, dělal spoustu 
pořadů, po  3 roky jsi učinkoval 
v „nočním mikrofóru“ na stani-
ci Český rozhlas dvojka. Kromě 
toho, že jsi uměleckým šéfem 
Mezinárodní konzervatoře Pra-
ha, působíš též jako čestný před-
seda Českého hnutí speciálních 

olympiád a  často také vyrážíš 
mezi seniory...

„Pojímám to jako one man 
show. Zazpívám jim, povyprá-
vím, pustím ukázky z  tancování 
a na závěr je zahrnu vtipy. Je úžas-
né pozorovat starší lidi, jak se smí-
chy popadají za břicho.“

Kde všude ve  světě jsi hosto-
val?

„Kromě toho, že jsem byl 
po  dobu 5 let stálým hostem 
v  opeře ve  Frankfurtu i  v  dal-
ších německých městech, jsem 
nejvíce učinkoval v  Itálii, snad 
ve  všech městech, ale i  na  Sicílii 
a  Sardínii. Například v  Římské 
opeře jsem tančil prince v Labu-
tím jezeře. S italskou skupinou se 
jednalo též o  zájezd do  tří měst 
v Austrálii.

Na  které obecenstvo vzpomí-
náš nejraději?

„Rád vzpomínám zejména 
na  italské obecenstvo, které bylo 
nejsrdečnější, ale i na obecenstvo 
naše, hlavně v  Ústí nad Labem, 
ale třeba i  v  Ostravě, Brně a  Ko-
šicích.“

S  Divadlem opery a  baletu 
v Ústí nad Labem spolupracuješ 
přece dodnes.
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„V baletu ústeckého divadla pů-
sobím jako konzultant a  sleduji 
tam veškerá představení. Šéfkou 
baletu je tam velice šikovná a eru-
dovaná Margarita Plešková, kte-
rá tam na  poli baletu udělala již 
mnoho dobré práce. Naposledy 
se jednalo o představení „Romeo 
a Julie“. S ústeckým divadlem spo-
lupracuji skutečně rád, například 
jsem spoluautorem libreta baletu 
„Broučci“. Toto představení pro 
děti je tam uváděno v choreografii 
Vladimíra Nečase.

Z Ústí nad Labem není daleko 
do Teplic, kde jsme dříve chodi-
li do  Krušnohorského divadla 

na  operety, ale bohužel operet-
ní soubor byl roku 1994 zrušen. 
Pokud vím, i ty sis v operetě za-
hrál?

„Ano, teplická opereta byla vel-
mi vyhlášená. Tento žánr měla 
moc ráda i  moje maminka. I  já 
jsem si v ní zahrál - roku 1972 se 
jednalo o televizní inscenaci ope-
rety Paganini, kde jsem ztvárnil 
titulní postavu spolu s  pěvkyní 
Národního divadla Janou Jonášo-
vou.“

A zcela na závěr - kdybys mohl 
vrátit čas, přál by sis být znovu 
tanečníkem?

„Už ne. O  tomto oboru toho 
moc vím. Tím ale nechci nikoho 
odrazovat! Hlavně bych si to ne-
zvolil z  toho důvodu, že se jedná 
o velmi krátký život na jevišti - asi 
20 let. Je to stejné jako u  sportu. 
To je málo a  je mi to líto. Svého 
rozhodnutí ale nelituji, nemělo to 
chybu.“

 
Za rozhovor poděkoval:

PAVEL KOVÁŘ

•
•
•
•
•
•
•
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Příklady táhnou
Úplně nejzákladnější je příklad 

dospělých. Někdy si totiž neuvě-
domujeme, jak moc naše děti 
vnímají své okolí, a že to, co vidí 
u  rodičů, sourozenců a  lidí ko-
lem sebe, budou chtít také stej-
ným způsobem provádět sami. 
Od  chvíle, kdy jsou toho děti 
schopné, bychom je proto měli 
vést k opatrnosti a seznamovat je 
se základními pravidly a nástra-
hami, které na  ně mohou v  sil-
ničním provozu čekat. Je nutné 
jim co nejdříve vysvětlit, co zna-
menají barvy na semaforu, že je 
potřeba se při přecházení nejprve 
rozhlédnout. Samozřejmostí také 
je, že dítě v předškolním věku ne-
smí vyjíždět na kole na silnici bez 
doprovodu a  mělo by si chránit 
hlavu přilbou. Že cestovat s  ne-
připoutaným dítětem autem bez 
dětské autosedačky, byť třeba jen 
na  krátkou vzdálenost, je nejen 
podle dnešních silničních pravi-
del zakázané, ale hlavně opravdu 
nebezpečné. Děti by také měly 
vědět, že se z  auta nevystupuje 
do  silnice, že se přes přechody 
přechází vždy kolmo a  co nej-
rychleji. Že sami bez doprovodu 
nesmějí silnici přebíhat, ani tam, 
kde to dobře znají, a kde přejede 
třeba jen jedno auto za  hodinu. 
Jenže to jsou všechno samozřej-
mosti, o  kterých by ještě dřív, 

než samotné děti, měli vědět je-
jich rodiče. A  děti by si je, jed-
nak dobrým příkladem, a  pak 
také trpělivým vysvětlováním, 
měly vzít za své. Prostě vybudo-
vat v  nich nějaký jasný hodno-
tový systém, který pro ně bude 
normální dodržovat. No a právě 
tohle všechno začíná už daleko 
dříve, než si na svá záda poprvé 
nandají školní brašnu. 

Dopravní výchova 
pomáhá rodičům

Malé dítě už zdaleka není tak 
malé, aby si všechny tyhle vjemy 
nezapamatovalo. V dopravní vý-
chově mateřských škol se potom 
může už jen v těchto dovednos-
tech a  návycích zdokonalovat. 

Probere tu všechno, o čem spolu 
nejspíš doma s  rodiči už mno-
hokrát dříve mluvili. Je potřeba 
vštípit si jednou pro vždy, jak se 
správně přechází přes silnici, jak 
se chovat v  autě za  jízdy, jak si 
zajistit bezpečný prostor pro hru, 
a mnoho dalších věcí… 

Společnost dětem v  tomhle 
učení často pomůže, výukových 
materiálů pro předškolní děti 
už BESIP za  dobu své existence 
vydal opravdu velké množství. 
Opakovaně vycházejí učebnice 
dopravní výchovy, různé omalo-
vánky, pexesa, odrazky, návody, 
vše s  dopravní tématikou, po-
máhat budou určitě rádi i učitelé 
v mateřských školách. 

Právě na  tohle téma jsme si 
také povídali se specialistkou 
BESIPu na  dopravní výchovu 
dětí, paní Juditou Stuchlíko-
vou:

Je rozdíl mezi přístupem 
k dětem v mateřské škole a poz-
ději ke starším dětem v základ-
ních školách?

Judita Stuchlíková: Že rozdíl 
je, víme i z předchozí spolupráce 
s  dopravními psychology. Do-
pravní výchova s  dětmi v  před-

školním věku je o  seznámení 
se základními pojmy. Jako jsou 
základní druhy dopravních pro-
středků, a  také probrat s  dětmi 
nejbližší okolí, které je obklo-
puje. Vysvětlit, co může pro ně 
znamenat riziko, a kde je bezpe-
čí. Je to pro ně to nejdůležitější 
ve  chvíli, kdy opouštějí bezpečí 
domova. Aby si zachránily zdraví 
a život, aby věděly, jak se chovat 
doma bezprostředně před tím, 
než vyjdou ven, a  aby si takzva-
ně zmapovaly dopravní prostředí 
v  blízkosti svého domu. Případ-
ně, když se potom vydají i někam 
dál, aby věděly, co je chodník a co 
na něm mohou a nesmí dělat. Co 
je silnice, a co jim na ní hrozí. Jde 
o úplně základní pojmy. Snažíme 
se jim vysvětlit barvy, tvary, se-
známit je s rychlostí. To je strašně 
důležité a je to pro děti těžké, aby 
třeba dokázaly odhadnout rych-
lost přibližujícího se dopravního 
prostředku. Zda mohou stihnout 
bezpečně přejít na  druhou stra-
nu. Jde o  rozvoj základních ko-
gnitivních funkcí. Tohle se také 
promítá do všech našich materi-
álů pro předškolní děti, pracov-
ních sešitů, omalovánek… 

Jde o  práci pro BESIP a  ma-
teřské školy, nebo pro rodiče, 
nebo se to má navzájem dopl-
ňovat?

Judita Stuchlíková: Samozřejmě 
by se to mělo doplňovat. Co víme 
ze závěrečné zprávy na toto téma, 
v  mateřské škole pracuje přes 
devadesát procent učitelů, kteří 
se věnují dopravní výchově. Sna-
žíme se, aby byla práce kontinu-
ální, aby dítě, když potom přijde 
do první třídy, bylo už tak trochu 
„polotovar“ z  hlediska dopravní 
výchovy, aby učitelka v první tří-
dě měla na co navazovat. 

BESIP 
a předškoláci

Jasně, že víme, jak důležité je postarat se o  naše potomky, aby vstoupili 
do života připravení na všemožné situace, s nimiž se jednou budou setká-

vat. Jedním z největších nebezpečí je pro ně určitě silniční doprava. 
Zatímco v prvních třech letech života se o bezpečí dítěte starají dospělí, v před-
školním věku mezi třetím až šestým rokem by se už mělo dítě začít seznamovat 
se vším, co mu může ublížit. A právě sem spadá také první setkání s dopravní 
výchovou.



9

Jak velkou roli v  tom hraje 
příklad rodičů?

Judita Stuchlíková: Obrovskou 
a  zcela zásadní, a  jde o  příklad 
nejenom rodičů, ale i prarodičů, 
starších sourozenců, kamarádů. 
A  v  rodině je to jasné, pokud 
rodiče od narození budou dávat 
opakovaně svůj vlastní negativní 
příklad, tak ho dítě potom pře-
vezme jako vzor chování a práce 
bude o to těžší. Protože učitelky 
musí nejprve zlomit negativ-
ní návyky, které si děti přinesly 
z  domova. Pokud si 
dítě přinese správné 
návyky, je práce snaz-
ší. 

Důležité je také 
v  malém dítěti vy-
pracovat natolik se-
bevědomí, aby se ne-
nechávalo strhnout negativním 
příkladem kolem sebe. Když 
například uvidí, že se parta dětí 
řítí napříč ulicí nebo vybíhají 
mezi zaparkovanými auty, aby 
měly tady v hlavě kontrolku, kte-
rá se jim sepne, a oni si řeknou, 
tak takhle ne, a dokázaly čelit té 
masivní většině. 

Jak tomu ale čelit, i dobře ve-
dené děti občas zapomenou?

Judita Stuchlíková: Stává se to 
občas, bohužel. Jediná obrana je 
opakovaně dětem tyhle návyky 
vtloukat do  hlavy, stále dokola, 
jaká rizika a nebezpečí jim hrozí. 

A pak už spoléhat jen na  to, ja-
kou má dítě samo povahu, a  že 
bude natolik k sobě zodpovědné, 
aby se mu ta kontrolka vždycky 
včas rozsvítila. Jinak se toho víc 
dělat nedá.

A  jak se dopravní výchova 
řeší v okolních zemích?

Judita Stuchlíková: Myslím, že 
jsme na tom ve srovnání doprav-
ní výchovy hodně dobře. Máme 
jí od roku 2013 povinně ve všech 
základních školách, což je pro-

ti ostatním zemím 
obrovský náskok. 
Snažíme se dělat 
výukové pomůcky 
pro předškolní děti, 
které mají za úkol je 
na  školní dopravní 
výchovu připravit. 

Aby už bylo dítě zorientované 
v  dopravním prostředí. V  Ně-
mecku, Rakousku a  severských 
státech je ale dopravní výchova 
také na  dobré úrovni. Nicméně, 
my máme jednu z  nejhustších 
sítí dopravních hřišť v  Evropě. 
A na ně chodí i předškolní děti, 
jezdí na  malých odrážedlech, 
na  kolech a  koloběžkách. Jsme 
připravení pracovat s  dětmi 
od tří do šesti let, naše pomůcky 
to umějí a zvládají. Vlastně i naše 
interaktivní učebnice na  počí-
tačích je dělaná v různých stup-
ních obtížnosti. Učitelky si tam 
mohou nastavit pro malé děti 

jednodušší verzi cvičení, u před-
školáků složitější. Jde o  interak-
tivní učebnici dopravní výchovy 
nakladatelství Fraus a my máme 
ucelenou výukovou řadu do-
pravní výchovy, kterou nevím, že 

by v okolních státech někdo další 
měl. Pro školáky to potom máme 
připravené i v tištěné podobě.

Děkuji za rozhovor
Text a foto: Tým BESIP
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Babyboxy, tedy schránky na od-
ložené děti, nejsou vlastně ničím 
novým. Podobná zařízení existo-
vala už v  raném středověku. Bý-
vala umístěna na  klášterech nebo 
špitálech. Jejich smyslem tehdy 
i dnes je zabránit vraždám nechtě-
ných novorozenců. V  naší zemi 
za zřizováním babyboxů stojí Ob-

Například v  ústecké porodnici se 
jen v  roce 2015 narodilo devate-
náct dětí, které jejich matky hned 
po porodu daly k adopci.

Jak fungují?
Babyboxy jsou šedivé vyhřívané 

skříňky zabudované do  zdi ne-
mocnice, nejčastěji někde stranou 

od  lidí. Jak uvedla Eva Urbanová 
z tiskového oddělení Krajské zdra-
votní, o uložení dítěte umí schrán-
ka okamžitě informovat zdra-
votníky: „Zvukový signál o  tom, 
že byl otevřen babybox, přichází 
vždy formou SMS zprávy na  od-
dělení centrálního příjmu, vrchní 
sestře centrálního příjmu a  hlavní 
sestře příslušné nemocnice.“ Ob-
čas se stane, že schránku nějaký 
„vtipálek“ zneužije. Prostě ji ote-

tradiční praxí se stalo, že zdravot-
níci společně s Ludvíkem Hessem, 
který je o odložených dětech také 
hned informován, vyberou jméno. 
Někdy je odvozeno ode dne, kdy 
bylo dítě nalezeno, jindy se vybe-
re třeba podle jmen pracovníků 
příslušného dětského oddělení 
nebo sponzora toho kterého baby-
boxu. Nalezenec je pak nabídnut 
k  adopci a  jeho adoptivní rodiče 
mu jméno mohou změnit. I k to-
muto na pohled hladkému postu-
pu, který umožní nechtěné mi-
minko rychle dostat k těm, kteří se 
o něj postarají rádi, ovšem existuje 
řada výhrad. 

Jsou tu mnohá ale
Podle slov Evy Urbanové zdra-

votníci z  Krajské zdravotní proti 
využívání babyboxů vesměs nic 

Příští rok uplyne deset let, od otevření prvního babyboxu v Ústeckém kraji a dva-
náct let od prvního českého. Až dosud jich bylo v celé zemi zprovozněno sedm-

desát a za dobu jejich existence do nich bylo odloženo 145 dětí. Zatímco před těmi 
12 lety jsme si význam slova babybox teprve zvykali, dnes už nikoho nepřekvapí. 
Možná i vy jste slyšeli rodiče zlobivého dítka říkat, že jejich ratolest dělá konkurz 
do babyboxu. Trochu drsné rčení, ale dobře ilustruje fakt, že schránky na nechtěné 
děti se prostě dostaly do širokého povědomí. 

Pár slov a čísel o
BABYBOXECH

čanské sdružení Babybox pro od-
ložení děti – STATIM a jeho zakla-
datel Ludvík Hess, který prosazení 
zřizování babyboxů věnoval mno-
ho času a energie. Sdružení baby-
boxy buduje ve své režii. Na jejich 
pořízení shání peníze od  dárců 
z řad firem i jednotlivců. V našem 
kraji je babyboxů sedm. Jednak 
jsou ve  všech pěti nemocnicích 
Krajské zdravotní a.s., tedy v Dě-
číně, Ústí nad Labem, Teplicích, 
Mostě a  Chomutově. Schránky 
na odložené děti mají i nemocnice 
v Kadani a v Litoměřicích. Během 

necelých deseti let, co v  regionu 
babyboxy jsou, do  nich bylo od-
loženo šestnáct dětí. Nejvíce po-
chopitelně v  největší nemocnici, 
tedy v  Ústí nad Labem. Naopak 
v Litoměřicích zatím nikdo baby-
box nevyužil. Děti z babyboxů ale 
zdaleka nejsou jediné děti v  kra-
ji, kterých se jejich matky zřekly. 

vře a  třeba do  ní něco vloží. Aby 
v takových případech zdravotnic-
ký personál zbytečně neztrácel 
čas, je v  babyboxu kamera. Když 
se ukáže, že ve schránce skutečně 
leží miminko, kontaktuje sestra 
z  centrálního příjmu sestru JIP 
z  dětského oddělení a  ta malého 
nalezence převeze na oddělení. Už 

nemají: „Hodnotí je vesměs kladně, 
vnímají je jako dobrou věc. Nicmé-
ně ne všichni zastávají jednotný 
názor, někteří vyjadřují kritiku 
směrem k  zneužívání babyboxu 
ve  smyslu falešných alarmů.“ Ov-
šem i  v  Krajské zdravotní jsou 
zdravotníci, kteří mají k  schrán-
kám zásadnější výhrady. Patří 
k nim především primář dětského 
a dorostového oddělení MUDr. Jiří 
Biolek, jenž je mimo jiné autorem 
stanoviska České pediatrické spo-
lečnosti, České neonatologické 
společnosti a  Společnosti sociál-
ní pediatrie k  babyboxům. Co se 
v  něm píše? Stanovisko jednak 
upozorňuje na legislativní neukot-
venost babyboxů. Zákony matkám 
umožňují vzdát se rodičovských 
práv a předat dítě k adopci, třeba 
prostřednictvím utajovaného po-
rodu, o  babyboxech se ale v  zá-
konech nemluví. Tím, že matka 
anonymně odloží dítě do babybo-
xu, porušuje podle odpůrců jeho 
práva stanovená mezinárodní 
úmluvou o právech dítěte. Ta mu 
zaručuje právo znát den a  místo 
svého narození, svou národnost 
i biologické rodiče. Děti z babybo-
xů tak přicházejí o  svou identitu. 
Podle odpůrců babyboxů by ženy, 
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které nosí nechtěné děti, měly 
být motivovány spíše třeba právě 
k  utajovaným porodům, které se 
odehrávají v  nemocnici, a  během 
nichž může být rodičce i dítěti po-
skytnuta potřebná péče. Babyboxy 
prý naopak ženy v  nezodpověd-
ném jednání nepřímo podporují. 
Zastánci babyboxů ovšem tvrdí, že 
schránky jsou určené především 
pro zoufalé ženy, které třeba kvůli 

svému sociálnímu zázemí ani ne-
tuší o  možnostech předání dítěte 
k adopci a své děti by mohly zabít. 
Na  to mají odpůrci odpověď, že 
počet vražd novorozenců se zave-
dením babyboxů nijak a nikde ne-
klesl. Co se identity týče, upozor-
ňuje probabyboxová strana na  to, 
že pro šťastný život člověka má 
mnohem větší význam harmonic-
ké dětství, než znalost toho, kdo 

byli jeho (špatní) rodiče. Nehledě 
na to, že i při utajovaném porodu 
dochází k porušování práv dítěte. 
Dlužno uvést, že české babyboxy 
se nelíbí ani výboru OSN pro prá-
va dětí, který vyzval k jejich zruše-
ní. Podobná debata ovšem probíhá 
všude tam, kde schránky pro na-
lezence existují. Dobrá zpráva je, 
že oběma stranám sporu jde pro-
spěch odložených dětí. 

Jak je to v zahraničí?
Ve  srovnání s  jinými zeměmi 

jsme s  našimi sedmdesáti boxy 
na  deset milionů obyvatel sku-
tečnou babyboxovou velmocí. 
Tak třeba Německo s 80 miliony 
obyvatel má kolem stovky tako-
vých zařízení; Němci jim říkají 
FindelBaby. Padesátimilionové 
Polsko má schránek pro nalezen-
ce kolem padesátky, velmi roz-
šířené jsou v  Itálii, naopak třeba 
ve skandinávských zemích, Fran-
cii nebo Británii taková zařízení 
nejsou. 

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY
Masarykova Třída 46, 415 01  Teplice
tel.: 417 536 052, e-mail: prodejnateplice@dmapraha.cz
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Bydlení bez bariér

Bezbariérové bydlení se 
nemusí týkat jen osob s pohy-
bovým omezením. Například 
u  starších lidí se stává nejvíce 
úrazů vedoucích k  násled-
ným zdravotním komplikacím 
právě v  domácnosti a  navíc 
nezapomeňme, že jednou ze-
stárneme všichni a přechodné 
obtíže mohou nastat kdykoliv. 
Vzpomeňte si, kolik nepříjem-

Sedačka do sprchy 542 A

vit speciální sedačkou nebo 
židlí. Zvýšení toalety pomocí 
nástavce pak výrazně usnad-
ní dosedání i  vstávání. Tyto 
kompenzační pomůcky jsou 
hrazeny zdravotní pojišťovnou 
a může je předepsat praktický 
nebo odborný lékař.   (pr)Sedačka na vanu 4100

Nástavec na WC s madly 580

Jsou-li schody, použít šikmou 
rampu a  zábradlí, omezit věci 
na  podlaze apod. Nejvíce rizi-
kovým prostorem je pak, díky 
vlhkému kluzkému prostředí, 
koupelna s  toaletou. Samo-
zřejmostí by mělo být pořízení 
protiskluzové podložky nebo 

nálepek do  vany, stupínku 
k  vaně a  madel. Madlo nelze 
velmi často z  mnoha důvodů 
připevnit bezpečně ke  zdi, 
může tedy být již součástí 
pomůcky nebo přenosné. Op-
timálním řešením koupelny 
je samozřejmě bezbariérový 
sprchový kout, tedy bez vanič-

ky, aby se do sprchy dalo 
pohodlně  ne jen 

vstoupit, ale 
i najet například 

sprchovým vo-
zíkem. Na  případné 

stavební úpravy je mož-
né zažádat o  jednorázový 

příspěvek na  sociálním od-
boru městského úřadu. Vanu 
i sprchový kout lze také vyba-

ností nadělá taková banali-
ta, jakou je například noha 
v sádře. Ve většině případů se 
úpravy řeší, až když problém 
nastane. Díky jednoduché 
prevenci, se ale na  takovéto 
případy můžeme dostateč-
ně připravit. Stačí přitom pár 
drobných úprav jako odstra-
nění prahů a  jiných předmě-
tů, které by mohly překážet, 
rozšířit futra dveří minimálně 
na  80 cm, důkladné přilepe-
ní koberců k  podlaze, použití 
gumové podložky nebo 
jejich úplné odstra-
nění, použití vhod-
né obuvi a  zajištění 
protiskluzové podlahy, 
rozmístění nábytku tak, aby 
nepřekážel pohybu, ale aby 
také poskytl případnou oporu. 

T490021
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V mosteckém divadle
První premiérou sezony 2017 

bude divadelní adaptace humo-
ristické knihy Sue Townsend 
TAJNÝ DENÍK ADRIANA 
MOLEA, která byla vyhláše-
na „nejhumornější anglickou 
knihou desetiletí“. Tajný deník 
Adriana Molea představuje vy-
nikající komedii právě proto, že 
nerezignuje na  hlubší poselství. 
U  nás byla hra uvedena zatím 

Městské divadlo v Mostě datuje svou historii již od roku 
1911, kdy bylo otevřeno nové divadlo. V  osmdesátých 

letech je postavena budova 
nová, moderní a s mnohými 
originálními prvky jak v ar-
chitektuře tak scéně. 

Po  rozhodnutí o  likvidaci 
starého Mostu, ve  2. polo-
vině minulého století, kvůli 

těžbě hnědého uhlí bylo nutné postavit v novém městě 
i novou budovu divadla. 

V hlavní roli třináctiletého Adriana 
Molea se představí Ondřej Dvořák 
(vpravo), na fotografii s Williamem 
Valeriánem.

třikrát, poprvé v  roce 2006.
Inscenace bude pojata jako či-
noherní retro muzikál pro tee-
nagery i  jejich rodiče, protkaný 
spoustou hitů ze sedmdesátých 
a osmdesátých let s originálními 
českými texty a  živou kapelou 
ALFI ALL STARS BAND v čele 
s Tomášem Alferim. 

to žije premiérou

Tento úsměvný příběh o  ná-
strahách dospívání režíruje 
v Mostě Petr Svojtka, umělecký 
šéf Městských divadel pražských. 
V Mostě režíroval již řadu insce-
nací – z posledních např. Postři-
žiny, Sluhu dvou pánů nebo Pro-
kletí rodu Baskervillů. 

Premiéra hry Tajný deník 
Adriana Molea se koná 24. úno-
ra 2017 v 19.30 hodin na Velké 
scéně a  první repríza pak 28. 
února v 17.00 hodin.

Telefon 476 118 118

Výprodej skladových vozů 
s výhodným financováním FORD CREDIT
a úrokovou sazbou 2,99 %

www.urbanauto.cz T285037
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Vedení Krajské zdravotní
chce pro ústecký region 

kardiochirurgii„V ústecké Masarykově nemoc-
nici úspěšně funguje kardiolo-
gická klinika, ale chybí zde kar-
diochirurgické pracoviště. Tým 
z naší kliniky provádí na špičkové 
úrovni téměř všechny perkutánní 
operace. Intervenční kardiologii je 
určitě nutné kardiochirurgií dopl-
nit. Na rozdíl od zbytku republiky 
není kardiochirurgické pracoviš-
tě na  území Ústeckého kraje, ani 
na  území sousedních krajů Li-
bereckého a  Karlovarského. Pro-
to jsme k  rukám ministra zdra-
votnictví podali iniciální žádost 
o  rozšíření statutu na  Centrum 
komplexní kardiovaskulární péče 

Z  dosavadního „Centra vysoce specializované kardio-
vaskulární péče“ na  statut „Centrum komplexní kar-

diovaskulární péče“ chce pro Kardiologickou kliniku Ma-
sarykovy nemocnice v  Ústí nad La-
bem rozšířit Krajská zdravotní, a. s. 
Z  proklamovaného záměru přistou-
pila společnost, jejímž zakladatelem 
a jediným vlastníkem je Ústecký kraj, 

v roce 2016 k prvnímu kroku. Představenstvo akciové spo-
lečnosti rozhodlo o podání iniciální žádosti o získání statutu 
k rukám ministra zdravotnictví.

a  zahájili přípravné práce na  re-
alizaci projektu na  vybudování 
kardiochirurgie a  nejen s  ní sou-
visející rozvoj operačních sálů,“ 
vysvětlil Ing. Jiří Novák, předseda 
představenstva Krajské zdravotní, 
a. s.

„Jsme nyní jediné centrum v re-

publice, které nemá kardiochirur-
gii, ale dělá téměř veškeré perku-
tánní výkony. Máme oddělení 
intervenční kardiologie, kde pro-
vádíme operační zákroky na srdci 
šetrnou metodou přes tepny, třeba 
v  třísle nebo na zápěstí. Občas se 
stane, že někteří nemocní, kteří 

vyžadují operaci opravdu akutně, 
do  Prahy nedojedou. Kdyby tady 
byla kardiochirurgie, každý rok by 
zbytečně nezemřelo pět až deset 
pacientů z  Ústeckého kraje,“ říká 
přednosta Kardiologické kliniky 
Krajské zdravotní, a. s. – Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad La-
bem, o. z., prof. MUDr. Pavla Čer-
vinka, Ph.D., FESC, FSCAI. Podle 

jeho slov jsou pro kardiochirurgii 
potřeba dva operační sály, jed-
notka intenzivní péče a zhruba 20 
lůžek pro pacienty. Na  tři před-
pokládaná místa kardiochirurgů, 
jak se profesor Červinka již dříve 
v médiích vyjádřil, zájemci jsou.

O tom, že Kardiologická klinika 
Krajské zdravotní, a. s. – Masary-
kovy nemocnice v Ústí nad Labem, 
o. z., dlouhodobě patří ve svém za-
měření mezi špičková pracoviště 
v  České republice, svědčí mimo 
jiné i  nedávný úspěch týmu pro-
fesora Červinky, který jako první 
v Česku provedl současný zákrok 
na dvou srdečních chlopních. Šlo 
o využití jednak výkonu TAVI, což 
je perkutánní léčba, tedy přes kůži, 
v tomto případě přes tříslo náhra-
da aortální chlopně pro významné 
zúžení, a  výkon MitraClip, což je 
perkutánní léčba nedomykavosti 
mitrální chlopně. Každý z  obou 
výkonů je sám o sobě velmi nároč-
ný a  u  jednoho pacienta se prak-
ticky oba zákroky neprovádějí. 

Tým profesora Červinky během 
unikátní operace.

První kardiozákrok v ČR TAVI + MitraClip najednou.



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

8. února v 19.00 hodin 
 POUTNÍCI
9. února v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
22. února v 19.00 hodin
 VALENTÝNSKÝ KONCERT
23. února v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
28. února v 16.00 a 17.00 hodin
 JAK SE ŽIJE V ZOO
21. března v 19.00 hodin 
 MALINA BROTHERS
26. února v 15.00 hodin
 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
 VE SNECH SKŘÍTKA HAJAJÍRY 
26. února v 19.00 hodin
 GEORGE MICHAEL FREEDOM PROJECT

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

7. února v 19.00 hodin
 Pantheon production a Divadlo Palace
 CHLAP NA ZABITÍ
12. února v 10.30 hodin
 Divadelní agentura Praha
 SŮL NAD ZLATO
21. února v 19.00 hodin
 Divadlo Ungelt
 SKOŘÁPKA
27. února v 19.00 hodin
 LIGA PROTI NEVĚŘE
28. února v 19.00 hodin
 Studio DVA divadlo
 4 SESTRY
10. března v 19.00 hodin
 HONZA NEDVĚD 
 Přeložený koncert z 31. 1. 2017. 

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

6.-7. února ve 20.00 hodin
 MÍSTO U MOŘE
6.-8. února v 17.30 hodin
 VŠECHNO NEBO NIC 
7. února v 10.00 hodin
 LA LA LAND 
7. února v 17.15 hodin 
 OVČÁČEK ČTVERÁČEK
8. února ve 20.00 hodin
 POUTNÍK - NEJLEPŠÍ PŘÍBĚH P. COELHA
9.-12. února v 17.30 a 20.00 hodin
13.-14. února ve 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
10. února v 15.30 hodin
11. února v 10.00, 13.30 a 15.30 hodin
12. února ve 13.30 a 15.30 hodin
 LEGO® BATMAN FILM

TEPLICE 13.-15. února v 10.00 hodin
 DIVOKÉ VLNY 2
13.-15. února v 15.30 hodin
 ANDĚL PÁNĚ 2
13.-15. února v 17.30 hodin
 PSÍ POSLÁNÍ 
15. února ve 20.00 hodin   
 JÁ, DANIEL BLAKE
16.-17. února v 10.00 hodin
 LEGO® BATMAN FILM
16.-17. února v 15.30 hodin
 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
16.-17. února v 17.30 hodin
 ZLATO GOLD
16.-17. a 19.-21. února ve 20.00 hodin
 T2 TRAINSPOTTING 
19. února v 17.30 hodin
 MOLDAVSKÁ DRÁHA 
 (TEPLICKÝ SEMMERING) 
 A FLÁJSKÝ PLAVEBNÍ KANÁL 
18.-19. února ve 13.30 hodin
 LICHOŽROUTI 
18. února v 15.30 hodin
19. února v 10.00 a 15.30 hodin
 ANDĚL PÁNĚ 2
18. února v 18.00 hodin   
 THEATRUM MUNDI
20. února v 19.00 hodin
 MAROKO - CESTOPISNÁ DIASHOW
 MARTIN LOEWA
21. února v 15.00 a 17.30 hodin
22. února v 17.30 hodin
 MILUJI TĚ MODŘE
22. února ve 20.00 hodin
 OBYČEJNÝ ČLOVĚK 
23.-26. února v 17.30 hodin
 BÁBA Z LEDU 
23.-24. února ve 20.00 hodin
 LÉK NA ŽIVOT 
25.-26. února ve 20.00 hodin
 JOHN WICK 2
25.-26. února ve 13.30 a 15.30 hodin
 PES RO(C)KU
26. února v 10.00 hodin
 TROLLOVÉ 
27. února v 17.30 hodin
28. února v 15.00 a 17.30 hodin
 JACKIE
 Film USA - titulky.
27.-28. února v 19.30 hodin
 MLČENÍ

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

VÝSTAVY
III. VÝSTAVNÍ MÍSTNOST - do 26. února
 OSAMĚLOST

EXPONÁT MĚSÍCE ÚNORA
Foyer teplického zámku / vstup volný
 TERRA, keramická továrna, a.s. Trnovany
  - 100. výročÍ založení

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM:

PLANETÁRIUM: 
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI !!
8. února v 19.00 hodin
 MYTHOLOGIE ZIMNÍ OBLOHY
12. února ve 14.00 hodin
 Pohádka O BÝKU ZLOBÍKOVI 
 A LOVCI ORIONOVI
12. února v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + SLUNCE A ČLOVĚK
15. února v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
19. února ve 14.00 hodin
 Pohádka KŘIŠŤÁLOVÉ SESTRY
19. února v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
22. února v 19.00 hodin

 ZIMNÍ OBLOHOU
26. února ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
26. února v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + HVĚZDY 
 – VZNIK, VÝVOJ A ZÁNIK

HVĚZDÁRNA: 
OTEVŘENA KAŽDÝ PÁTEK A SOBOTU
DENNÍ POZOROVÁNÍ: 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: 19.00, 20.00

MIMOŘÁDNÉ POZOROVÁNÍ:
  V noci z pátku 10. 2. na sobotu 11. 2. v době 

od 1:00 do 2:30, kdy budeme moci pozoro-
vat polostínové zatmění Měsíce.

CAFÉ NOBEL:
  23. 2. 2017 od 18.00. Přednášet přijede pan 

prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.

scbournak.cz
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KULTURNÍ CENTRUM
7. února v 19.00 hodin - Dům kultury
 SETKÁNÍ S… OLDŘICHEM NAVRÁTILEM
21. února v 17.00 hodin - Dům kultury
 TANEČNÍ PODVEČER S KRUŠNOHORKOU
22. února v 9.00 hodin - Dům kultury 
 DUCHCOVSKÁ RŮŽIČKA
23. února v 10.00 hodin - kino Lípa
 SŮL NAD ZLATO
24. února ve 20.00 hodin - „F“ Club
 JAKSI TAKSI

KINO 
7. února v 17.15 hodin
 NEKOREKTNÍ KABARETNÍ SHOW ROKU:
 OVČÁČEK ČTVERÁČEK
8. února v 19.00 hodin
 VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
9.-10. února v 19.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 
12. února v 19.00 hodin
 KRÁLOVNA KRISTÝNA
14. února v 19.00 hodin
 VŠECHNO NEBO NIC
15. února v 19.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
16. února v 10.00 hodin
 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
16.-17. února v 19.00 hodin
 LÉK NA ŽIVOT
19. února v 19.00 hodin
 ZLATO 
21. února v 19.00 hodin
 T2 TRAINSPOTTING
22. února v 19.00 hodin
 RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA
23.-24. února v 19.00 hodin
 BÁBA Z LEDU
26. února v 19.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
28. února v 19.00 hodin
 JOHN WICK 2

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
12. února v 15.00 hodin 
 DIVOKÉ VLNY 2 
19. února v 15.00 hodin 
 LEGO® BATMAN FILM
26. února v 15.00 hodin
 PES RO(C)KU

MĚSTSKÉ DIVADLO
9. února v 8.30 hodin
 20. ROČNÍK RECITAČNÍ SOUTĚŽE 
 BOŘEŇSKÁ ČARODĚJNICE 
16. února v 19.00 hodin 
 LHÁŘI
 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
12. února v 15.00 hodin 
 DĚTSKÝ KARNEVAL 
 S DIVADLEM ANDROMEDA 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
2.-26. února 2017
 OD KLASIKY K DIGITÁLU A ZPĚT 

DIGITÁLNÍ KINO
10. února v 17.30 hodin
 RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA
10. února ve 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
11. února v 15.00 hodin
 LEGO BATMAN FILM 
11. února v 17.30 hodin
 MILUJI TĚ MODŘE
11. února / 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
17. února v 17.30 hodin
 T2 TRANSPOTTING

DUCHCOV

17. února ve 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 
19. února v 15.00 hodin
 DIVOKÝ VLNY 2
24. února v 17.30 hodin
 I DVA JSOU RODINA 
24. února ve 20.00 hodin
 BÁBA Z LEDU
24. února ve 22.00 hodin
 LÉK NA ŽIVOT
25. února v 17.30 hodin
 JOHN WICK 2 
25. února ve 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 
26. února v 15.00 hodin
 PES RO©KU

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
8. února v 19.00 hodin
 TOSCA
 Opera.
9. února v 19.00 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
 Balet.
10. února v 19.00 hodin
 GIUDITTA
 Opereta.
12. února v 17.00 hodin
 ZELŇAČKA
 Komedie. Agentura Familie Praha.
14. února v 10.00 hodin
 LOUSKÁČEK
 Balet. Zadáno pro školy.
17. února v 19.00 hodin
 GISELLE
 Balet.
18. února v 15.00 hodin
 BROUK PYTLÍK
 Pohádka pro děti.

20. února v 9.00 a 10.30 hodin
 BROUK PYTLÍK 
 Docela velké divadlo Litvínov.
 Pohádka pro děti - zadáno pro školy.
21. února v 19.00 hodin
 VEČER OPERETNÍCH MELODIÍ
 Koncert.
23. února v 18.00 hodin
 ZPÍVÁME PRO TEBE 
 5. ročník benefičního koncertu.
24. února v 19.00 hodin
 SMÍM PROSIT?
 Činohra. APP ART Praha
26. února v 17.00 hodin
 LIMONÁDOVÝ JOE
 aneb KOŇSKÁ OPERA
 Muzikál

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

9. února v 19.00 hodin - Národní dům
 MINIPÁRTY - KAREL ŠÍP 
 a jeho host Josef Alois Náhlovský
  Zcela nová zábavná talk show. 
9. února ve 20.00 hodin - Národní dům
 POUTNÍCI
  Působí na České hudební scéně již 45 let.
10. února v 16.30 hodin - Národní dům
 STŘEKOVSKÁ KAMERA - 50. ročník
  Soutěž amatérských filmů všech kategorií.
16. února ve 20.00 hodin - Národní dům
 PRIMITIVES GROUP
  Společný koncert ve Velkém sále.
17. února ve 20.00 hodin - Národní dům
 COUNTRY BÁL JINDRY ŠŤÁHLAVSKÉHO
  Vystupují: Kliďánko, Rekonvalescence, ta-

neční skupina Crock 14.
18. února ve 20.00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA & DOSTÁLA
21. února ve 20.00 hodin - Národní dům
 WILL WILDE (GB) a host 
 THE ROOSEVELT HOUSEROCKERS
25. února ve 20.00 hodin - Národní dům

 FANFARE CIOCARLIA
  Nejrychlejší a nejzběsilejší cikánská dechov-

ka všech dob.
27. února ve 20.00 hodin
 FEMI TEMOWO TRIO (GB/CZ)
 Vynikající britský jazzový kytarista, zpěvák.

MĚSTSKÉ DIVADLO
14. února v 18.00 hodin - foyer divadla 
 PETR BAREŠ: 
 OBRAZY, AKVARELY A PASTELY
14. února v 19.00 hodin
 POPRASK NA LAGUNĚ 
15. února v 19.00 hodin
 CENA ZA NĚŽNOST
16. února v 19.00 hodin
 PROTON!!!
17. února v 19.00 hodin
 MARTIN DEJDAR 
 PÁNSKÁ ŠATNA
18. února v 17.00 hodin 
 ERBENOVO KVÍTÍ 
19. února v 15.00 hodin 
 PINOCCHIO
21. února v 19.00 hodin
 MICHAL HORÁČEK A HOSTÉ
 NA CESTĚ 2017
22. února v 19.00 hodin   
 JAN PÁLENÍČEK – VIOLONCELLO
 JITKA ČECHOVÁ – KLAVÍR
24. února v 19.00 hodin D3  
 K-PAX, SVĚT PODLE PROTA

KINO SNĚŽNÍK
7. února v 10.00 hodin
 ATHROPOID
7. února v 17.15 hodin
 OVČÁČEK ČTVERÁČEK
8. února v 19.00 hodin
 VŠECHNO NEBO NIC 
9. února v 00.01 hodin
9.-11. února ve 20.00 hodin
12. února v 17.30 hodin 
14.-15. a 20. února v 19.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY  
9. února v 17.30 hodin  
11.-12. února v 15.00 hodin
 LEGO® BATMAN FILM 
10.-11. února v 17.00, 12. února ve 20.00 hodin
 MÍSTO U MOŘE  
16. a 18.-19. února v 17.00 hodin
 MLČENÍ  
16. -17. února ve 20.00 hodin 
 T2 TRAINSPOTTING 
16. února ve 22.00, 18. února ve 22.15 hodin
21. února v 19.00 hodin
 LÉK NA ŽIVOT  
17. února v 17.30, 18.-19. února ve 20.00 hodin
 ZLATO  
18. února v 15.30 hodin 
 PÁSMO ANIMOVANÝCH FILMŮ 2 
21. února v 10.00 hodin
 POHÁDKY PRO EMU
22. února v 19.00 hodin
 NEZKROCENÁ BRAZÍLIE
 - KATEŘINA MOTANI 
23.-24. února v 17.30, 26. února ve 20.00 hodin
 BÁBA Z LEDU  
23.-24. února ve 20.00, 26. února v 17.30 hodin
 JOHN WICK 2 
25.-26. února v 15.30 hodin
 PES RO(C)KU 
27. února v 19.00 hodin
 KOUDELKA FOTOGRAFUJE SVATOU ZEMI
28. února a 1. března v 19.00 hodin
 I DVA JSOU RODINA  

ALTERNATIVNÍ PROGRAM
7. února v 17.15 hodin
 DIVADLO V KINĚ 
 OVČÁČEK ČTVERÁČEK
13. února v 17.45 hodin
 SPÍCÍ KRASAVICE  
25. února v 18.45 hodin
 Opera MET - RUSALKA 

Nemocnice 
Český Krumlov, a.s.

přijme:

Lékaře GPO 
 – specializovaná způsobilost v oboru 

Lékaře chirurgie 
 –  specializovaná způsobilost v oboru, 

s perspektivou funkčního místa
 V případě nástupu lékařů se specializací bude vyplacen náborový 
příspěvek ve výši Kč 100 000,-

Lékaře GPO 
 – vhodné i pro absolventa

Lékaře chirurgického oddělení 
 – vhodné i pro absolventa
 V případě nástupu neatestovaných lékařů bude vyplacen náborový 
příspěvek ve výši Kč 50 000,-

Nabízíme: nadstandartní platové podmínky, pomoc při zajištění 
bydlení, možnost ubytování na ubytovně, zaměstnanecké benefity. 
Bližší informace při osobním jednání.
Kontakt – Marie Marková, personální oddělení, tel: 380 761 361, mob: 
777 486 121, e-mail: markova@nemck.cz.

ÚSTÍ NAD LABEM

DĚČÍN

BÍLINA
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KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

VELKÝ SÁL MAXI
2.-8. února ve 20.00 hodin
 KRUHY
6.-8. února v 17.30 hodin
 PROČ PRÁVĚ ON?
9.-12. února v 17.30 hodin
9.-15. února ve 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
11.-12. února v 15.00 hodin
13.-15. února v 17.30 hodin
 LEGO® BATMAN FILM 
16.-19. února v 17.30 hodin
 T2 TRAINSPOTTING
16.-19. února ve 20.00 hodin
 LÉK NA ŽIVOT
18.-19. února v 15.00 hodin
 LEGO® BATMAN FILM 
20.-22. února v 17.30 hodin
 ZLATO
20.-22. února ve 20.00 hodin
 MLČENÍ
23.-26. února v 17.30 hodin
 BÁBA Z LEDU
23.-26. února ve 20.00 hodin
 JOHN WICK 2
25.-26. února v 15.00 hodin
27. února až 1. března v 17.30 hodin
 PES RO(C)KU
27. února až 1. března ve 20.00 hodin
 ZAKLADATEL (MCDONALD)
 USA, akční / sci-fi.

SÁL MIDI
2.-8. února v 19.00 hodin
 RICHARD MÜLLER: 
 NEPOZNANÝ
9.-15. února v 19.00 hodin 
 JÁ, DANIEL BLAKE

16.-22. února v 19.00 hodin 
 KLUCI
23. února - 1. března v 19.00 hodin
 SÁMSKÁ KREV
2.-7. března v 19.00 hodin
 STÁT PEVNĚ

MĚSTSKÉ DIVADLO
VELKÁ SCÉNA
9. února v 19.00 hodin
 CHARLEYOVA TETA
14. února v 19.00 hodin 
 SATURNIN 
15. února v 19.00 hodin 
 BLBEC K VEČEŘI 
16. února v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ MANÝRY
18. února v 19.00 hodin
 STARCI NA CHMELU
20. února v 19.00 hodin
 HITY, KTERÉ STÁLE LETÍ…
21. února v 19.00 hodin
 PAST NA MYŠI 
22. února v 19.00 hodin
 JENOM ŽIVOT
24. února v 19.30 hodin
 TAJNÝ DENÍK 
 ADRIANA MOLEA 
27. února v 19.00 hodin
 SLUHA DVOU PÁNŮ 
28. února v 17.00 hodin
 TAJNÝ DENÍK 
 ADRIANA MOLEA 

KOMORNÍ SCÉNA
23. února v 19.00 hodin
 ŘIDIČ PANÍ DAISY 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 
11. února v 10.00 a 17.00 hodin
25. února v 10.00 hodin
 O TŘECH PŘADLENÁCH
18. února v 10.00 hodin
 O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE

KINO SVĚT
7. února v 17.15 hodin
 OVČÁČEK ČTVERÁČEK
7. února v 19.00 hodin
 RICHARD MÜLLER: 
 NEPOZNANÝ
8. února v 17.00 hodin
 LEGO® BATMAN FILM
8. února v 19.00 hodin
 JACKIE
9. února v 16.00, 17.00 a 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
10. února v 16.00 hodin
 DIVOKÉ VLNY 2
10. února v 17.00, 19.00 a 20.00 h.
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
11. února v 15.00 hodin
 ANDĚL PÁNĚ 2
11. února v 16.00 hodin
 SPOJENCI
11. února v 18.00 a 19.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
12. února v 15.00 hodin
 LEGO® BATMAN FILM
12. února v 17.00 hodin
 MÍSTO U MOŘE
 Drama / USA / 2016.
12. února v 18.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
12. února ve 20.00 hodin
 VŠECHNO NEBO NIC 
13. února v 17.00 hodin
 KRUHY
13. února v 18.00 a 20.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
14. února v 17.00 hodin
 ANDĚL PÁNĚ 2
14. února v 18.00 hodin
 VŠECHNO NEBO NIC
14. února v 19.30 hodin

 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
15. února v 17.00 hodin
 ODYSEA 
15. února v 19.00 hodin
 MILUJI TĚ MODŘE
16. února v 17.00 hodin
 T2 TRAINSPOTTING
16. února v 18.00 hodin
 MILUJI TĚ MODŘE
16. února ve 20.00 hodin
 MLČENÍ
17. února v 17.00 hodin
 ZPÍVEJ
17. února v 18.00 hodin
 LÉK NA ŽIVOT
17. února ve 20.00 hodin
 T2 TRAINSPOTTING
18. února v 15.00 hodin
 LEGO® BATMAN FILM
18. února v 17.00 hodin
 PSÍ POSLÁNÍ
18. února v 18.00 hodin
 T2 TRAINSPOTTING
18. února ve 20.00 hodin
 LÉK NA ŽIVOT
19. února v 15.00 hodin
 DIVOKÉ VLNY 2
19. února v 17.00 hodin
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
19. února v 18.00 hodin
 T2 TRAINSPOTTING
19. února ve 20.00 hodin
 MLČENÍ
20. února v 17.00 hodin
 LÉK NA ŽIVOT
20. února v 19.00 hodin
 ZLATO
21. února v 17.00 hodin
 PSÍ POSLÁNÍ
21. února v 19.30 hodin
 ZLATO
22. února v 17.00 hodin
 STRNADOVI

22. února v 19.00 hodin
 TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU 
 S DANEM PŘIBÁNĚM
22. února ve 20.00 hodin
 PYROMAN
23. února v 17.00 hodin
 PES RO(C)KU 
23. února v 18.00 hodin
 MOONLIGHT 
23. února v 19.30 hodin
 I DVA JSOU RODINA
24. února v 17.00 hodin
 PES RO(C)KU 
24. února v 18.00 hodin
 I DVA JSOU RODINA
24. února v 19.30 hodin
 JOHN WICK 2
25. února v 15.00 hodin
 PES RO(C)KU  
25. února v 17.00 hodin
 BÁBA Z LEDU
25. února v 18.45 hodin
 ANTONÍN DVOŘÁK: RUSALKA
25. února ve 20.00 hodin
 JOHN WICK 2
26. února v 15.00 hodin
 ZPÍVEJ
26. února v 17.00 hodin
 ANDĚL PÁNĚ 2
26. února v 18.00 hodin
 JOHN WICK 2
26. února v 19.30 hodin
 BÁBA Z LEDU
27. února v 11.00 hodin
 PES RO(C)KU 
27. února v 17.00 hodin
 PSÍ POSLÁNÍ
27. února v 19.00 hodin
 MLČENÍ
28. února v 11.00 hodin
 LEGO® BATMAN FILM
28. února v 17.00 hodin
 VŠECHNO NEBO NIC

CHOMUTOVMOST



Vážení luštitelé, správné odpovědi nám přišli také na  poslední křížovku 
loňského roku. Jak je zvykem, tak jsme vybrali tři z vás, kteří dostanou po-
ukázky na volný vstup na badminton do  teplického Sportcentra Trnovany. 
Šťastnými výherci jsou: M. Drugdová, Ústí n. L.; G. Vízková, Dubí; K. No-
votná, Teplice. 

Tento měsíc je partnerem naší křížovky Sportovní hala Teplice. Sportovní 
halu vybudovalo město Teplice a již 10 let slouží pro volejbal, florbal, basket-
bal, malou kopanou, futsal, judo, zápas i házenou. Součástí haly jsou také dva 
kurty na beach volejbal a wellness centrum se třemi typy saun (suchá finská, 

římská parní a infrasauna) a masérnou. Jako podporu výchovy nových masé-
rů pro lázeňské město Teplice nabízí tzv. STUDENTSKÉ MASÁŽE, které zde 
provádějí studenti oboru masér sportovní a rekondiční. Právě permanentky 
na 10 studentských masáží (každá v hodnotě 900,- Kč) jsou odměnou pro 
první tři vylosované luštitele. 

Na správné odpovědi se těšíme do 6. března 2017, své odpovědi označte 
Luštíme se Sportovní halou Teplice a posílejte na adresu Regio, U Císařských 
lázní 7, Teplice nebo mesicnik@iregio.cz, u svých odpovědí vždy uvádějte 
adresu a telefon.

Nedaleko hranic s Německem se nachází nejsevernější (tajenka 1) v České republice. Postavena byla již v r. 1905. Podle pověsti na toto místo chodívala svým tancem svádět 
myslivce překrásná místní dívka. Možná proto dostala jméno (tajenka 2). Dnes již torzo zbylo ze stavby, která byla postavena v r. 1515 a kterou proslavila mj. i pohádka Pyšná 
princezna. Najdeme ji v NP České Švýcarsko a jeho název zní (tajenka 3, 4).

Luštíme se Sportovní halou Teplice18



Evropská jednička na trhu
nerezových komínových systémů 

  Závod Teplice - Areál Somet 
 Modlanská 1, 415 02 Teplice 
 tel.: 473 030 510 
 www.schiedel.cz 

Schiedel je odborník v oblasti komíno-
vých systémů specializovaný na nové 
komíny a rekonstrukci starých. Cen-
trální výroba v Teplicích zajišťuje ne-
rezové komponenty pro prodejní po-
bočky v celé Evropě. Nabízíme širokou 
škálu systémů a dokážeme odpovědět 
i na nelehká specifika zahraničních 
trhů. Vyrábíme jednoplášťové i dvou-
plášťové komínové systémy v průmě-
rech dosahujících až 1,2 metru a ne-
omezených výšek. Naše certifikované 
výrobky dosahují vysoké kvality, která 
drží značku Schiedel stále na špičce 
ve stavebním průmyslu.
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Nabízíme levné
stěhování

a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel: 604 844 179
T23023

T23022

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM DB 1+1, 41 m2, Řetenice, Bratislavská ul., pův. 
stav, nový sporák - kombi, cena 168 tis. Kč, dohoda, k dispozi-
ci v květnu 2017. Tel.: 725 701 952, RK ne! (21101)
• PRODÁM DB 1+1+L (40m2) v ul. J. Koziny, Teplice, ve 2. 
nadz. podlaží zatepleného panel. domu. Byt je zrekonstruo-
vaný (pl. okna, nová koupelna, nové el. rozvody, na chodbě 
a  v  kuchyňském koutě dlažba. K  bytu náleží sklepní kóje 
a lodžie. Při rychlém jednání je možnost slevy. Cena bytu je 
250 tis Kč. Email: jitkavokalkova@seznam.cz. (21102)
• PRODÁM byt v OV 4+1+L, Bohosudovská, Teplice - Trno-
vany, 5. p. ze 7, 84 m2, rekonstruovaný, ve výborném stavu, 
možnost převzetí nebo doplacení hypotéky, cena 1.120 000,- 
Kč. Tel.: 776 228 913. (21103)
• PRODÁM 1+1, 32 m2, ul. Slovenská 2650, Bílá cesta, 5 min 
pěšky do Zámeckého parku k  rybníku. Nízký panel. dům, 2. 
p.  bez výtahu. Byt ve  standardním pěkném stavu, moderní 
kuch. linka, krásný veliký balkon přes obě místnosti oriento-
vaný na jih, byt je slunný a teplý. Koupelna vhodná k vlastní 
rekonstrukci. Dům s  novou fasádou a  zateplením, pl. okna. 
Prádelna, sklepy, sušárna k  dispozici. Minimální náklady 
na bydlení, kompletní nájem se zálohami na vodu a  topení 
je 2  900,- Kč! Absolutně klidná lokalita i  dům! Ihned volný. 
Zastávka MHD přímo u  domu, restaurace a  obchod 200 m. 
Nejsem RK, ale přímý majitel. RK nevolat! V ceně není převod 
práv na BD. Cena 300 000,- Kč. Tel.: 774 951 095. (21104)

12 - BYTY - KOUPĚ

• SHÁNÍM byt ke koupi. Platba hotově. Byt 3+1 nebo 4+1, 
v  Teplicích. V  Řetenicích ul. Buzulucká, Ruská, Americká, 
Mostecká, Svojsíkova. V Trnovanech ul. Maršovská, Unčínská, 
Přítkovská horní část. Email: stepanhendrych66@gmail.com. 
(21201)
• SHÁNÍM ke koupi menší byt 2+1, 2+kk nebo 1+1 v Tep-
licích a okolí. Platba v hotovosti. Tel.: 705 286 945. (21202)
• KOUPÍM byt od  BD Trnovany nebo SBD Mír Teplice, 1+1, 
2+kk, 2+1, 3+1, žádné zprostředkování nebo podobně, 
platím hotově, rychlé a  seriózní jednání. Tel.: 776  228  913. 
(21203)
• SHÁNÍM ke koupi menší byt 2+1, 2+kk nebo 1+1 v Tep-
licích a okolí. Platba v hotovosti. Tel.: 705 286 945. (21204)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU dlouhodobě byt 1+1, 32 m2, před 8 lety cel-
ková rekonstrukce, v řadovém bytovém domě, parkování před 
domem, k dispozici zahrádka u domu. Holý nájem 2 800 + 
400 záloha voda (vl. vodoměr), vratná kauce 8 400,- Kč. Tel.: 
777 799 291. (21301)
• PRONAJMU prostorný byt 3+1+B, ul. Kollárova, spodní 
část Krupky, krásný výhled na louky, po celkové rekonstrukci, 
volný koncem února, začátek března. Nájem 7 000,- Kč/měs. 
+ energie, při podpisu smlouvy dvě kauce + první nájem. Jen 
vážní zájemci. Tel.: 602 965 998. (21302)
• NABÍZÍM podnájem zařízeného pokoje v Teplicích Trnova-
nech. Tel.: 732 133 730. (21303)
• PRONAJMU od  ledna 2017 částečně vybavený byt 1+kk 
v ul. Krušnohorská. Nájemné 4 000,- Kč bez elektřiny + vrat-
ná kauce. Tel.:722 979 840. (21304)
• PRONAJMU dlouhodobě byt 2+1 v Bílině, ul. Maxe Švabin-
ského. Volný ihned. Tel.: 736 539 472. (21305)
• PRONAJMU od 01/2017 byt 2+0 (42 m) na Nové Vsi v Tep-
licích. Nájem 6 000,- Kč + 1 kauce. Tel.: 721 616 900. (21306)
• PRONAJMU DB 2+1 v TP, Alejní ul. (proti BILLE), 6. p. (vý-
tah), kuchyň (el. sporák, myčka), 2 pokoje, předsíňka, koupel-
na (vana, umyv.), samost. WC, etáž. plyn. topení. Nájemné 5 
tis. Kč/měs., kauce 10 tis. Kč. Tel.: 417 534 197. (21307)
• PRONAJMU pěkný byt 3+1+B v TP, dlouhodobě, dohoda. 
Tel.: 737 602 581. (21308)
• PRODÁM 3+1 v Trnovanech, 1. p., nízký nájem, cena 250 
tis. Kč. Tel.: 603 818 995. (21309)

T220036

REALITY

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

T26014

www.elsen.cz

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM



G - Mimořádně nehospodárná. Bližší info nebo prohlídka 
po tel. dohodě. RK prosím nevolat. Tel.: 608 717 136. (21509)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM garáž v Ústí n. L. na Severní Terase v ulici J. Zajíce 
nebo Sociální péče. Tel.: 776 851 572. (21601)
• KOUPÍM domek v Teplicích a okolí. Cena kolem 1 milionu, 
nejsem RK. Mohu také nabídnout protihodnotou byt 3+1 
u Kauflandu. Tel.: 730 331 191. (21602)
• KOUPÍM menší dům v  Krupce, cena do  2 mil. Nejsem 
RK. Email: v.novotna@centrum.cz nebo tel.: 774  828  559. 
(21603)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU garáž v TP, Jateční ul. naproti Křižík. ul. nad 
myčkou, bez el., volná od  1. 1. 17, 600,- Kč/měs., půlroční 
platba předem. Tel.: 602 382 588. (21701)
• PRONAJMU garáž s  el. v  TP, Bílá cesta, Třešňovka. Tel.: 
736 629 498. (21702)
• NABÍZÍM pronájem nebyt. prostor na hl. třídě Masarykova, 
Trnovany, u stanice MHD. Tel.: 605 205 823. (21703)
• PRONAJMU garáž v Řetenicích, jen vážnému zájemci. Tel.: 
725 649 030. (21704)
• PRONAJMU nebytové prostory v Krupské ulici v Teplicích, 
možno kancelář. Tel.: 731 634 931. (21705)

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

www.vyhodnereality.cz

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

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

T23028

POTŘEBUJETE
OPLOTIT POZEMEK?
v yužijte mimořádné slev y

PLOTOVÉ CENTRUM
U Vlečky 1, UL Předlice

Tel.: 604 351 718
e-mail: anna.vlkova@seznam.cz

T220015

• PRONAJMU z velké části zařízený DB 4+1. Trnovany u Luny. 
Plov. podlahy, pl. okna, dřevěné dveře, lednice, kuchyňská 
linka. TV + internet. Volný od února, 8 000,- Kč + energie dle 
počtu osob. Email: anicka.tom@seznam.cz. (21310)
• SHÁNÍM pronájem 3+1, 4+1 v  TP u  Červeného kostela 
nebo u Městských sálů. Tel.: 722 320 057. (21311)
• JSEM sám, ID a  hledám pronájem bytu 1+kk, TP a  okolí, 
spěchá. Tel.: 730 924 672. (21313)
• PRONAJMU 2+kk, Trnovany, nájem s popl. 7 000,- Kč. Tel.: 
721 141 669. (21314)
• PRONAJMU přízemní byt 2+1, 65 m2 v  blízkosti centra 

Nemáte vlastní byt?
Bydlíte u rodičů a už toho máte dost?
Bydlíte v podnájmu a za Vaše peníze
si pronajímatel vylepšuje svůj vlastní
rozpočet? 

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

Nemáte peníze na pořízení
družstevního bytu v plné výši? 

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

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

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

T285033

Teplic, nájem 8 tisíc + plyn, voda , elektřina s trvalým poby-
tem , menší dvorek a parkování auta v uzavřeném prostoru, 
kauce 10 tis. Kč. Tel.: 603 159 809. (21312)
• PRONAJMU přízemní byt 2+1, 65 m2 v  blízkosti centra 
Teplic, nájem 8 tisíc + plyn + voda + elektřina s trvalým po-
bytem. Menší dvorek a parkování auta v uzavřeném prostoru. 
Kauce 10 tisíc korun. Tel.: 603 159 809. (21315)
• PRONAJMU malý byt 1+kk, Teplice Olbrachtova 1589, 
naproti čerp. stanici Shell. Vysoký panelový dům, 5. p. s výta-
hem. Pěkný standardní stav, nová plov. podlaha, v koupelně 
sprchová vanička. Nová pl. okna. Dlouhodobě zaměstn. 
a  slušným solventním lidem, max. pro 1-2 osoby, menšiny 
nevolat. Měsíčně 5 500,- Kč + elektřina (500). Volný od břez-
na. Kauce nutná. Tel.: 774 951 095. (21316)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM zahradu v OV, 530 m2, „Na Lišce“. Udržovaná, pěk-

ná poloha, ovocné stromy, užitková voda, malá chatka. Cena 
dohodou. Tel.: 723 450 885. (21501)
• PRODÁM garáž v Jateční ulici u myčky aut. Cena 100 000,- 
Kč. Tel.: 602 121 813. (21502)
• PRODÁM zahradu v Krupce, v zahrádkářské kolonii Výrovka. 
Nabídka není určena pro makléře. Tel.: 737 838 090. (21503)
• PRODÁM zahradu v zahrádkářské kolonii na Lišce. Chatka 
3×5 m, celá podsklepená. Pitná voda. Bez el. proudu. Levně, 
důvod stěhování. Tel.: 725 870 179. (21504)

• PRODÁM zasíťovaný stavební pozemek + příjezdová 
komunikace o ploše 781 m2 se stavebním povolením a pro-
jektem, v územním plánu pro RD v Proboštově u Teplic. Cena 
1 100 000,- Kč. Tel.: 736 190 551. (21505)
• PRODÁM garáž, Jateční ul., vedle školy, 45 000,- Kč. Tomu, 
kdo zaplatí odhadce a  vyřídí vše na  úřadech, RK ne. Tel.: 
606 716 789. (21506)
• PRODÁM garáž v Teplicích, Jateční ul., 20 m2, bez el. Cena 
90 000,- Kč. RK nevolat. Tel.: 728 540 621. (21507)

• PRODÁM RD v Oseku v ulici Obránců míru, není podsklepen 
a po celé jeho délce se nachází půda. Celková výměra pozem-
ku činí 1  986 m2. Dům v  centru, dispozice je 4+1. Obytná 
plocha celého bytu je 136 m2.V obývacím pokoji krb, plynové 
topení je rozvedené po  celém domě radiátory. Okna plast. 
Podlahy kombinace plov. podlahy, dlažby a v obývacím poko-
ji koberec. V koupelně rohová vana, sprchový kout a příprava 
na pračku, plocha koupelny je 12 m2. Dům zasíťovaný - dál-
kový vodovod, plyn, kanalizace, el. 230/400. Fasáda částečně 
zateplena. Na  zahradě garáž na  dvě auta o  výměře přes 51 
m2 + sklad přes 8 m2, vedle garáže je kryté stání na kara-
van nebo auto. Ve spodní části domu se nachází dva obchody 
s přísl. Velká udržovaná zahrada. Energetická náročnost: Třída 

•  
•  
•

HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

 AŽ  70.000 KÈ
STAÈÍ

AVOLATZ
T292005

REALITY20

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů

Tel.: 608 360 681
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NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM

Pronájem hudební
klub 330 m2

 OC Jitřenka. Chomutov
tel.: 608 003 613 T290007

Pronajmeme restauraci
s nejlepší polohou ve městě 

Hoyerswerda, SRN.
Telefon: 00493571407301

Facebook: Rest Hoy



POTŘEBY PRO DOMÁCNOST, NÁBYTEK, HRAČKY-KOČÁRKY, ODĚVY, HOBBY 21

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

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM nový, nevybalený kuch. robot zn. Sencor Stand 
mixer 44STM z pastel. řady. PC 5 000,- Kč, nyní 2 990,- Kč. 
Zn.: Nevhodný dárek. Tel.: 776 232 676. (2101)
• PRODÁM plynový průtokový ohřívač vody karma MORA 
TOP typ 5508.1002 ZP 17,5 kw-komín. (20 l/min o 25°C), 
766x380x220, odtah d=130mm. Automatická regulace 
výkonu, bateriové zapalování, hlídač odtahu spalin a ome-
zovač teploty vody. Cena 3  500,- Kč. Tel.: 606  357  402. 
(2102)
• PRODÁM vnitřní dveře se zámky a klikami, ze 2/3 pro-
sklené. P70 - 3ks, P80 - 1 ks, L70 -2 ks. Cena za 1 ks - 100,- 
Kč. Tel.: 775 191 368. (2103)
• PRODÁM prosklené, zrcadlové skříňky (vitríny), levně. 
Tel.: 739 016 017. (2104)
• PRODÁM kuchyňský odsavač par, digestoř, bílé čelo, zn. 
FAGOR, 60x30x17cm. Tel.: 777  114  812. Cena 499,- Kč. 
(2105)
• PRODÁM pračku Ariston, výborný stav, 2 000,- Kč. Tel.: 
602 181 692. (2106)
• PRODÁM žehl. prkno v  dobrém stavu, nepropál., málo 
použív., 180,- Kč. Tel.: 728 949 777 (TP). (2107)
 

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM použitou tmavou matraci, slušný stav, 2x140x-
17cm za 200,- Kč, klekačku, černá konstrukce a šedý potah 
za 200,- Kč, prádelní koš nerez stříbrný, válec, nepoškoze-
ný, 300,- Kč. Tel.: 723 605 354. (201)
• KOUPÍM starší dřevěnou dětskou vysokou židli a ohrád-
ku. Tel.: 603 734 619. (202)
• PRODÁM kokosovou matraci do  dětské postýlky, pou-
žívaná pouze do cestovní postýlky. Cena 100,- Kč, Teplice. 
Tel.: 606 479 093, email: 57janicka@seznam.cz. (204)
• PRODÁM 4 ks matrací do postele, málo použív., 500,- Kč/
ks, okr. TP. Tel.: 602 853 100. (205)
 

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM kvalitní autosedačku 9-36 kg, vlastní pětibo-
dové a výškově nast. pásy, polohovatelná hlavová opěrka, 
nová se zárukou 2 roky, nejnovější atest ECE R44/04. Zašlu 
i poštou, 1 190,- Kč. Tel.: 776 495 506. (2301)
• PRODÁM krásnou dětskou krosničku značky CHICCO. 
Zánovní, s krytem proti dešti. Cena 1 000, Kč. Email: hond-
zin@hotmail.com. (2302)

4 - ODĚVY

• PRODÁM na  miminko kojenecké oblečení od  0-7 mě-
síců, neutrální výbavička vše co je třeba, 850,- Kč. Tel.: 
604 782 643. (2401)
• PRODÁM několik párů různých botiček a  bačkůrek 

po jednom dítěti (klučičí) cca od 1 roku do 5 let. Zn: velmi 
levně! Ozvěte se, pošleme foto a podrobné informace mai-
lem. Spěchá. Kostomlaty p. M. Tel.: 724 817 336. (2402)
• NA dvojčátka miminka nabízím hezké moderní oblečení, 
dvojmo, vel. od  nejmenších velikostí do  6 měsíců: body, 
soupravy, kalhoty, košilky, kombinézy, čapky. Velice pěkné, 
cena dohodou, dobírka možná. Tel.: 776 134 971. (2403)
• PRODÁM novou dámskou hnědou zimní bundu s kapucí, 
vel. M, delší, PC 1 490,- Kč, nyní 890,- Kč. Opravdu velice 
pěkná, nenošená. Tel.: 720 150 923. Rychlé jednání = sleva 
100,- Kč. (2404)
• PRODÁM oblečení pro chlapce, děvče (2 - 6 let), vel. 116 
- 128, i dobírka. Tel.: 777 890 114. (2405)
• DÁM zdarma zimní dám. bundu, černá, 3/4, vel. 54, 
za poštovné. Tel.: 739 816 462. (2406)

• NABÍZÍM kabelku k  dennímu nošení, hnědá, nová, 
26x14 cm, moderní, 100,- Kč + pošt., i  dobírkou. Tel.: 
776 134 971. (2407)
• NABÍZÍM pěknou výbavičku na  miminko, vel. oblečení 
na  0 až 6 měsíců, vše je hezké, většinou neutrální, cena 
dohodou, levně. Tel.: 737 586 243. (2408)
• PRODÁM různé oblečení pro mimčo 0-7 měsíců, body, 
košilky, kombinézy, dupačky, trika, kalhoty, tepláčky, 
mikinky, čepičky, bačkůrky atd , levně. Tel.: 602  880  764. 
(2409)
• PRODÁM nenoš. spol. šaty ze salonu Moravec, krásné, 
vel. 38, šifon, krajka, satén. PC 7 500,- Kč, nyní 2 400,- Kč, 
nevh. dárek. Tel.: 602 641 864. (2410)
• PRODÁM černé vycházkové lodičky č. 38, nové, nenoše-
né, 280,- Kč, foto pošlu. Tel.: 605 864 376. (2411)

 8 - HOBBY

• KOUPÍM věci z pozůstalosti, staré knihy, mince, odznaky, 
sklo, porcelán, obrazy aj. Přijedu, děkuji za  nabídky. Tel.: 
721 771 991. (2801)
• PRODÁM analogový mixážní pult YAMAHA MG124cx, 2x 
hraný, 12 vstupů (6 mikrofon + 4 stereo linkové), dvou a tří 
pásmové EQ kanály, 4 sběrnice, 1 Aux send + 1 efektový 
send, 1 stereo Aux return, konektory Neutrik XLR,hmotnost 
3,2 kg za skvělou cenu 6 600,- Kč. Tel.: 604 748 802. (2802)
• PRODÁM dámské lyžařské boty Salamon, vel. 27. Cena 
900,- Kč. Email: alena@hacmac.info. (2804)
• KOUPÍM LP gramofonové desky, větší množství vítáno. 
Přijedu. Stačí prozvonit na tel.: 721 442 860. (2805)

T285002

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ODĚVY HOBBY

ZPROSTŘEDKUJI VÁM PŮJČKU
6 000 – 200 000,- Kč, KTERÁ JE URČENA PRO VŠECHNY!

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

NIC NENÍ ZTRACENO, ANI, POKUD JSTE JIŽ V REGISTRU.
ZCELA NOVÝ A VÝHODNĚJŠÍ PROVIDENT.

VOLEJTE 722 788 376
ZCELA NOVÝ A VÝHODNĚJŠÍ NEŽ LEADER NA TRHU. T2
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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

HOBBY, AUTO-MOTO22

• VYKLÍZÍTE byt či dům? Sběratel koupí a  dobře zaplatí! 
Duchcovské sošky a sochy a staré hodinky zn. Prim, Zenith, 
Doxa Omega aj., staré hračky (na  kabel, klíček, setrvač-
ník), zlaté a  stříbrné mince, retro lampy, starou bižuterii, 
lustry, vázy, vojenské věci, obrazy, nábytek ze 60. let. Tel.: 
603 589 642, přijedu, platím ihned! Děkuji. (2803)
• PŘEVEDU videokazety všech typů na DVD, rychle a spo-
lehlivě. Stačí prozvonit, volám zpět. Tel.: 603  904  397. 
(2806)

• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od  r. 1890 
do 1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál. aj. vše od ho-
din, děkuji. Tel.: 606 957 179. (2807)
• KOUPÍM starévis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (2808)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a z obec. kovu, 
medaile, plakety, řády, vyznamenání. Děkuji za  nabídky, 
sběratel. Tel.: 603 230 673. (2809)
• VYKOUPÍM za hotové porcelán, sošky, hodiny, nábytek, 
odznaky, známky, knihy, rádia, harmoniky, obrazy, váhy, 
sklo. Tel.: 775 691 189. (2810)
• VYKOUPÍM staré knihy, časop., obálky, bankovky, znám-
ky, mapy, odznaky, medaile, šavle, bajonety, rádia, fotoap., 
dalekohl. aj. Tel.: 737 397 806. (2811)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy, malov. orig., též kopie, 
tisky, aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 
733 511 224. (2812)
• KOUPÍM staré hračky z doby ČSSR, vláčky, mašinky, Mer-
kur apod., auto na bovden, indiány z NDR, pásáky atd. Tel.: 
608 224 183. (2813)
• PRODÁM starožit. psací stroj zn. Remington Junior, 700,- 
Kč, dále starožit. elektronkové rádio Tesla 506A, RV 54, 

500,- Kč. Dále prodám bankovky 10,- Kč (2. 1. 27), 50,- Kč 
(2. 10. 29), 50,- Kčs (3. 7. 48), 500,- Kčs (2. 3. 46), 1 000,- Kč 
(25. 5. 34), 50,- Kč (25. 9. 44), 20,- Kč (21. 9. 42), ceny dle 
katalogu. Tel.: 721 777 132. (2815)
• PRODÁM dámské lyžařské boty Salamon, vel. 27. Cena 
900,- Kč. Email: alena@hacmac.info. (2804)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících formá-
tů na  DVD, přepisy na  studiových zaříz., možnost střihu, 
potisku DVD atd. Tel.: 725 065 344. (2816)
• KOUPÍM věci z pozůstalosti, půdy, sklepa atd. Jako min-
ce, porcelán, obrazy, odznaky, pohledy, knihy, hračky aj. 
Přijedu. Děkuji za férové nabídky. Tel.: 721 771 991. (2817)
• PRODÁM bankovky, naše i cizí. Tel.: 728 130 293. (2819)
• SBĚRATEL koupí staré hračky, auta na  kab. ovládání, 
setrvačník, klíček, i  bez pohonu. Také poškozené. Tel.: 
721 141 669. (2820)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM ND na  traktor BĚLORUS typ JuMZ s  motorem 
D65 a  hydraulikou nástavbou EO-2621A(B, B3); T54 Bol-
gar s  motorem D50 a  ND na  motory D240, 242, 245 pro 
traktory BELARUS typ MTZ popř. E302. Volejte na  tel.: 
605 718 989. (2901)
• PRODÁM Renault Megane 1,6i, 16V, RV 02, 189 tis. km, 
EURO 3, TK 1/19, klima, 29  900,- Kč. Tel.: 777  952  920. 
(2902)
• PRODÁM Renault Megane 1,9dci, nová TK 1/19, Euro 3, 
pěkné, 2002, zachovalé, 30 tis. Kč. Tel.: 606 909 901. (2903)
• PRODÁM Ford Ká, 1,3i, RV 07, naj. 37 ris. km, vínová me-
tal, 47 000,- Kč. Tel.: 737 927 915. (2905)

• PRODÁM Ford Fusion, 1,4 ,3, diesel, stříbr. metal., RV 
8/06, garáž., 2. maj. (v rodině), naj. 67 tis. km + zim. a let. 
penu na discích, 110 tis. Kč. Tel.: 737 720 971. (2904)
• PRODÁM RENAULT Megane 1.9 dCi, RV 02, 182 500 km, 
Euro 3, klima, tažné zařízení, zimní pneu, zachovalý, neha-
varovaný. TK 2/19. Bez koroze, 1. majitel. Tel.: 723 726 100. 
(2906)
• PRODÁM 4 ks zimní pneu Semperit 185/55, R15, 86H, 
M.S. stav 90%, vše za 1 000,- Kč. Tel.: 736 437 130. (2907)
• PRODÁM Peugeot 207 r. v. 07, motor 1.6, 16V, Turbo, vůz 
vyrobený na zakázku, motor 110 KW /150 koní/, šedoze-
lená metal., 2x digi klima, 6 x airbag, ALU kola 16 palců, 
kůže, el. okna, el. zrcátka +sklopná, palubní PC, dešťový 
senzor, vyhřívané sedačky, tempomat, rádio+CD+6x repro 
s  DO, televize, navigace, panoramatická střecha, natáčecí 
světla, denní svícení, ABS, ASR, centrál na  DO, zámek 
převod., tažné zařízení, imobilizer a  další, nehavarovaný, 
nepoškozený, nekuřák, koupeno v ČR, jsem přímý majitel, 
servisní historie, najeto 84000 km, atraktivní, výkonný, 
rychlý vůz, pohledově ve stavu nového. Cena 149 900,- Kč. 
Jsem z Teplic. Tel. 605 577 264, email aaafotobanka@volny.
cz. (2908)
• PRODÁM Peugeot 106 1,0 XN 37kw, r.v. 93. Garážovaný 

15 let, v bezvadném stavu. STK do 5/2018. Zimní pneu vý-
borný vzorek, k autu další kompletní letní sada na ráfcích. 
Najeto 146 000 km. Velmi zachovalý interier, absolutně bez 
koroze, 1/2 roku stará baterie v  záruce, nový alternátor. 
Momentálně auto odstavené pouze z  důvodu nevyužití, 
SPZ v depozitu. Ekodaň nezaplacena. Cena 10 000,- Kč. Tel.: 
774 951 095. (2909)
• PRODÁM sadu orig. letních alu kol 17, zn. Annapurna 
na Yetti, 600 km, 100% stav, 22 000,- Kč. Te.: 724 619 533. 
(2910)
• PRODÁM Wartburg bílý sedan, 2 takt, rok výroby 1969, 
1. majitel, garážovaný, TK do 6/18, pojízdný. Cena: 10 000,- 
Kč. Tel.: 773 475 282. (2911)
• PRODÁM Seat Alhambra 1.4 TSI REFERENCE, RV 2010, 
67 000 km, benzín. 1. maj., servis. knížka. Na dotazy ráda 
odpovím. Autobazary prosím nevolat. Cena: 320 000,- Kč. 
Tel.: 608 966 319. (2912)
• PRODÁM Renault Megane 1,9dci, nová TK 1/19, Euro 3, 
pěkné, 2002, zachovalé, 30 tis. Kč. Tel.: 606 909 901. (2903)

www.opravna
výfuků-rychloservis

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

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

T263012

SLEVY
AŽ 15%

T26013 Silniční a odtahová služba

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

E-mail: info@nedocars.cz
Tel.: 603 220 174T25003

Ústí nad Labem, Tovární ul. 983/25

AUTOLAKOVNA 

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

Například:
12V44Ah za  990,- Kč
12V55Ah za 1290,- Kč
12V74Ah za 1890,- Kč

Záruka 24 měsíců.
Sleva 5% při odevzdání staré baterie.
Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Tel. 417 534 504, 775 621 628

T292026

T220015

• šrouby, matice,
 podložky, nýty

•  velký sortiment
 nerezového materiálu

• hmoždinky, kotvy,
 vruty

• elektrické
 a ruční
 nářadí

T220009

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

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

RYCHLÁ PŮJČKA
PENÍZE NA RUKU I NA ÚČET

TEL.: 724 103 993 T23030
AUTO-MOTO PRODEJ

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

Petr Hampejs • tel.: 602 725 540 • www.vyhodnereality.cz

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM Š 100-110, kompl., bez SPZ, odhlášené, vcelku, 
nabídněte. Tel.: 606 201 271. (21001)

18 - SEZNÁMENÍ

• 51-175-82 z TP, hledám muže 50-55 let nad 180 cm, ne-
kuřáka, pracujícího, též z TP. Společné chvíle ve dvou. Tel.: 
608 319 245. Raději SMS, pracuji na směny. (21801)
• TEPLIČÁK 44/203 cm v  ID, ale nejsem postižený, hleda 
hodnou milou ženu z Teplic a okolí. Zn. samota je zlá. Tel.: 
720 150 923. (21802)
• SENIOR hledá přítelkyni z Teplic, která ráda cestuje a je 
zdravotně a  finančně soběstačná, k  občasným schůzkám 
a výletům. Kontakt přes SMS na čís. 724 034 024. (21803)
• ROZVEDENÝ 184/94 kg, 47 let, hledá ženu (40-50) se 
kterou by mi bylo dobře. Záliby: příroda, kolo, zahrada. Tel.: 
723 558 102. (21804)

• EXISTUJE v ČR solidní muž bez lží a přetvářek, který hledá 
štěstí a spol. život se ženou po 70tce. Samota je zlá. LtM, 
UL, DC. Tel.: 724 957 525. (21805)
• NAJDU babičky nebo dědy, kteří jsou sami. Na návštěvy 
a vzáj. pomoc. V dubnu mi bude 75 r. Nosím fr. hůl, řidič-
ka, bydlím na vesnici, nekuř., abstinent. Tel.: 721 246 768. 
(21806)

• 72/164/68 senior nekuřák hledá kamarádku nekuřačku, 
štíhlou. K prožití hezkých chvil a cestování. MO a okolí. Tel.: 
704 446 569. (21807)
• POSTARŠÍ SŠ hledá sportovně založenou nekuřačku 
ve  věku 53 - 59 let, do  170 cm na  výlety za  kulturou, 

Hledám VÝTAHÁŘE s praxí 
na servis výtahů - prohlídky, opravy

výpomoc - brigáda - spolupráce
Jedná se o přivýdělek. Věk nerozhoduje.

Tel.: 603 472 341 / 417 837 483

T23027

Přijmeme švadlenu/šičku
pro jednosměnný provoz do dílny v Novosedlicích,

mzda 17 500,- Kč, nástup možný ihned. 
Podmínkou je praxe v šití na průmyslových strojích, 

samostatnost a preciznost.
Sháníme i švadleny pro externí spolupráci. 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailu:
jozanek@jozanek.cz. T292016

ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

• HLEDÁM brigádu: úklid domácnosti, mytí oken, 
žehlení prádla, vyřizování nákupů. Jsem spolehlivá, 
pečlivá, 59, invalidní důchodkyně. Tel.: 732 322 009. 
(21901)
• HLEDÁM brigádu: dět. sestra, 64 let, s  praxí ráda 
pomůže s  dětmi jakéhokoli věku. Tel.: 704  032  411. 
(21902)
• HLEDÁM solidní brigádu, práci. Opravy střech, úpra-
vy a opravy bytů, domů, zahrad aj. Tel.: 608 725 048. 
(21903)
• HLEDÁM brigádu: ostříhám stromky na zahradě aj. 
Tel.: 606 564 741. (21904)

HLEDÁME DO SVÉHO TÝMU  

AUTOELEKTRIKÁŘE 
řidičský průkaz sk. C výhodou, 
servis nákladních vozů.

Kontakt: kulwein@autohelus.cz
 476 453 275

HLEDÁME! POMOCNÍKY DO VÝROBY A SVÁŘEČE
PRO GROßENHAIN (Sasko, Německo). 

Místo výkonu práce: Großenhain, Německo (cca. 35 km 
severně od Drážďan). Mzda: pomocník ve výrobě 9,00 
€/hod - pracovní doba: 40 hodin/týden (dvousměnný 

provoz) - částečná úhrada bydlení - ostatní mzdové 
příplatky garantovány (svátek, noční směna atd.) - roční 

valorizace mzdy - žádná práce o víkendu.
Jeden týden zaplacené zkušební práce je nezbytně nutný. 

Informace/kontakt (německy a anglicky) na tel. čísle: 
(+49) 3522 614287 nebo info@firststep-av.de

Firma Zimmermann hledá profesního řidiče/řidičku 
pro regionální dopravu s okamžitým nástupem na dobu 

neurčitou. Možný také plný nebo částečný úvazek. 
Požadujeme řidičský průkaz na nákladní automobily 

skupiny C. Žádosti prosím zasílejte na firmu Zimmermann, 
Unkersdorfer Straße 25, 01723 Kesselsdorf, 

Telefon: 035204-799750,
email: info@transporte-zimmermann.com

na wellnes pobyty i pěkné chvíle ve dvou. Děkuji za SMS 
na č. 607 113 346, zavolám a dohodneme případné setká-
ní. Zn.: převážně vážně! (21808)
• ROZVEDENÁ 64/168, bezdětná nekuřačka hledá hod-
ného muže přiměř. věku, který také nechce být sám. TP 
a okolí. Tel.: 604 694 829. (21809)
• ROZVEDENÁ pracující 64letá nekuř. SŠ 70/167, všestr. 
zájmů, relax nejr. na kole a ve vodě, postrádá dobrého pří-
tele do života. Zn. přivítejme jaro spolu. Tel.: 733 352 443. 
(21810)

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM 2 ks pasivní repro Torque 50 W bas. i  výšk. 
repro s  obalem, 30x35x45 cm, 2 kusy 1  200,- Kč. Tel.: 
723 466 140, Teplice. (2201)
• KOUPÍM MOTOCYKL JAWA / ČZ - CROSS, MOPED, VELOREX 
aj. nekompletní nebo jen ND velký TP doklady, dále har-

moniku Heligonku, flašinet, vojenskou vzduchovku, soc. 
hračky, auta na  ovládání na  bovden, také nářadí kovad-
linu, kleště, kovářskou probíjecí desku, signovačku, malý 
soustruh aj. - Stačí SMS 603  335  591. Nabídněte cokoliv. 
Peníze na místě za vaši cenu. Platí stále. (2202)
• KOUPÍM masážní lehátko (stůl). Dřevěný nebo i  hliní-
kový. Možno pevný nebo i  skládací. Pouze v  perfektním 
stavu. Požaduji zaslání foto a osobní odběr (Most, Chomu-
tov, UL, Teplice, LN atd). Prosím nabídněte i s cenou. Tel.: 
705 234 669. (2203)
• PRODÁM aktivní subwofer s možností štelování výkonu 
a basů. Výkon není uveden. Cena 500,- Kč. Jsem z okr. TP. 
Tel.: 606 815 350. (2204)
• KOUPÍM drážní lucernu (na  svíčku, petrolejku atd.), co 
nosili zaměstnanci. Děkuji za  nabídky. Tel.: 737  148  291. 
(2205)
• KDO daruje televizi sportovnímu oddílu za  bezplatný 
pronájem kuželny? Tel.: 725 706 525. (2218)

Neřešíme na co si chcete půjčit.
Rychlá půjčka v hotovosti

ještě dnes nebo na účet.
Garance ceny, splátkové prázdniny.

Volejte +420 724 742 063

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ

RŮZNÉ



TEPLICE - OUTLET -50%
na ploše 2500 m2

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

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

e-shop

www.sobnabytek.cz

Tento měsíc doprava zdarma!
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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 27 - Vyšlo 6. 2. 2017
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

Povoleno Ministerstvem kultury ČR - ev. číslo: MK ČR E 11526 • Distribuce: P. Šádek
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• NABÍZÍM pouze od  svých včelstev z  lesnatých oblastí 
Blatenska v  JČ kraji včelí med květový - nektarový (např. 
maliny, ostružiny, květena luk či lesních ploch), lesní - me-
dovicový (např. smrk, modřín, javor, dub, buk) či smíšený, 
popř. v  sezoně medová víčka (obsahují mnoho zdraví 
prospěšných látek nacházejících se mimo jiné i  pod víčky 
jednotlivých buněk v plástu). I v momentu letošního ne-
dostatku medovicových medů nabízím i medovicový med 
z jedle bělokoré. Vše dodávám i v Praze, vždy v přirozeném 
stavu (krystalický či pastovaný), tj. bez tepelné a chemické 
úpravy, ztekucování, bez mísení s cizími dovozovými medy, 
barvivy, cukry, škroby, či jinými přísadami. Medy neobsa-
hují ani rezidua antibiotik. Možnost dodání i  v  dárkovém 
balení. Dále dodávám včelí vosk v přírodním stavu a svíčky 
z přírodního neupraveného včelího vosku. Dejte přednost 
vysoké kvalitě v podobě českého medu od českého včelaře. 
Tel.: 602  391  252, 608  730  586, email: frhruby@seznam.
cz. (2206)
• ZA 500,- Kč prodám porcelánový a skleněný obsah zrca-
dlové vitríny v obývací stěně (obsah bohatý, spěchá). Tel.: 
732 350 891. (2207)

• PRODÁM matraci 90x200 cm, která je určená pro použití 
v  pečovatelství a  domácí péči i  ve  zdravotnictví (vhodná 
i  pro polohovací elektrická lůžka) - nová, v  pův. zaliso-
vaném obalu (nevhodný dárek). Cena 1  000,- Kč. Volejte 
po 18. hod. na pevnou linku 474 542 462 (nechte dlouho 
vyzvánět). (2208)
• PRODÁM GPS modul Canmore GT.730F, vhodný pro ntb, 
PC apod., pro řidiče kamionu a další k navigaci. Rozbale-
ný, ale nepoužívaný, os. předání TP, MO. Tel.: 705 234 669. 
(2209)
• PRODÁM závěs. drh. závěs na květiny, přír. barva s očkem 
k uchycení, nový, foto pošlu. Tel.: 602 954 145. (2210)
• PRODÁM cirkulárku s kolíbkou, dom. výroba motor 3 kW 

+ 2 kotouče, prům. 60 cm, 3 700,- Kč. Tel.: 722 342 149. 
(2211)
• KOUPÍM učebnici „Škola hry na  knoflíkovou harmoni-
ku (akordeon)“, vydání kolem r. 1960. Tel.: 775  507  356. 
(2212)

• KOUPÍM el. míchačku na  220 V, nádrž plast s  košem 
1  000 l, plyn. gril i  nefunkční, dřev. žebřík 6 m, i  poškoz., 
chemické WC. Tel.: 721 600 130. (2213)
• SETKÁNÍ bývalých spolužáků ZDŠ Maxe Švabinského, rok 
ukončení 1972 se koná v sobotu 8. 4. 17 od 15 hodin v no-
vém salonku restaurace Aladdin v  Teplicích. Předběžnou 
účast potvrďte SMS na tel. 606 479 093. (2214)
• NABÍZÍM elektrickou vrtačku zn. Einhel 250 Kč + 2 sady 
vrtáků různé síly, 200,- Kč. Tel.: 605 897 486. (2215)
• NABÍZÍM spací pytel na zip, teplý na campingování. Tel.: 
739 816 462. (2216)
• NABÍZÍM faktury na  stavební materiál a  práci - rekon-
strukce domů a  bytů, kanceláří, nábytek, okna, střechy, 
atp. Lze použít i  pro stavební spoření. Tel.: 728  260  334. 
(2217)
• PRODÁM 450 ks příček Liapor M115 AKU - 375x115x240 
na paletách za 8 500,- Kč. PC 18 500,- Kč. Tel.: 733 724 529. 
(2219)
• PRODÁM plynový kotel Waillant po repasy. Vývod do ko-
mína. Teplice. Cena 10 000,- Kč. Tel.: 704 014 565. (2220)
• ZAŠIJI, ušiji ubrousky, kapsáře, opravím monterky. Tel.: 
607 163 135. (2221)
• PRODÁM levně satelit. talíř k  venkovní montáži. Tel.: 
606 716 789. (2222)
• KOUPÍM vzduchovku, nejl. Slavii, i jiný typ nebo na díly. 
Tel.: 608 725 048. (2223)
• KOUPÍM vzduchovku, nejl. Slavii 630, 631, možno i jiný 
typ v solid. stavu a za rozum.cenu pro sport. střelbu. Tel.: 
773 953 139. (2224)

Česká stavební a obchodní 
společnost, bez dluhů

na prodej.
E-mail: katrin_platzek@freenet.de 

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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