
magazín Září 2016 / náklad 25 000 výtisků

www.iregio.czVychází zdarma měsíc co měsíc již 26 let!

Děčín
Chomutov
Litoměřice
Louny
Most
Teplice
Ústí nad Labem

RE
D

A
KC

E:
 6

02
 4

26
 5

26
, 7

77
 9

59
 0

61

Hejtman a starosta
z Bíliny

Jsem přesvědčen, že je spravedlivé, 
aby kompenzace pro mostecké 

horníky byly stejné jako pro horníky 
v OKD v Moravskoslezském kraji. 

Dotýká se mě, že to pan ministr 
Babiš vidí jiným úhlem pohledu 

a situaci na Mostecku zlehčuje.

Rozhovor uvnitř novin
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Hledáme automechanika do našeho mladého 
a přátelského kolektivu. Nástup možný ihned.

AUTOMECHANIK

Kontakt:  roman.reidl@chara.cz
       606 646 011
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Hejtmana Ústeckého kraje

Oldřich Bubeníčka
na cestě po okrese Teplice
doprovodí kandidáti KSČM

pro volby
do zastupitelstva Ústeckého kraje

… první den v září to slavnostně začalo i v 1. B třídě paní učitelky Šmutzerové 
na ZŠ Metelkovo náměstí v Teplicích.
Blahopřejeme a držíme palce zejména všem prvňáčkům!
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golfbarbora.cz

Zatímco pro nás je léto časem 
odpočinku, naše bronzová pokož-
ka čeká na  podzimní relax. A  také 
se dožaduje pozornosti a  dostat-
ku času na  péči, kterou jí v  letních 
dnech poněkud upíráme. Možná 
vám přijde vhod pár důležitých rad 
odborníků z  dermatologie a  lékař-
ské kosmetiky Sanatoria Europa: 

Důkladná péče i estetické 
zákroky

Kůže bývá po  létě vysušená, 

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

Podzimní péče o pokožku
šupinkatá, přibývají pigmentové 
skvrny. Podzim je naopak poměr-
ně šetrným obdobím. Nemusíme 
se tedy bát důkladné kosmetiky, 
čištění, peelingů apod. Stejně tak 
je nastávající roční doba ideálním 
časem pro dermatologická vyšet-
ření a případné následující zákroky. 
Také preventivní a zkrášlující zákro-
ky je dobré naplánovat si na dobu, 
kdy slunce ztrácí na  intenzitě, ne-
koupeme se v přírodě, pokožka má 
dostatek času na „rekonvalescenci“ 

Nezapomeňte na žíly
Doporučení o  podzimu coby 

ideálním období pro vyšetření a zá-
krok platí také pro všechny, koho 
trápí nevzhledné žilky a žíly na no-
hou. Času do jara je v tomto případě 
méně, než se zdá, a odkládat často 
znamená nejen trápit se estetic-
kou vadou celé další jaro a léto, ale 
mnohdy i  riskovat zhoršení a zdra-
votní problémy.

Sanatoriu Europa

Pod Doubravkou 13
Teplice

Tel.:
603 501 306
417 532 672

e-mail:
info@sanatoriumeuropa.eu 

SanatoriumEuropa

a  regeneraci a  případné jizvičky či 
stopy po  zásahu skvělé podmínky 
pro dokonalé vyhojení.

Co s pigmentovými 
skvrnami?

Protože podmínkou vzniku pig-
mentových skvrn je ultrafialové 
záření (ať již sluneční nebo umělé), 
nejčastěji je najdeme na  hřbetech 
rukou, krku a  dekoltu. S  jejich od-
straněním nejlépe poradí dermato-
log. Odborné vyšetření určí ideální 
způsob léčby – od „lehčích“ terapií 
až po přístroje jako IPL nebo laser. 

Pozor na znaménka!
Asymetrie, změna barvy, nepra-

videlné ohraničení, vyvýšení, veli-
kost nad 5 mm apod. Pokud vaše 
znaménko „začne zlobit“, je namístě 
návštěva dermatologa. Jarní a pod-
zimní vyšetření podezřelých zna-
mének nejen vyloučí vaši nejistotu, 
ale v případě nutnosti zákroku bu-
dete vědět, že jste nic nezanedbali 
a přišli včas.

TEPLICKÉ HŮLKOVÁNÍ
Poslední srpnovou sobotu jsme s  instruktorkou Blan-

kou Parpelovou pozvali pod teplickou Doubravku zájemce 
o  u  nás relativně novou disciplínu severské chůze. Počet 
zájemců nás mile překvapil. Byla krásná slunečná sobota 
a  tak se to vše v pohodě zvládlo. Nordic walking vzbudil 
zájem u více než třiceti přihlášených. Začali jsme krátkou 
instruktáží a rozcvičkou (foto) a pak jsme se ve dvou skupi-
nách vydali zdolat doubravský terén. „Mně se to moc líbilo. 
Rád bych se severské chůzi více věnoval jako kondičnímu 
tréninku pro mé ostatní sportovní aktivity,“ hodnotil účast 
jeden z těch nejmladších co přišli. Ti starší chůzi s hůlkami 
brali jako skvělou příležitost jak si aktivně protáhnout tělo. 
Tak i tak je to možné. Lektorka Blanka Vám poradí jak s vý-
běrem vhodných hůlek a obuvi, tak i s nácvikem; kontakt: 
608 435 931, info@nordicwalkingteplice.cz. 

Mediálním partnerem Teplického hůlkování je měsíčník 
REGIO. 



Narodil jste se a  střed-
ní školu vystudoval v  Ústí 
nad Orlicí. Co Vás přivedlo 
do Bíliny? 

K  Ústeckoorlicku a  k  východ-
ním Čechám mám samozřejmě 
stále citový vztah, tak asi jako kaž-
dý ke svému rodnému kraji. Vět-
šinou bývá tím důvodem k opuš-
tění rodného kraje cesta za  svojí 
láskou nebo za  prací. A  tak také 
tomu bylo v mém případě.

Bílina je krásné město 
na úpatí Českého středohoří, 
považujete se za patriota?

Patriotem se člověk nerodí, ale 
sává se jím. Vlastně se ani patri-
otem stát nemusí, pokud nenajde 
to, čím ho místo k žití přitahuje, 
čím ho obohacuje, s  čím se zto-
tožňuje, čím ho oslovují jeho oby-
vatelé. To, že žiju již několik de-
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setiletí v Bílině, považuji za dosta-
tečný důkaz patriotismu. Ostatně, 
koho by neoslovila tak krásná 
příroda a lidé v okolí.

Období dovolených a  prázd-

měla být samozřejmostí, jinak 
se můžeme jen těžko považovat 
za patrioty, kteří mají zájem život 
v regionu stále zlepšovat.

sedních Teplicích, jednomu 
z mála větších měst kde chy-
bí umělá ledová plocha. Jak 
na  svoje působení v  bílin-
ském hokej vzpomínáte Vy?

Ke sportu jsem měl vždy blízko, 
nejprve jako aktivní hráč basket-
balu a  fotbalu. Když začal starší 
syn chodit do  školy, začal s  led-
ním hokejem. Postupně jsem se 
stal vedoucím mužstva, potom 
začal hrát mladší syn. Pracoval 
jsem ve  výboru oddílu. V  roce 
1993 se pro nedostatek dětí od-
díl rozpadl. A  v  roce 1995 jsme 
založili s  partou nadšenců HC 
Draci Bílina. Jirka Hájek, Jarda 
Hubáček, bratři Anderlové, Míra 
Slačík, Jirka Müller, Dědek Ba-
lín a řada dalších, to byly krásné 
roky. A  podařilo se mi prosadit, 
že se postavil zimní stadion, který 
se otevíral v roce 2001. 

Hejtman a starosta z Bíliny

niny, které právě skončily, byly 
podle mě vhodnou příležitostí 
ještě lépe se seznámit se svým 
krajem a objevit jeho krásy i nové 
zajímavosti. Praktické zeměpisné 
a  vlastivědné poznatky pak jis-
tě využijí školáci při vyučování. 
Dobrá znalost vlastního kraje by 

Myslím, že mimo jiné, se 
v minulosti Váš vztah k měs-
tu promítl hodně v  oblasti 
sportovního dění v  Bílině. 
Neúnavný propagátor a  or-
ganizátor bílinského hokeje. 
Dodnes je na tom hokej v Bí-
lině mnohem lépe než v sou-

„Náš kraj čeká v blízké budoucnosti řada 
změn, už jen z toho důvodu, aby si udržel 
svoje zlepšující se postavení a vnímání zbytku 
republiky. To je samo o sobě určitá výzva pro 
všechny, kteří mají ambici něco změnit.“
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V  tomto měsíci jeden ví-
kend jako vždy patří oslavám 
hornického svátku. Nasnadě 
je tedy otázka Vašeho pohle-
du na  těžební aktivity bílin-
ské uhelné společnosti a  vý-
znamu tohoto giganta pro 
bílinské občany. 

Jsem rád, že se vládním roz-
hodnutím prolomily těžební li-
mity Severočeských dolů v  Bíli-
ně. Životní prostředí ani lidé tím 
neutrpí, naopak získají, na Bílin-
sku nehrozí propouštění horní-
ků. Nemohu se ale smířit s  tím, 
že stejná vláda zakázala pokra-
čovat v  těžbě uhlí na  Mostecku. 
Přijdou zde o  práci téměř dva 
tisíce lidí a k odpovědnosti za to 
se vládní garnitura nehlásí. Jsem 
přesvědčen, že je spravedlivé, aby 
kompenzace pro mostecké hor-
níky byly stejné jako pro horní-
ky v  OKD v  Moravskoslezském 
kraji. Dotýká se mě, že to pan 
ministr Babiš vidí jiným úhlem 
pohledu a  situaci na  Mostecku 
zlehčuje.

Než jste se stal hejtmanem 
kraje, pracoval jste dlouhá 
léta jako redaktor v  novi-
nách. Vraťte se: nejste ani 
hejtmanem, ani bílinským 
starostou, jakou otázku byste 
položil starostovi Bíliny. 

Ta novinářská otázka by moh-
la znít třeba takto: Co Vás, pane 
Bubeníčku, vedlo k  tomu, že jste 
se ucházel o  funkci bílinského 
starosty?

Dobře, a Vaše odpověď? 
Měl jsem představu, jak ve měs-

tě dělat věci lépe, za méně peněz, 
jak v  městském rozpočtu lépe 
hospodařit, jak lépe využít poten-
ciálu, který město a  jeho obyva-
telé nabízejí. Měl jsem představu 
i  o  svých možných spolupracov-
nících ve  vedení města. A  trou-
fám si říci, že jsem cítil i podpo-
ru velké části voličů. Proto jsem 
do  toho šel a  výsledek mé před-
stavy potvrdil. 

to tak lidé, účastníci průzkumů, 
vnímají. Výsledky průzkumů nej-
sou zdaleka odrazem jen práce 
hejtmana. Myslím, že současné 
krajská koalice, ale i celé zastupi-
telstvo za celé volební období od-

„Dobrá znalost vlastního kraje by měla být 
samozřejmostí, jinak se můžeme jen těžko 
považovat za patrioty, kteří mají zájem život 
v regionu stále zlepšovat.“

Podle pravidelných prů-
zkumů renomované firmy 
SANEP patříte dlouhodobě 
k  nejoblíbenějším hejtma-
nům ČR. Kde spatřujete Vy 
důvod tohoto úspěchu?

Předně musím říci, že nepře-
ceňuji ankety oblíbenosti a různé 
průzkumy. Registruji je a jsou pro 
mě signálem, že se snad některé 
věci v  kraji daří dělat dobře, že 

vedly kus dobré práce. To je můj 
dojem, ale jak to skutečně vnímají 
voliči, se již zanedlouho při kraj-
ských volbách ukáže.

V  ČR jste jediným kraj-
ským hejtmanem za  KSČM. 
Proč takový úspěch právě 
v našem kraji? A jak to vidíte 
pro KSČM v  říjnových vol-
bách?

ná příroda v  našem kraji 
a  památky kraje zvýšily ces-
tovní ruch. Ale proč by, ze-
jména mladí lidé, měli k nám 
jezdit jen jako turisté, proč 
by si Ústecký kraj měli zvolit 
i  jako místo pro svůj život? 
Ostatně jako jste to na začát-
ku své kariéry udělal také Vy.

Náš kraj čeká v blízké budouc-
nosti řada změn, už jen z  toho 

důvodu, aby si udržel svoje zlep-
šující se postavení a  vnímání 
zbytku republiky. To je samo 
o  sobě určitá výzva pro všechny, 
kteří mají ambici něco změnit, 
přispět k  rozvoji průmyslového, 
kulturního a  inovačního poten-
ciálu Ústeckého kraje. Lidé, kteří 
sem přicházejí, a není jich mno-
ho, si to však uvědomují. Věřím, 
že se pro obyvatele náš kraj stane 
tím nejlepším místem pro život. 
Buďme patrioty a získejme pro to 
i obyvatele z ostatních krajů naší 
republiky!

S  touto otázkou se asi se-
tkáváte hodně často: jak to 
všechno stíháte?

Máte pravdu, nemohu si stě-
žovat na  jednotvárnost práce 
a na malou vytíženost. Jsou tu ale 
dva velmi důležité faktory, které 
mi v pracovním vytížení pomáha-
jí: je to podpora a plné pochopení 
rodiny, moje vnoučata Nela a Lu-
káš a pak okruh spolupracovníků, 
na které se mohu spolehnout.

Redakce měsíčníku REGIO 
děkuje za rozhovor.

Nezbývá mi než zopakovat, že 
mám z práce krajského zastupitel-
stva za celé volební období dobrý 
pocit. Pokud obyvatelé kraje rov-
něž nabyli dojmu, že současné ve-
dení kraje dobře fungovalo, měli 
by to dát najevo i  v  nadcházejí-
cích krajských volbách.

Vnímáme, co a  jak hodně 
a úspěšně se dělá, aby úchvat-

Znělcová hora Bořeň, dominanta nedaleké Bíliny
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Sborem Pramínek už prošly 
stovky teplických dětí dvou ge-
nerací. Hudební těleso, kde se ti 
nejmenší učí zpívat a  také vy-
stupovat na veřejnosti, už totiž 
existuje více než 45 let. Posled-
ních třicet let stojí v  jeho čele 

Nový školní rok je tady. Školáci postoupili o roč-
ník výš, z loňských předškoláků jsou prvňáci, 

tříletí mrňouskové, kteří byli až dosud doma s ma-
minkami, nastoupili do školky. Nováčci přicházejí 
i do Pramínku, pěveckého sboru teplických mateř-
ských škol.

lecké školy Markéta Loskotová, 
která od té doby soubor dopro-
vází na klavír. V prvních letech 
chodily do  Pramínku děti ze 
dvou mateřských škol: ze Suko-
vy ulice a z Bílé cesty. Dnes sou-

bor navštěvují děti z  pěti ma-
teřinek, vedle dvou původních 
ještě také žáčci z Moskevského 
náměstí a  ulic Fráni Šrámka 
a Zelené. „Soubor má kolem 70 
dětí. Snažíme se vybírat ty, které 

mají rytmus a  jsou muzikální. 
Vzali jsme ale třeba i  holčičku, 
která takové nadání neměla, 
zato hrozně moc chtěla zpívat. 
Nakonec jí to docela šlo,“ směje 
se vedoucí souboru. 

Vtipné písničky mají úspěch
Zvládnout a ještě něco naučit 

sedmdesátku dětí od tří do šesti 
let určitě není jen tak. Jak vlast-

Více než 45 let zpívají teplické děti 
s PramínkemTaťána Spodniaková, která je 

zároveň ředitelkou stejnojmen-
né mateřské školky v  teplické 
Sukově ulici: „V roce 1986 jsem 
jako učitelka mateřské školky 
byla na  školení v  Liberci, které 
se týkalo hudební výchovy. Tam 
mě oslovila paní Věra Slavíč-
ková, zakladatelka Pramínku, 
která se zrovna chystala do dů-
chodu, zda bych soubor nechtě-

la po ní převzít. Zpočátku se mi 
nechtělo, ale nakonec jsem kývla 
a od podzimu 1986 začala sou-
bor vést,“ vzpomíná paní Spod-
niaková. O  pět let později se 
k  Taťáně Spodniakové přidala 
učitelka teplické základní umě-

Již 30 let vede dětský pěvecký sbor Pramínek ředitelka stejnojmenné mateřské 
školy Taťána Spodniaková.

Nesem vám noviny, poslouchejte
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ně činnost takového souboru 
vypadá? Pramínek se schází 
jednou týdně v prostorách kul-
turního domu. Na úvod hodiny 
se děti rozezpívávají: „Nejdříve 
zpíváme „dobrý den“ v  různých 
variacích, pak následuje nějaké 
říkadlo, vytleskávání, hrajeme si 
s melodiemi a pak se už se věnu-
jeme samotným písničkám,“ říká 
vedoucí Pramínku. Písničky 

rodiče, nebo učitelky. Zejména 
pokud děti před sebou mají ně-
jaké vystoupení. 

Na pódiu jako doma
Sbor Pramínek své písničky 

samozřejmě nenacvičuje jen 
sám pro sebe, jako každé správ-
né hudební těleso se se svými 
dovednostmi čas o  času poch-
lubí. „Dva krát do  roka pořádá 

ků, do domovů důchodců, nebo 
také na  Gastroden do  teplické 
hotelovky. „Našim nejbližším 
vystoupením bude 17. září spo-
lečný koncert se sborem teplic-
kého gymnázia Canzonett. To 

bude také poslední akce, na  níž 
se potkáme s  dětmi, které letos 
nastoupily do první třídy. První 
třídou totiž členství v Pramínku 
končí,“ uzavírá Taťána Spodni-
aková. 

Vánoce s Arkádií

Zpíváme na Vítání občánků

se tu zpívají především umělé. 
Paní Spodniaková je vyhledává 
ve  zpěvnících, kterých má až 
pořádnou řádku. Jak sama říká, 
sesbírala je především na mno-
ha hudebních seminářích, kte-
rých se kdy zúčastnila. Pro své 
svěřence vybírá písničky, které 
se jim budou dobře zpívat. Tedy 
především melodické a  pokud 
možno s  vtipným textem. Ta-
kové se prý dětem nejvíce líbí 
a  nejrychleji si je zapamatují. 
„Občas se ale stane, že vybere-
me písničku s tím, že tohle bude 
bomba a děti nakonec vůbec ne-
osloví. Také jsme měli písničku, 
jmenovala se Perníková chaloup-
ka, která děti opravdu chytla. 
Po deseti letech jsme ji znovu za-
řadila do našeho repertoáru, ale 
tentokrát už vůbec nenadchla,“ 
říká paní Taťána. Hodina jed-
nou za týden není na naučení se 
písničky mnoho, proto musejí 
s  učením také trochu pomoci 

vlastní akci. Jedna se koná před 
Vánoci a jmenuje se Nesem vám 
noviny, poslouchejte a  ta druhá 
se koná na  konci školního roku 
a  její název je Kytička uvitá 
z  písniček a  tanečků. Obě pořá-
dáme v kulturním domě a kromě 
Pramínku na ni vystupují i dal-
ší dětské pěvecké i  taneční sbo-
ry a  sólisté,“ vysvětluje Taťána 
Spodniaková. Na  těchto akcích 
v  poslední době s  Pramínkem 
vystupovala také jeho někdej-
ší členka dnes už třináctiletá 
Anna Hromádková, která se 
věnuje sólovému zpěvu a  má 
za  sebou i  výhru ve  zpěvácké 
soutěži. Kromě zmíněných kon-
certů Pramínek vystupuje ještě 
při celé řadě dalších příležitos-
tí. Zpívá na  zahájení lázeňské 
sezóny, na  vánočních trzích, 
na Teplické vánočce nebo Váno-
cích s Arkádií. Dětí z Pramínku 
chodí také zazpívat miminkům 
a  maminkám na  vítání občán-



Je to zhruba 35 let, co lidé 
nejen z  Teplicka využívají Bar-
boru k  trávení volného času. 
Fantasticky čistá voda a  obrov-
ská vodní plocha o  rozloze 65 
hektarů láká plavce, jachtaře, 
potápěče, rybáře. Asi těžko by-
chom hledali Tepličáka, který 
na jejích plážích nestrávil aspoň 
jeden letní den. Historie jeze-
ra Barbora začala v  roce 1957, 
kdy byl na  místě dnešní vodní 
nádrže otevřen stejnojmenný 
hnědouhelný důl. (Původně byl 
v těchto místech také důl hlubin-
ný, který byl otevřen na konci 19. 
století.) Důl Barbora dával roč-
ně kolem půl milionu tun uhlí. 

Uhelná sloj měl kolem 15 metrů 
a byla uložena v hloubce kolem 
30 až 40 metrů. Netěžilo se tu ani 
dvacet let. V roce 1973 byla těž-
ba na Barboře ukončena a jáma 
se začala sama postupně zatápět. 
V  jejím okolí byly vysazová-
ny stromy, břehy se upravovaly 
a  k  samovolnému zaplavování 
se přidalo i  řízené. Byl vybudo-
ván přepad do potoka Bouřlivec. 
Do deseti let po ukončení těžby 
sem začali přicházet první rekre-
anti. 

 
Křišťálová voda

Každý, kdo si byl někdy 

na Barboře zaplavat, to ví. Voda 
je tu absolutně čistá. Když spustí-
te nohy, můžete si prohlížet kuří 
oka – máte-li jaká. Sinice nebo 
fytoplankton tu prostě neexistu-
jí. Svědčí o tom i webové stránky 
hygienické stanice, která čistotu 
vody na Barboře pravidelně hlí-
dá. Při pohledu do jejích statistik 
zjistíte, že vodu mírně znečiště-
nou – ovšem jen na  pohled, tu 
zaznamenali jen jednou. Na za-
čátku srpna 2004. Za  čistotu 
prý může mimo jiné i živočišný 
plankton. Babora je vůbec velmi 
živá. A  teď není řeč o  rekrean-
tech. Žije tu spousta ryb. Kromě 
obligátního kapra, také amuři, 
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štiky, úhoři, sumci, cejni, plo-
tice a  další. Také tu můžete na-
razit na raky nebo škeble. Podle 
svědectví potápěčů je podvodní 
Barbora vůbec zajímavá. Je tu 
totiž také trabant, wartburg, ně-
jaká ta loďka a podobné kousky. 
A také zatopený kousek lesa, kte-
rý je oblíbeným cílem potápěčů. 
Potopit se mezi stromy, kolem 
kterých plují ryby, prý připomí-
ná potápění na Amazonce.

Barboru znají i v Austrálii
Barbora je dnes beze sporu 

největším rekreačním láka-
dlem Teplicka. Kromě lidí, kteří 

Vodní nádrž Barbora 

dříve šachta,
dnes letní oáza
na úpatí Krušných hor
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si jdou v  létě zaplavat, tu mají 
vedle zmíněných potápěčů svou 
základnu také jachtaři a  nesmí-
me zapomenout ani na  nudisty, 
kteří tu mají svou pláž. Barboru 
vyhledávají i  vyznavači sportu 
naprosto nevodního, a  sice gol-
fu, kterým je k dispozici golfový 
klub. Pověst Barbory dávno pře-
kročila hranice okresu i  celého 
kraje, jezero a  jeho pláže bývá 
řazeno mezi nejlepší vodní plo-
chy ke  koupání v  zemi, proto 
sem čím dál častěji jezdí i přes-
polní. Mnozí z nich se zdrží déle 
než jeden den a využijí možnosti 
přespat v kempu. „Ročně k nám 
přijede několik stovek návštěv-

níků. A s tím, jak stoupá kvalitu 
a nabídka služeb, stoupá i  jejich 
počet,“ říká majitel Eurocampu 
Barbora Pavel Tetřev. Nejčastěji 
si v  kempu postaví stan lidé ze 
severních a  středních Čech, ale 
vzácní nejsou ani cizinci. „Nau-
čili se k  nám jezdit návštěvníci 
z  Německa a  Holandska. Letos 
tu byli i hosté z Francie, Švédska 
a  Dánska. Rekordmanem mezi 
návštěvníky pak byl Australan 
z  Brisbane,“ vypočítává Pavel 
Tetřev. Lidé se sem podle Pavla 
Tetřeva rádi vracejí, na  obrov-
skou vodní plochu s  čistou vo-
dou na  pozadí kulisy Krušných 
hor se prý nedá zapomenout. 

V Yachťáku a Eurocampu
na Barče 

Je krásně pořád!!!
...a každou středu hudební večery

v Yachťáku!!!

www.eurocampbarbora.cz
info@eurocampbarbora.cz

telef.: 606 648 898

dříve šachta,
dnes letní oáza
na úpatí Krušných hor



Ovšem nebylo tomu tak vždyc-
ky. Dokud jsme pili jen turka, byli 
jsme vcelku průměrní pijáci. Naše 
spotřeba se začala zvyšovat spolu 
s  příchodem opravdové kávové 
kultury na náš trh. I když kafe s ló-
grem nebo rozpustné kávy nevalné 
kvality jsou stále v oblibě, čím dál 
více Čechů dává přednost kvalitní 
správně připravené kávě. Espresso, 
capuccino, latté macchiato, french 
press už nejsou neznámé pojmy. 
Zejména tradiční italská kávová 
kultura se v českých zemích velmi 
slušně zabydlela. Potvrzuje to i ka-
várník Michal Kuba z Café Oliver: 
„V posledních deseti letech si situ-
ace vážně hodně změnila. Přibývá 
lidí, kteří kávě opravdu rozumějí. 
Umějí rozeznat kvalitu, chtějí kávu 
správně připravenou a jsou ochot-
ni se za ní vypravit i kousek dál.“ 
Michal Kuba si to denně ověřu-
je ve  své kavárně. Otevřel ji před 
rokem v  Liberecké ulici, kousek 
pod nádražím Zámecká zahrada. 
„Kamarádi mě od  tohoto místa 
ze začátku odrazovali s  tím, že je 
to daleko od centra, že sem nikdo 
nebude chodit. Byly to zbytečné 
obavy. Lidé chodí,“ vypráví pan 
Kuba. Jeho hosty nejsou jen ti, 
kteří bydlí v  okolí, zaměstnanci 
nedaleké nemocnice a polikliniky 
a  jejich pacienti, kteří si šálkem 
kávy krátí čekání třeba na výsled-
ky vyšetření, ale i  lidé, kteří sem 
přijedou z  druhého konce města. 

Kavárník Michal Kuba se je k ná-
vštěvě snaží přesvědčit kvalitní 
kávou z  italské pražírny Marcafé, 
založenou v  roce 1942 rodinou 
Marcozzi ve  východoitalském 
městečku Giulianova. „Z jejich na-
bídky jsem vybral směs Perla Nera 
Special. Je namíchaná z nejlepších 
brazilských a  kolumbijských od-
růd a asi jsem vybral dobře,“ říká 
Michal Kuba. 

K italské kávě italský design
Zdá se, že spolu s tím, jak začí-

náme propadat kávám na  italský 
způsob, přijímáme i  další obyče-
je této kávové kultury. Podobně 

jako v  Itálii nebo třeba Francii je 
alespoň krátká návštěva kavárny 
pro mnohé lidi pevnou součástí 
jejich dne. A platí to i v Teplicích, 
říká Michal Kuba: „Otevíráme už 
v  půl osmé, protože plno hostů 
si k  nám navyklo chodit na  kávu 
před tím, než vyrazí do  práce. 
Také se tu na kávu stavují rodiče, 
když odvedou děti do  nedaleké 
školky, nebo ranní pejskaři, kvů-
li kterým máme na  zahrádce už 
od  rána misku s  vodou pro psy.“ 
I  kvůli těmto hostům, kteří sem 
nejdou posedět, ale jenom vypít 
svůj oblíbený šálek, přidal ke kla-
sickým stolečkům s  křesílky také 

Turek v duritce
a šlehačka ve spreji už dávno
k dobré kavárně nepatří

Den bez alespoň jednoho šálku kávy si asi umí před-
stavit jen málokdo. Podle statistik prý na každého 

Čecha včetně nemluvňat připadá jeden a jedna pětina 
šálku kávy denně. Nejsme sice takoví zdatní konzumen-
ti jako Holanďané, kteří vypijí světově rekordních dva 
a půl šálku, ale v celosvětovém měřítku patříme k nad-
průměru. Jsme zapálenější „kafaři“ než třeba Ameri-
čané nebo dokonce Rakušané s jejich tradiční kaváren-
skou kulturou. 

Co víte o kávě?
•  Káva je jednou z nejobchodovanější komoditou na světě. Podle někte-

rých zdrojů dokonce druhou po ropě. V roce 2015 byla káva výnosnější 
investicí než zlato. 

•  Káva v přiměřeném množství má podle lékařů káva pozitivní účinek 
na zdraví. Pravidelní konzumenti kávy jsou prý méně ohroženi dia-
betem 2. typu, mozkovými příhodami, rakovinou jater nebo dokonce 
Alzheimerovou chorobou. 

•  Čím je káva kvalitnější, tím méně má kofeinu. V přiměřené míře je 
kofein povzbuzující, předávkování nebo dokonce závislost na kofeinu 
může ale působit vážné potíže. Nespavost, deprese, vysoký tlak a další 
komplikace. 

•  Káva pochází z  Etiopie, kde ji nepili, ale žvýkali bobule kávovníku. 
V 10. století se dostala do Persie, kde začali kávová zrna pražit a vařit 
z nich nápoj. 

•  Slovo káva je z arabského qahwat al-bun, což znamená víno z bobulí. 
Kávou totiž muslimové nahradili Mohamedem zapovězený alkohol. 

•  V Čechách začal kávu jako první na konci 17. století vařit Gorgos Ha-
talah z Damašku, zvaný Jiří Deodat. Ten si v roce 1714 otevřel na Malé 
Straně také první kavárnu u nás. 

pult s vysokými židlemi jako stvo-
řený po  vypití rychlého espressa. 
Zkrátka zrovna tak, jako to bývá 
v  italských bistrech. „Konkurence 
je veliká, proto vedle sortimentu 
hodně záleží i  na  prostředí. Naše 
Café Oliver jsme zařídili v  ital-
ském stylu. Máme tu jednoduchý 
červený nábytek, fotky s italskými 
motivy a  na  poličkách sbírku hr-
nečků na  presso. Jsme připraveni 
i na návštěvníky s dětmi, i to dnes 
ke kavárně patří. A taky tu máme 
fanouškovou šálu squadry azzury. 
Jak jinak,“ směje se kavárník Mi-
chal Kuba. 

Jenom presso nestačí 
Je to tak. Nezvýšily se jen náro-

ky na kávu. „Pokud chceme uspět, 
musíme vnímat, co lidé chtějí. 
Dneska je to hlavně kvalita a po-
ctivé věci. Takže třeba se slazenou 
šlehačkou ve  spreji už zákazníky 
neomráčíme. Lidé chtějí pravou 
šlehačku ze smetany. Podobné je to 
s džusy a průmyslově vyráběnými 
limonádami. I  ty jsou na  ústupu. 
Lidé si raději dají limonádu do-
mácí,“ říká Michal Kuba. A  když 
jsme u těch změn, neměli bychom 
zapomenout na  jednu velmi dů-
ležitou, která se ale netýká jenom 
kaváren. Je to - dnes pro úspěch 
téměř nezbytné - budování vztahu 
se zákazníky. Věnují se mu i v Café 
Oliver. „Žijeme v době sociálních 
sítí, takže i naše kavárna má profil 
na facebooku, kde pravidelně uve-
řejňujeme naše novinky. Máme 
také věrnostní kartičky a dokonce 
jsme uspořádali i  soutěž. Zákaz-
níkům jsme rozdávali samolepky 
s  logem naší kavárny. Lidé pak 
museli samolepky nalepit na  své 
auto, motorku nebo kolo, vyfotit 
a poslat na naší facebook. Kdo to 
udělal, dostal kávu zadarmo. Pře-
kvapilo mě, kolik lidí se zapojilo,“ 
říká Michal Kuba z Café Oliver. 
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„V první řadě extrovert, který je rád 
mezi lidmi a  má s  nimi zkušenosti. 
Rozhodně věrohodný člověk, což také 
znamená, že by mu nemělo být deva-
tenáct. Měl by se orientovat ve staveb-
nictví, právu, pojišťovnictví, ale také 
třeba otázkách kolem energií a také by 
měl být jazykově vybaven. Angličtina, 
němčina nebo ruština, to jsou jazyky, 
bez kterých to dnes už nejde,“ vypočí-
tává schopnosti a  vlastnosti ideálního 
pracovníka realitní agentury Jan Jano-
šovský z  kanceláře DUMREALIT.CZ. 
Není toho málo, ovšem ani odměny 
za práci makléře nejsou malé. „Kdo se 
nebojí pracovat víc než ostatní, ten si 
v realitách také víc než ostatní vydělá,“ 
říká ještě Jan Janošovský, který do své 
kanceláře shání nové kolegy. Zatím jich 
má 8, ale protože chystá otevření pobo-
ček v Litvínově, Ústí nad Labem a Pra-
ze, potřeboval by zhruba třicet lidí. 
Trhu s  realitami se totiž mimořádně 
daří. Pořekadlo, že každá nemovitost 
má svého kupce, prý v  této době pla-
tí dvojnásob. Polovina objektů, které 
DUMREALIT.CZ nabídne k prodeji, je 
zarezervována do pěti dnů. 

DĚDICKÉ ŘÍZENÍ, HISTORICKÉ 
OBJEKTY, DOMÁCÍ SIRUP

Jak už bylo naznačeno, práce v realit-
ní kanceláři je mimořádně pestrá a vy-
žaduje si kreativitu. „Zvlášť v  dnešní 
době, kdy poptávka převyšuje nabídku. 
Nemovitosti prostě nejsou, takže musí-
me volit netradiční postupy a vymýšlet, 
kde je sehnat. Spolupracujeme proto 
třeba s insolvenčními správci a notáři. 
Umíme prodávat nemovitosti, které 
jsou v exekuci, zařizujeme jejich vyklí-
zení a  podobně“ říká Jan Janošovský. 
Právě třeba kvůli objektům v  exekuci 
je potřeba, aby se makléř vyznal v prá-
vu. Ale to rozhodně není jediný důvod. 
„Občas se například stává, že prodáva-
ná nemovitost se náhle stane součástí 
dědického řízení. I  k  tomu se dobrý 
makléř musí umět postavit,“ popisuje 
dál makléř Janošovský. Makléř také 
může prodávat dům, který je historicky 
nebo umělecky cenný. Na  určení his-
torické hodnoty objektu má kancelář 

Realitní makléř: pestrá práce,
se kterou šikovní hlady neumřou

Nezasvěcení si realitního makléře možná představí jako Demi Moore ve filmu Neslušný 
návrh. Prostě se vezme zákazník, provede se po nějakých těch vilách, zákazník si jednu 

z nich vybere, koupí a hotovo. Tak jednoduché ani tak nezáživné to ale není. Alespoň to tvrdí 
Jan Janošovský majitel kanceláře DUMREALIT.CZ v Teplicích. 

pochopitelně svoje znalce, na  makléři 
ale je, aby uměl takto zajímavý dům 
dobře prodat ke  spokojenosti klienta. 
DUMREALIT.CZ pochopitelně ne-
prodává jen obytné domy a vily. Vedle 
nich jsou to také parcely, továrny, kan-
celářské budovy, nebo hotely. Leckdy 
se pracovníci realitky mohou dostat 
k  opravdu zajímavým objektům: „Je-
den z nejzajímavějších obchodů, které 
jsem za svou kariéru udělal, byl prodej 
souboru hotelů na Praze 1. Šlo o histo-
rické objekty a  jejich cena se pohybo-
vala v  řádech stovek milionů korun,“ 
vypráví Jan Janošovský. Jako zajíma-
vý objekt hodnotí i  Hrádek na  Letné 
v Teplicích. Ten se mu ale zatím prodat 
nepodařilo. „Kdyby se našel odváž-
livec, který by se do  prodeje Hrádku 
chtěl pustit, rád předám štafetu,“ směje 
se. Některé obchody mohou být prý za-

jímavé ne snad pro zvláštnost objektu 
nebo vysokou cenu, ale třeba kvůli mi-
lým lidem, tvrdí Jan Janošovský: „Mám 
například jedny moc příjemné klienty, 
kteří mi, když k nim přijedu, nabídnou 
koláč, kávu a domácí sirup. I kvůli ta-
kovým setkáním je tahle práce tolik 
zajímavá.“ 

TROCHU PSYCHOLOGIE 
A TRPĚLIVOSTI

Setkávání s  lidmi je důležitou slož-
kou práce v  realitách. Dobrý makléř 
musí být i  tak trochu psychologem. 
Musí vycítit, co klient chce, nebo do-
konce co by chtít mohl. „Čím déle 
v  obchodě s  realitami pracuji, tím víc 
mi přijde, že základní českou vlastnos-
tí je, že nevíme, co chceme,“ směje se 
Jan Janošovský. Mnozí lidé, kteří se 
na  DUMREALIT.CZ obrátí s  tím, že 

shánějí byt, nakonec ale na  poslední 
chvíli změní názor a  pořídí si dům. 
Nebo naopak. Úkolem dobrého mak-
léře je vycítit, co by se klientovi moh-
lo líbit. „Mezi naše služby paří také 
půjčování nemovitostí na  zkoušku. 
Zájemcům prostě umožníme, aby si 
na den nebo na dva vyzkoušeli bydlení 
v domě, o který mají zájem,“ vysvětluje 
Janošovský. Jsou prý ale zákazníci, kte-
ří jsou tak vyhranění, že jim není mož-
né vyhovět. „Nejčastěji lidé chtějí dům 
na samotě. Ale takových je moc málo. 
Často pak takovým zákazníkům dopo-
ručíme, aby si raději dům postavili. Po-
zemky prodáváme také,“ říká makléř. 
Pracovníci společnosti DUMREALIT.
CZ totiž také spolupracují s develope-
ry, vytipovávají si pozemky, které by 
se mohli líbit a  pak si je u  develope-
rů objednají. Prostě jak už tu zaznělo 
mnohokrát: Práce makléře je zajímavá 
a pestrá. A jak se k ní dostat?

NEJLÉPE JE ZAČÍT ZVOLNA
Jan Janošovský těm, kteří by se chtě-

li stát jeho kolegy v DUMREALIT.CZ, 
radí, aby si práci nejprve vyzkoušeli 
jen jako přivýdělek. „Začínal jsem stej-
ně. Práci makléře jsem dělal při svém 
původním povolání. Až když se prá-
ce v  realitách dobře rozběhla, opustil 
jsem původní profesi a  věnuji se už 
jen firmě DUMREALIT.CZ. A nelituji. 
Není to práce od-do, svůj čas si organi-
zuji sám. Rozhodně to není jednotvár-
né. Často se mi stává, že ráno začínám 
v Teplicích a odpoledne jsem na Mora-
vě. Každá nepoctivost se tu sice rychle 
projeví, ale za poctivost si můžete být 
jistí poctivým výdělkem,“ pochvaluje 
si. Nováčci navíc nemusejí mít strach, 
že budou jen tak hozeni do vody. Re-
alitní komora, jíž je DUMREALIT.CZ 
také členem, zřizuje Realitní akademii, 
kde je možné získat potřebné vědo-
mosti a  také certifikát makléře. „Kdo 
má chuť si tuto práci vyzkoušet, ať se 
na  mně obrátí,“ uzavírá Jan Janošov-
ský. 
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A  platí to i  pro přechody pro 
chodce. Podle dopravních odbor-
níků prý nasvícený přechod doká-
že výrazně snížit pravděpodobnost 
střetu auta s chodcem. Jednak pro-
to, že na  chodce je lépe vidět, ale 
pak třeba i proto, že osvětlený pře-
chod je prostě sám o sobě lépe vi-
ditelný a řidič má tedy možnost ho 
dříve zaregistrovat, než přechod ne-
osvětlený. Je zjištěné, že pokud má 
být chodec dobře viditelný na 50 až 
80 metrů, musí být v kontrastu s vo-
zovkou. A  nezáleží na  tom, zda je 
on sám světlejší než vozovka, nebo 
naopak tmavší. Světlejší než vozov-
ka bývají chodci ve  dne, v  noci se 
kontrastu nejlépe docílí nasvíce-
ním. Možná si říkáte, že v takovém 
případě může pro viditelnost chod-
ců dost udělat už běžné pouliční 
osvětlení. Pro bezpečí chodců je ale 
mnohem jistější, pokud je řidič ještě 
zvlášť upozorněn na  samotný pře-
chod. Například světlem. Toho vše-
ho jsou si dopravní experti vědomi, 
proto se v českých městech čím dál 
častěji objevují osvětlené přechody. 
Ani Teplice nejsou v  tomto směru 
výjimkou. První přechody s osvět-
lení se tu začaly objevovat už v roce 
2009.

Bez obav do školy
Mezi těmi v poslední době in-

stalovanými osvětlenými přecho-
dy byly ty v ulicích Riegrova a U 
Červeného kostela. Oba jsou ne-
daleko Speciální základní a  ma-
teřské školy, tedy v  místech, kde 
je bezpečnost skutečně potřeba. 
Oba dnes už nasvícené přechody 
byly navíc poměrně nebezpečné. 
Nebyly tu vhodné vodící prvky 
a v době snížené viditelnosti byly 
přechody značně nepřehledné. 

Teď už jsou osvětlené, s  dobrými 
vodícími prvky a dokonce bezba-
riérové. A ještě během léta k nim 
při bydou další takto vybavené 
přechody. A zatímco na ty u spe-
ciální školy přispěla soukromá 
nadace, náklady na  vybudování 
nových osvětlených přechody už 
jdou jen z rozpočtu města Teplice.

Bezpečněji také v centru
Na  začátku července zahájilo 

město výměnu veřejného osvět-

Každý rok dojde v  naší zemi ke  zhruba devíti stovkám kolizí auta 
s chodcem na označeném silničním přechodu. O život při tom přijdou 

zhruba tři desítky lidí. Někdy mohou být na  vině chodci, kteří se bez 
rozhlédnutí bezhlavě vrhají do provozu, častější příčinou těchto nehod jsou 
řidiči. Někdy prostě proto, že je – třeba kvůli tmě nebo špatnému počasí 
- nevidí. Nevidět a  nebýt viděn je v  silničním provozu prostě osudová 
záležitost. 

Osvětlujeme přechody

Osvětlení přechodu v Přítkovské ulici v Trnovanech.

lení v  několika ulicích v  centru 
Teplic. Konkrétně jde o  osvětlení 
v ulici 28. října, U Nádraží, Husit-
ské ulici, U Císařských lázní, Škol-
ní ulici a  na  Benešově náměstí. 
Spolu s výměnou světel dojde také 
k  osvětlení přechodů pro chod-
ce, které v  těchto místech jsou. 
Jde o  celkem dvanáct přechodů. 
„Na Benešově náměstí bude nasví-
ceno šest přechodů a v oblasti ulic 
28.  října, Husitská, U  Nádraží se 
jedná také o  šest přechodů,“ řekl 
nám Radomír Panchartek z teplic-
kého magistrátu. Do užívání chod-
cům by měly být přechody předá-
ny ještě během léta. Jak uvedl Ra-
domír Panchartek, do  budoucna 
město počítá s  nasvícením ještě 
dalších přechodů: „Další plánuje-
me v oblasti ulic Josefa Suka-Pod 
Doubravkou, Modlanská-Gaga-
rinova, pak dva přechody na Ma-
sarykově třídě mezi Červeným 
kostelem a  kruhovým objezdem 
Modlanská, tři přechody před ZŠ 
Maršovvská, další v Přítovské ulici 
a  v  oblasti Jankovcova – Hrázní. 
V  Bohosudovské ulici u  Kauflan-
du pak plánujeme zcela nový pře-
chod i s nasvícením.“

 
Nasvícené přechody
•  Chodci by neměli být nasví-

ceni kolmo. Světelný proud by 
měl být mírně zkosený ve smě-
ru jízdy přijíždějícího vozidla. 

•  Každý přechod je nasvícen 
podle okolních podmínek. 

•  Špatně osvětlený přechod 
může řidiče oslnit a ohrozit tak 
bezpečnost chodců.

•  Dobře osvětlený přechod může 
riziko střetu chodce s  autem 
snížit asi o 65 procent. 

Za co vám ručíme:
•   Přátelský kolektiv •  5 týdnů dovolené
•  Příspěvek na penzijní a životní pojištění •  Dotované stravování
•  Věrnostní odměnu •  Roční bonusy
•  Stravenky ve výši 80 Kč •  Sick day
•  Firemní akce a další zaměstnanecké výhody
•  Příjemné a moderní pracovní prostředí 

Co od Vás potřebujeme:
•  ochota pracovat ve směnném provozu 
 (12hodinové směny)
•  zkušenosti na obdobné pozici výhodou
• spolehlivost
• pečlivost v dodržování procedur
• zodpovědný a aktivní přístup
•  týmový hráč 

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na renata.fleglova@tivall.nestle.com nebo telefonicky na 725 529 695

Tivall CZ s.r.o., Eduarda Proppera 641, 417 42 Krupka

Mezinárodní potravinářká společnost Tivall CZ, s.r.o, součást koncernu Nestlé,
hledá do svého týmu pro výrobní závod v Krupce u Teplic vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

OPERÁTORY/OPERÁTORKY DO VÝROBY

T9
90
00
4

12



13

V Teplicích byla v minulých dnech zahájena akce s ná-
zvem „Revitalizace prostranství před budovou A – 

poliklinika, Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, 
o. z“. Smluvní termín je 16 týdnů od  podpisu smlouvy 
o dílo, a tak by měla skončit prvním týdnem měsíce listo-
padu. Maximální snahou všech zúčastněných je ale zkrá-
cení doby realizace.

Revitalizace prostranství před poliklinikou
Stavbou nebude nijak omezen 

veřejný provoz ulice U Nemocni-
ce a dojde pouze k omezení části 
počtu parkovacích ploch před po-
liklinikou. Do současné doby byl 
v  prostranství, s  výjimkou části 
parkovacích míst z  ulice, před 
poliklinikou zákaz vjezdu nebo 
zastavení a  parkování v  místě se 
tak stalo spíše zvykovým právem. 
V  průběhu rekonstrukce bude 
prostor hlídán členem ostrahy 
teplické nemocnice, který bude 
současně na  místě koordinovat 
možnosti parkování pacientů 
a  umožní průjezd a  parkování 

tam, kde nebudou vozidla bránit 
průjezdu vozidel nebo blokovat 
nástupní plochu pro potřebu zá-
sahu hasičského záchranného 
sboru.

Co revitalizace prostranství 
před poliklinikou teplické ne-
mocnice přinese? Dojde hlavně 
ke zvýšení počtu parkovacích míst 

teplické nemocnice přinese
hlavně lepší možnosti pro parkování

pro pacienty nemocnice a  také 
narovnání výše uvedeného zvy-
kového práva parkování v zákazu 
zastavení či nedodržování zákazu 
vjezdu. Výsledkem úprav bude 
i  celkové zkulturnění prostředí 
odpovídající současné době.

Náklady na  celou akci činí 8 

milionů 260 tisíc korun. Částka 
vzešla z veřejné podlimitní zakáz-
ky. Financování akce je realizová-
no s  podporou Ústeckého kraje. 
Podporu předem avizovalo také 
Město Teplice, zastupitelé budou 
o  příspěvku města rozhodovat 
na svém nadcházejícím jednání. 
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Seznam prodejen:

Prodejna č. 540:
Prodejna U Krbu 
Fügnerova 1041, 415 01 Teplice
Tel.: 417 883 642
Otevírací doba: 
pondělí - pátek od 6.00 do 17.00 
hodin
sobota od 7.00 do 11.00 hodin
neděle zavřeno 

Prodejna č. 541: 
Podnikový Kiosek
Zemská 535 , 417 12 Proboštov
Otevírací doba: 
pondělí - pátek od 6.00 do 14.30 
hodin
sobota a neděle zavřeno 

Prodejna č. 545:
Prodejna U Pekaře
Benešovo nám. 11/425, 415 01 
Teplice
Tel.: 417 883 668
Otevírací doba: 
pondělí - pátek od 6.00 do 19.00 
hodin
sobota od 7.00 do 12.00 hodin
neděle zavřeno 

Prodejna č. 546: 
Diskontní pekařství
Zemská 429, 415 01 Teplice
Otevírací doba: 
pondělí - sobota od 6.00 hodin 
do vyprodání zásob 
neděle zavřeno

Prodejna č. 547:
Pekařství Krupka
Bohosudovská 236, 417 41 Krupka
Tel.: 417 863 031
Otevírací doba: 
pondělí - pátek od 6.00 do 18.00 
hodin
sobota od 7.00 do 12
neděle zavřeno 

Prodejna č. 548:
Pekařství PECUD Kladno
Suchardova 513, 272 01 Kladno
Tel.: 602 106 318
Otevírací doba: 
pondělí - pátek od 7.00 do 17.00 
hodin
sobota od 7.00 do 11.00 hodin
neděle zavřeno 

Prodejna č. 549: 
Proboštovský Pekař
Mírové náměstí 47, 418 31 Bílina

Tel.: 417 535 522
Otevírací doba: 
pondělí - pátek od 6.00 do 17.00 
hodin
sobota od 7.00 do 12.00 hodin
neděle zavřeno 

Prodejna č. 550:
Pekařství a potraviny 
PECUD
Duchcovská 2587, 
415 01 Teplice
Tel.: 602 178 777

Otevírací doba: 
pondělí - pátek od 6.00 do 18.00 
hodin
sobota od 7.00 do 12.00 hodin
neděle zavřeno

Prodejna č. 551:
Pekařství v OD Kaufland
Bohosudovská ul.,  
415 01 Teplice
Tel.: 417 565 564
Otevírací doba: 
pondělí - neděle od 7.00 do 22.00 
hodin

Prodejna č. 553:
Pekařství - lahůdky Louny
Beneše z Loun 130, 
440 01 Louny
Tel.: 601 323 116
Otevírací doba: 
pondělí – pátek od 6.00 do 17.00
sobota od 7.00 do 11.00 hodin
neděle zavřeno 

Prodejna č. 554:
Expres pekařství 
a potraviny Slaný
Palackého 197,  274 01 Slaný

Tel.: 601 322 185
Otevírací doba: 
pondělí - pátek od 6.00 do 17.00 
hodin
sobota od 7.00 do 11.00 hodin
neděle zavřeno 

Prodejna č. 555:
Pekařství - lahůdky 
PECUD
Volyňských Čechů 327, 
438 01 Žatec
Kurčíková
Tel.: 702 010 647
Otevírací doba: 
pondělí - pátek od 6.00 do 17.00 
hodin
sobota od 7.00 do 11.00 hodin
neděle zavřeno

Prodejna č. 556:
Pekařství - lahůdky 
PECUD
Blatenská 5568, 
430 01 Chomutov
Tel.: 702 010 646
Otevírací doba: 
pondělí - pátek od 6.00 do 17.00 
hodin
sobota od 7.00 do 11.00 hodin
neděle zavřeno

Prodejna č. 552:
Pekařství lahůdky PECUD
Přátelství 322, 44101 Podbořany
Tel.: 724 077 686
Otevírací doba:
Pondělí - pátek od 5.00 do 17.00 
hodin
sobota od 7.00 do 11.00 hodin 

Prodejna č. 558:
Pekařství - lahůdky 
PECUD
Marxovo nám. 627, 439 42 
Postoloprty
Otevírací doba: 
pondělí - pátek od 6.00 do 17.00 
hodin
sobota od 7.00 do 11.00 hodin 

Prodejna č. 544:
Pekařství - lahůdky 
PECUD
28. října 1212, 273 09 Kladno 
Švermov
Tel.: 702 091 292
Otevírací doba: 
pondělí - pátek od 6.00 do 17.00 
hodin
sobota od 7.00 do 11.00 hodin 

www.facebook.com/pecudcz

Akce je od 5. 9. 2016 do 17. 9. 2016 
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KULTURNÍ PROGRAMY TEPLICKA 17

TEPLICE

Pátek 16. září
Gymnázium Teplice
8:00-15:00 výstava Energie Francouzského institutu
14:30 Filmový klub KCRJ: Samba
Regionální muzeum v Teplicích
18:00  Slavnostní zahájení Festivalu románských 

kultur 2016

Sobota 17. září
Gymnázium Teplice
10:00-16:00 Prohlídky bioparku
17:00 Mexický večer
DK Teplice
13:30 italský film Ať žije svoboda
15:30 španělský film Ma Ma
Kolonáda před DK Teplice
10:00-17:00 Prodej tradičních produktů, infostánek

Neděle 18. září
Kostel sv. Jana Křtitele
9:00 Mše svatá k poctě sv. Růženy Limské
Gymnázium Teplice
10:00-16:00 Prohlídky bioparku
14:00 Kurz argentinského tanga
DK Teplice
10:30 Petr Polakovič: České stopy v Brazílii
13:30 francouzský film Rodinka Beliérových
15:30 rumunský film Poklad
17:00 Bohumír Janský: Za prameny Amazonky
Kolonáda před DK Teplice
10:00-17:00 Prodej tradičních produktů, infostánek

Program Festivalu
románských kultur 2016DŮM KULTURY

Mírové nám. 2950, tel.: 417 515 940
12. září v 19.00 hodin
 NECHOĎTE DNES BRZY SPÁT aneb 
 CLARINET SOCIETY 
 HRAJÍ JAROSLAVA JEŽKA
17. září v 17.00 hodin
 VÝROČNÍ KONCERT CANZONETTY 
 a hostů 
18. září 
 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ROMÁNSKÝCH
 KULTUR TEPLICE 2016
20. září v 16.00 a 17.00 hodin
 ČERVENÁ KARKULKA
 Maňáskové divadlo Teplice.
22. září v 19.00 hodin
 JOŽKA ČERNÝ 70 LET NA JEVIŠTI
27.září v 19.00 hodin
 TROŠKA HUMORU 
 SE ZDEŇKEM TROŠKOU
28. září v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
 MELODIE MÉHO SRDCE: MUZIKÁL

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

7.-9. září
Pro školy: 8.00, 9.00, 10.00, 11,00 13.00
Pro veřejnost: od 14.00, 15.00 a 16.00 
 DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 KRUŠNOHORSKÉHO DIVADLA TEPLICE 
11. září v 16.00 hodin
 VIVAjump
 HVĚZDA ŠAPITÓ
15. září v 10.00 a 18.00 hodin
 LAKOMEC
 Herecké studio Domu kultury Teplice.
19. září v 19.00 hodin
 SWING SE VRACÍ neboli O ŠTĚSTÍ
 Studio Ypsilon.
26. září v 19.00 hodin
 BOŽSKÁ SARAH
 Divadlo Kalich.
3. října v 19.00 a 4. října v 10.00 hodin
 CARMEN
 Slovenské divadlo tanca.
6. října v 19.00 hodin
 Jaroslav Dušek (předloha Don Miguel Ruiz)
 ČTYŘI DOHODY – 
 kniha moudrosti starých toltéků
7. října v 19.00 hodin
 MICHAL ŠEPS - křest desky za účasti 
 kmotra alba, zpěváka, JARKA NOHAVICI.

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

5.-7. září v 17.30 hodin
 OBR DOBR 
5.-6. září ve 20.00 hodin
 SUPER DRUPER
6. září v 15.00 hodin
 NEŽ JSEM TĚ POZNALA 
7. září ve 20.00 hodin
 CASABLANCA 
8. a 11. září v 17.30, 9. září ve 20.00 hodin
 SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
8. a 11. září ve 20.00 hodin
 ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
9. a 11. září v 17.30 hodin
 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
10.-11. září ve 13.30 hodin
 STRAŠIDLA 
10.-11. září v 15.30 hodin
 LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL 
10. září v 18.00 hodin
 THEATRUM MUNDI
12.-13. září v 17.30 hodin
 SEZN@MKA
13. září v 15.00 hodin
 UČITELKA 
12.-13. září ve 20.00, 14. září v 17.30 hodin
 BOŽSKÁ FLORENCE 
14. září ve 20.00 hodin
 MILUJ SOUSEDA SVÉHO

          
 

T98034

15.-21. září v 17.30 hodin
 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ 
15.-18. září ve 20.00 hodin
 PRÁZDNINY V PROVENCE
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL ROMÁNSKÝCH
KULTUR TEPLICE 2016
17. září ve 13.30 hodin
 AŤ ŽIJE SVOBODA
17. září v 15.30 hodin
 MA
18. září ve 13.30 hodin
 RODINKA BALIEROVÝCH 18.9.
18. září v 15.30 hodin
 POKLAD
--------------------------------------------------------------- 
18. září v 10.00 hodin
 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 
19.-20. září ve 20.00 hodin
 MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ 
20. září v 15.00 hodin   
 SEZN@MKA
21. září ve 20.00 hodin
 MIKROB A GASOIL 
22. září v 17.30 hodin
 THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
22.-25. září ve 20.00 hodin
 KRYCÍ JMÉNO HOLEC
 Drama. Česko / Rakousko.
23.-25. září v 17.30 hodin
 SEDM STATEČNÝCH
 SPRAVEDLNOST MÁ SVÉ ČÍSLO
24.-25. září ve 13.30 a 15.30 hodin
 ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
26.-27. září v 17.30 hodin
 VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
26.-27. září ve 20.00 hodin
 VE JMÉNU KRVE 
27. září v 15.00 hodin   
 TAXI 121 
28. září ve 13.30, 15.30 a 17.30 hodin
 ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 
28. září ve 20.00 hodin
 CAFE SOCIETY 
29.-30. září v 17.30 hodin
 SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
 PRO PODIVNÉ DĚTI
29.-30. září ve 20.00 hodin
 DEEPWATER HORIZON: 
 MOŘE V PLAMENECH

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

VÝSTAVY
JÍZDÁRNA - do 30. října
 SEVEROZÁPADNÍ ČECHY 
 ZA VLÁDY LUCEMBURKŮ 
od 2. do 11. září
 VYSTAVENÍ KORUNY SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ
I. a II. VÝSTAVNÍ MÍSTNOST - do 11. 9. 2016
 DRÁTENÍKŮV ROK
I. a II. VÝSTAVNÍ MÍSTNOST - od 30. 9. do 20. 11. 
 TŘI MALÍŘI NA CESTÁCH 
 – díla a osudy teplických malířů
III. VÝSTAVNÍ MÍSTNOST - do 30. října
 PYTLÁK A JEHO ZBRAŇ
FOYER TEPLICKÉHO ZÁMKU
10. 8. – 30. 9. 2016

 VÝSTAVA PANORAMATICKÝCH 
 FOTOGRAFIÍ ZA NOSEM.CZ
EXPONÁT MĚSÍCE ZÁŘÍ
 KONZERVOVÁNÍ NEKOVOVÝCH 
 ARCHEOLOGICKÝCH PŘEDMĚTŮ
EXPONÁT V EXPOZICI
 FRAGMENT OLOVĚNÉ PEČETI 
 PAPEŽE ALEXANDRA IV. (1254-1261)
ROMÁNSKÁ EXPOZICE
  PO STOPÁCH ZANIKLÉHO KLÁŠTERA
 V TEPLICÍCH

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM:

PLANETÁRIUM: 
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI
7. září v 19.00 hodin
 HVĚZDNÁ OBLOHA 
 NA POČÁTKU PODZIMU
11. září ve 14.00 hodin
 Pohádka PERSEUS A ANDROMEDA
11. září v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + GALAXIE
14. září v 19.00 hodin
 ZÁŘIJOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
18. září ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
18. září v 19.00 hodin
 ZÁŘIJOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
21. září v 19.00 hodin
 MYTHOLOGIE PODZIMNÍ OBLOHY
25. září ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
25. září v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + SLUNCE A ČLOVĚK
28. září v 19.00 hodin
 ZÁŘIJOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA

HVĚZDÁRNA:
OTEVŘENA KAŽDÝ ČTVRTEK, PÁTEK A SOBOTU
  DENNÍ POZOROVÁNÍ: 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
 VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: 21:00, 22:00

MIMOŘÁDNÉ POZOROVÁNÍ
  V pátek 16. 9. od 20.00 do 21.00 a dále pak 

dle normální pozorovací doby pozorovat 
polostínové zatmění Měsíce.

MIMOŘÁDNÁ AKCE
  V  pátek dne 30. 9. 2016, v  době od  16.00 

do 24.00 proběhne již tradiční setkání s ve-
řejností v rámci Evropské noci vědců. 

CAFÉ NOBEL
  Další setkání se uskuteční 15. 9. od  18.00. 

Přednášet přijede paní Ing.  Pavla Jůnková 
Vymyslická, Ph.D.  a  pan Mgr. Tomáš Jůnek 
a téma zní Jak se neztratit cestou do práce: 
6616 km do Národního parku Niokolo Koba 
v Senegalu.

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
15. září
 TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 2016
23. září v 19.00 hodin

 KŘEST CD kapely DOBRÝ POCITY
 se zpěvačkou SABINOU KŘOVÁKOVOU
25. září v 15.00 hodin
 DĚTSKÁ DISKOTÉKA S JIRKOU FAITEM
30. září v 15.00 hodin
 DEN SENIORŮ 2016

MĚSTSKÉ DIVADLO
20. září v 19.00 hodin
 MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
10. září - neděle 2. říjen 2016
 HLAS PRO ŘÍMSKÉHO KRÁLE

DIGITÁLNÍ KINO
9. září v 17.30 hodin
 BEN HUR
9. září ve 20.00 hodin
 NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN 
9. září ve 22.00 hodin
 SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
10. září ve 21.00 hodin
 BUCHTY A KLOBÁSY
11. září v 15.00 hodin
 DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ 
16. září v 17.30 hodin
 MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ
16. září ve 20.00 hodin
 PRÁZDNINY V PROVENCE
16. září ve 22.00 hodin
 NERVE: HRA O ŽIVOT
17. září v 17.30 hodin
 THE BEATLES – EIGHT DAYS A WEEK
17. září ve 20.00 hodin
 DÍTĚ BRIGIT JONESOVÉ 
18. září v 15.00 hodin
 OBR DOBR
23. září v 17.30 hodin
 MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ 
23. září ve 20.00 hodin
 PRÁZDNINY V PROVENCE
24. září v 17.30 hodin
 KRYCÍ JMÉNO HOLEC
24. září ve 20.00 hodin
 DÍTĚ BRIGIT JONESOVÉ
30. září v 17.30 hodin
 VE JMÉNU KRVE
30. září ve 20.00 hodin
 SEDM STATEČNÝCH

BÍLINA



VÝKUPY BYTŮ
Ihned, hotově,

spolehlivě
V TP a UL už od r. 2001

T: 776 228 913

T93026
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PROGRAM 15. SLAVNOSTÍ OBCE
80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ

HASIČSKÉHO SBORU OBCE PROBOŠTOV
13.30 -  Průvod obcí od MŠ - žáci, rytíři, kejklíři, 

kolona vozidel vetránů, Divadlo V Pytli.
13.50 -  Vztyčení vlajky u radnice, zahájení 

slavností.
14.00 -  Areál POHODLÍČKO - zahájení programu, 

vystoupení žáků MŠ a ZŠ Proboštov.
 -  otevření Soutěžní arény DIVADLA 

V PYTLI, ŠLAPACÍ KÁRY
 -   VÝSTAVA HASIČSKÉ TECHNIKY, 

HISTORICKÉ I MODERNÍ VOZY

15.00 PONTIAC / country, bluegrass
16.00 FAKÍR NEX /žonglérské divadlo
16.30 NEPICH BAND / nejen Beatles revival
18.00 POPRÁVU / šermířské vystoupení
18.30 KABÁT revival VARNSDORF / rock
19.30 OHNIVÉ DIVADÝLKO
20.00  TIMBRE MUSIC - hudebně - kostýmovaná  

FLASH-SHOW/ průřez historií hudby
21.30 ohnivá show, průvod ke kapličce
21.45 OHŇOSTROJ

Program sestavil a celým dnem provede PETR STOLAŘ.
Technicky zajistí STOLART s.r.o., umělecká a produkční společnost.

U příležitosti 15. oslav vysvěcení znaku a praporu obce Proboštov
a 80. výročí založení Hasičského sboru obce Proboštov,

si Vás dovolujeme pozvat na oslavy,
které se konají dne 10. září 2016 v areálu u rybníka.

www.ouprobostov.cz

POZVÁNKA

T920002

KULTURNÍ CENTRUM
9. září v 15:00 hodin - Dům kultury
 ZASTUPITELSTVO MĚSTA DUCHCOVA
20. září v 17.00 hodin - Dům kultury
 TANEČNÍ PODVEČER S KRUŠNOHORKOU
24. září v 8.00 hodin - zastávka ul. Teplická
 ZÁJEZD NA KARLŠTEJNSKÉ VINOBRANÍ
8. října
 ZÁJEZD NA STÁTNÍ ZÁMEK KONOPIŠTĚ

KINO 
6. září v 19.00 hodin
 SEZNAMKA 
7. září v 19.00 hodin
 LILY LANE 
8.-9. září v 19.00 hodin
 NERVE: HRA O ŽIVOT 
11. září v 19.00 hodin
 TAXI 121 
13. září v 19.00 hodin
 ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ 
14. září v 19.00 hodin 
 BUCHTY A KLOBÁSY
15.-16. září v 19.00 hodin
 PRÁZDNINY V PROVENCE
18. září v 19.00 hodin 
 MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ
20. září v 19.00 hodin
 PRÁZDNINY V PROVENCE
21. září v 19.00 hodin
 VE JMÉNU KRVE
22. září v 19.00 hodin
 SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON 
23. září v 19.00 hodin
 SEDM STATEČNÝCH
25. září v 19.00 hodin
 BEN HUR
27. září v 19.00 hodin
 PRÁZDNINY V PROVENCE
28. září v 17.00 hodin
 LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPITEL 
28. září v 19.00 hodin
 ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ 
29. září v 10.00 hodin
 JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY 
29.-30. září v 19.00 hodin
 SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 
 PRO PODIVNÉ DĚTI 

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
11. září v 15.00 hodin
 LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPITEL
18. září v 15.00 hodin
 OBR DOBR 
25. září v 15.00 hodin
 ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ 

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
6. září v 17.00 hodin
 SLAVNOSTNÍ KONCERT
7. září v 19.00 hodin
 KONCERT POPULÁRNÍCH MELODIÍ
10. září v 10.00 hodin
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13. září v 19.00 hodin
 GIUDITTA
15. září v 19.00 hodin
 CIKÁNI JDOU DO NEBE
16. září v 19.00 hodin
 GISELLE
18. září v 15.00 hodin, 19. září v 10.00 hodin
 RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
20. září v 10.00 hodin, 21. září v 19.00 hodin
 LIMONÁDOVÝ JOE
 aneb KOŇSKÁ OPERA
25. září v 17.00 hodin
 POLOVECKÉ TANCE
 ŠEHEREZÁDA
26. září v 19.00 hodin
 CARMEN

KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

POHÁDKY V KINĚ KNIHOVNA
17. září v 10.00 hodin
 ZA KAMARÁDY Z TELEVIZE 5
24. září v 10.00 hodin
 DO POHÁDKY ZA ZVÍŘÁTKY I.
1. října v 10.00 hodin
 MALÝ TYGR 

PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY (TATÍNKY) 
S DĚTMI
13. září v 9.30 hodin - Kosmos Maxi
 DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ

PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY
20. září ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi
 SEZN@MKA

VELKÝ SÁL MAXI
5.-7. září ve 20.00 hodin
 SMRT VE TMĚ
 USA, thriller / horor.
8. září ve 20.00 hodin
 NICK CAVE: 
 ONE MORE TIME WITH FEELING
 Velká Británie, hudební dokument.
8.-11. září v 17.30, 10.-11. září v 15.00 hodin
 LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL
9.-11. září ve 20.00 hodin
 NERVE: HRA O ŽIVOT
 Dobrod. / krimi / mysteriózní / sci-fi / thriller.
12.-13. září v 17.30 hodin
 ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
 ČR, drama.
12.-14. září ve 20.00 hodin
 SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
 USA, životopisné drama.

14. září v 17.30 hodin
 AninetFest – Filmový klub Most
 UNIKÁTNÍ VÝBĚR Z FESTIVALU 
 KRÁTKÝCH ANIMOVANÝCH FILMŮ
15.-18. září v 17.30 hodin
 DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
  Romantická komedie.
15.-18. září ve 20.00 hodin
 MECHANIK ZABIJÁK: VZKŘÍŠENÍ
 USA, akční / krimi / thriller.
17.-18. září v 15.00 hodin
 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
 USA, rodinná animovaná komedie.
19.-21. září v 17.30 hodin
 PRÁZDNINY V PROVENCE
 ČR, komedie.
19.-21. září ve 20.00 hodin
 VE JMÉNU KRVE
 USA, akční thriller.
22.-24. září v 17.30, 24.-25. září v 15.00 hodin
 ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
22.-25. září ve 20.00 hodin
 SEDM STATEČNÝCH
 USA, akční western.
25. září v 17.30 hodin
 MICHAEL BUBLE: TOUR STOP 148
 Záznam z koncertů světového turné.
26.-28. září v 17.30 hodin
 CAFE SOCIETY 
 USA, romantické komediální drama. 
26.-28. září ve 20.00 hodin
 KRYCÍ JMÉNO HOLEC 
 ČR, drama.
29. září - 2. října v 17.30 hodin
3.-4. října ve 20.00 hodin
 SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 
 PRO PODIVNÉ DĚTI
 USA, fantasy.
29. září - 2. října ve 20.00 hodin

 DEEPWATER HORIZON: 
 MOŘE V PLAMENECH
 USA, akční / drama / thriller.
1.-2. října v 15.00 hodin
 LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL
 USA, animovaná dobrodružná komedie.

SÁL MIDI
8.-14. září v 19.00 hodin
 ČERNÉ DUŠE
15.-21. září v 19.00 hodin
 UČITELKA
22.-28. září v 19.00 hodin
 VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD 
29. září - 5. října v 19.00 hodin
 NEON DEMON

MĚSTSKÉ DIVADLO
VELKÁ SCÉNA
7. září v 15.00 hodin
 IX. DIVADELNÍ VINOBRANÍ
8. září v 19.00 hodin
 ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
12. září v 19.00 hodin
 SATURNIN
16. září v 19.30 hodin, 22. září v 19.00 hodin
 STARCI NA CHMELU
28. září v 19.00 hodin
 CARMEN
30. září v 19.00 hodin
 STARCI NA CHMELU

KOMORNÍ SCÉNA
21. září v 19.00 hodin
 NOVECENTO
23. září v 19.00 hodin
 ZMOUDŘENÍ DONA QUIJOTA
26. září v 19.00 hodin
 PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM

VÝSTAVA VE FOYERU
 Jana Haklová a skupina X - XII
 ZAŠITÁ KRÁSA - patchwork

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
10. září v 10.00 hodin
 TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI
17. září v 10.00 hodin
 KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
24. září v 10.00 hodin
 KOCOUR V BOTÁCH

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA KRUPKA
LÉTO S DIVADLEM V KRUPCE
10. září od 19.00 hodin
 ZVONOKOSY
 Zahajovací představení českých krajanů 
z 15. 9. RUSKÁ ZAVAŘENINA
22. 9. DOKONALÁ SVATBA
29. 9. ROZMARNÉ LÉTO
5. 10. PROCESNĚ NEPŘIJATELNÉ

8. září od 17.30 hodin - kostel sv. Anny
 PODVEČER V KOSTELE SV. ANNY
 Pásmo vyprávění o historii města.
12. září od 19 hodin - velký sál Domu kultury
 DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
 Komedii s vtipnými scénkami a moudry.
18. září od 10.30 hodin - Bazilika
 MISSA SOLEMNIS V BAZILICE
 Mimořádná hudební událost!

11. a 12. září
 MARIÁNSKÉ POUTNÍ SLAVNOSTI

DUCHCOV

ÚSTÍ NAD LABEM

MOST

KRUPKA



Vážení luštitelé, máme tu září a  s  ním i  nové vydání měsíčníku REGIO. Také 
v tomto měsíci jsme losovali z úspěšných luštitelů tři, kteří získají vstupenku pro 2 
osoby do oseckého 3D bludiště v korunách stromů. Bludiště má dvě trasy o celkové 
délce 110 metrů. Spodní trasa je max. 4 metry a horní pak 7 metrů nad zemí. Spodní 
patro je jednodušší a  to horní přináší deset velmi dobrodružných úseků. Výherci 
vstupenek do  3D bludiště v  korunách stromů jsou: Pavel Bárta, Teplice; Jiří Tvrz, 
Duchcov a Eliška Růžičková, Bílina.

Novým sponzorem je Restaurace U Potoka, kterou najdete ve Rtyni nad Bílinou. 
Do hospůdky, která nabízí příjemné prostředí a obsluhu, velký výběr nealkoholických 

i alkoholických nápojů, studenou i teplou kuchyni, možnost využití sálu, parkoviště 
i  možnost pro odložení kol, jukebox, stolní fotbal, šipky, ale také wifi či TV jsou 
zváni nejen štamgasti, ale také další návštěvníci, cyklisté, vodáci a pocestní. V místě 
najdete značenou cyklotrasu a vodáckou zastávku. Provozní doba od 11 do 23 hod., 
o víkendu příp. déle. Rezervace na tel. č. 776 309 310. Tři vylosovaní úspěšní luštitelé 
obdrží poukaz na konzumaci v hodnotě 100, 200 a 300,- Kč. Na správné odpovědi 
se budeme těšit do  3. 10. 16, odpovědi označte Luštíme s  Restaurací U  Potoka 
a posílejte na adresu Regio, U Císařských lázní 7, Teplice nebo mesicnik@iregio.cz, 
u svých odpovědí vždy uvádějte adresu a telefon.

Ačkoli jsou prázdniny a s nimi i letní slunečné počasí za námi, nic nebrání tomu, aby jste i nadále cestovali za různými zajímavými akcemi po Ústeckém kraji. Nabízí se jich totiž v měsíci září pro jednotlivce i celé rodiny 
mnoho. Milovníci a znalci vína mohou navštívit 17.9. Roudnické vinobraní 2016. Pivaři mají svůj Den otevřených dveří Pivovaru ve Velkém Březně 10.9. Ke chvilce rozjímaní vás zřejmě přivede výlet na poutní místo u obce 
Jiřetín pod Jedlovou zvané (tajenka 1,2). A ten kdo má rád historii, ale také lodní dopravu, řeku Labe a město Ústí nad Labem, neměl by si nechat ujít výstavu Městského muzea s názvem (tajenka 3,4) 

Luštíme s Restaurací U Potoka – Rtyně nad Bílinou

Tajenka ze srpnového čísla: Letní měsíc srpen nabízí rozmanité využití volného času jak pro dospělé, tak i pro děti. My vám zde nabídneme alespoň několik z mnoha možností kam vyrazit v našem Ústeckem kraji za zába-
vou. Obdivovatelé a milovníci rádiem řízených modelů větroňů by se měli o víkendu 20.-21.8. vypravit do Modlan, na nejlepší modelářské letiště v ČR, nepochybně si tam přijdou na své. Děti, ale i dospělí by si neměli nechat 
v tentýž víkend ujít tradiční Osecké slavnosti s bohatým programem pro všechny. A kdo si chce udělat výlet až do Kadaně, nechť tak učiní 27.srpna, kdy se koná nejvýznamnější kulturní akce města, a sice tzv. Císařský den.

www.restauraceupotoka.cz
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POTŘEBY PRO DOMÁCNOST, NÁBYTEK, ODĚVY, HOBBY, AUTO-MOTO20

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM levně velmi zachovalé, moderní 2 koupelnové 
vodní baterie + na  sprchu. Jedna je rychlozávěrná kohout-
ková, druhá páková. Cena á 300,- Kč. Tel.: 777 233 084 (TP). 
(9101)
• PRODÁM žehl. prkno v dobrém stavu, nepropálené, 200,- 
Kč. Tel.: 728 949 777. (9102)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM funkční zachovalou kancelářskou židli s  nižším 
opěradlem designovou na pěti kolečkách s hnědou koženkou. 
Cena dohodou. Tel.: 728 957 152. (9201)
• PRODÁM psací stůl se šuplíky na  jedné straně a  skříňkou 
na druhé. Spěchá. Tel.: 725 771 126. (9202)
• VYMĚNÍM nový světlý dřev. stolek se 2 šuplíky za jakoukoli 
značku mobilu, funkční, musí zvládat SMS. Tel.: 737 732 053 
(TP, pište SMS). (9203)
• PRODÁM zánovní pohodlnou sedačku, béžovošedá, velmi 
pěkná, 2 500,- Kč, stěhování. Tel.: 739 456 200. (9204)
• KDO přenechá sed. soupravu 3+1+1, zachovalou, za sym-
bol. cenu nebo za odvoz. Tel.: 603 443 504 (TP). (9205)
• DARUJI za odvoz gauč + 2 křesla, rozl. na dvoulůžko, bez úl. 
prostoru. Tel.: 728 017 209. (9206)
• PRODÁM světlou předsíňovou stěnu, 160 x cca 205 cm, 
světlá olše. Hezká a zachovalá, jako nová. PC 6 900,- Kč, 2,5 
r. stará. Prodám za 1 499,- Kč. Tel.: 704 780 793, email: ka-
nava@post.cz. (9207)
• PRODÁM postel z  masivu, PC 20 tis. Kč, 4 r. stará a  klec 
na králíka, cena dohodou. Tel.: 606 2744 504. (9208)

4 - ODĚVY

• PRODÁM velmi levně na miminko moderní oblečení od no-
vorozeneckých velikostí do půl roku, barvami vhodné na obojí 
pohlaví. Tel.: 602 954 145. (9401)
• PRODÁM nové nenošené dl. šaty, Salon Moravec, krásné, 
černé, šifon, krajka, PC 7 500,- Kč, nyní 2 400,- Kč. Nevh. dá-
rek. Tel.: 602 641 864. (9402)
• PRODÁM dl. šaty, téměř nové, dovoz z  ciziny, nejmenší 
dám. velikost. Tel.: 776 873 444. (9403)
• NA miminko narozené na podzim nabízím hezkou výbavič-
ku 0-6 měs., prádlo, neutrál., zim. komb. do kočárku, velmi 
pěkné, 700,- Kč, možná i dobírka. Tel.: 737 586 039. (9404)
• PRODÁM na  miminko 0-7 měs. výbavu v  neutr. barvách, 
jako nové, 850,- Kč. Tel.: 602 954 145. (9405)
• PRODÁM černé vycházk. lodičky č. 38, stř. podpatek, nové, 
nenošené, foto pošlu, levně. Tel.: 602 880 764. (9406)
• NA dítě kolem 6 měsíců nabízím zimní oblečení vč. oteplené 

kombinézy do kočárku, taška věcí 350,- Kč + poštovné. Tel.: 
739 816 462. (9407)

8 - HOBBY

• BANKOVKY (v perfektním stavu) a mince (od antiky po sou-
časnost) odkoupím hotově za katalogové ceny. Není problém 
uhradit vaše cestovné. Platné katalogy automaticky předklá-
dám k nahlédnutí. Tel.: 602 741 507. (9801)
• PRODÁM koloběžku Wilcox for city pro dospělé na  cestu 
do  práce i  lehký terén. Nafuk. kola, zeleno (reflexní) čer-
ná,16“, 12“, nosnost rámu 100 kg. Měsíc stará, cena 2 000,- 
Kč, při rychlém jednání SLEVA. Osobní odběr Teplice. Vhodná 
na sport i relax. Tel.: 739 660 376 po 20 h. nebo SMS odpovím. 
(9802)
• PRODÁM Mini HiFi System FW 362 + 2 reprobedny. Tel.: 
728 529 218 (TP), ne SMS. Nevyužité - máme dvě. (9803)
• SBĚRATEL po dohodě vykoupí pánské náramkové hodinky 
(Prim, Doxa, Zenit, Omega, Glashütte aj.), zlaté a  stříbrné 
mince, zlaté šperky i  úlomkové zlato, Duchcovský figurální 
porcelán, šperky z  Českých granátů i  rozbité, obrazy, retro 
lustry a  lampy, veškeré staré hračky do roku 1989 na kabel, 
klíček, setrvačník aj., staré sklo, vojenská vyznamenání, me-
tály aj. sběratelské zajímavosti. Stačí prozvonit, zavolám zpět. 
Tel.: 603 589 642. (9804)
• PŘEVEDU videokazety převedu na  DVD a  paměťovou 
kartu. Všechny typy kazet. Stačí prozvonit volám zpět. Tel.: 
603 904 397. (9805)

• SBĚRATEL koupí staré hračky 60. - 80. léta, auta na setrv., 
kabel., i část. poškoz. Tel.: 721 141 669. (9806)
• KOUPÍM vzduchovku, nejl. Slávii 618, 630, 631, možno 
i  jinou v  dobrém stavu, za  rozum. cenu, k  rekr. střelbě.Tel.: 
773 953 139. (9807)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice,místopis od  r. 1890 
do 1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál. aj. vše odhodin, 
děkuji. Tel.: 606 957 179. (9808)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče,kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (9809)
• VYKUPUJI staré knihy, časop., obálky,bankovky, znám-
ky, mapy, odznaky, medaile, šavle, bajonety, rádia, 
fotoap.,dalekohl. aj. Tel.: 737 397 806. (9810)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté,stříbrné a z obec. kovu, me-
daile, plakety, řády, vyznamenání. Děkuji za nabídky,sběratel. 
Tel.: 603 230 673. (9811)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy, malov.orig., též kopie, tisky, 
aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733511  224. 
(9812)
• VYKUPUJI za hotové porcelán, sošky,hodiny, nábytek, od-
znaky, známky, knihy, rádia, harmoniky, obrazy, váhy, sklo.
Tel.: 775 691 189. (9813)
• MINCE a bankovky, naše i cizí. Tel.: 728 130 293. (9814)
• KOUPÍM stavebnice Merkur, HO, TT, vláčky Merkur, auto 
na bowden, pásák aj. staré hračky. Tel.: 608 224 183. (9815)
• KOUPÍM motocykl Jawa/ČZ - Cross, Moped, Velorex aj. 
nekompletní nebo jen ND, velký TP, doklady, dále harmoniku 
Heligonku , flašinet, vojenskou vzduchovku, soc. hračky, au-
tíčka na ovládání na bowden, také nářadí: kovadlinu, kleště, 

kovářskou probíjecí desku, signovačku, malý soustruh aj. 
Stačí SMS. Tel.: 603 335 591. Ozvu se hned, platí stále. (9816)
• NABÍZÍM krouhač zelí, kamenin. velký sud na maso, dom. 
el. gril s  tefl. vložkou, čelní sklo na  Š Favorit, fotoap. Olym-
pus, dám. staré hodinky Glashutte, starý ps. stroj Zeta, starý 
funkční televizor Tesla, síto, dohoda. Tel.: 721771991 (9817)
• PRODÁM dvouzávažové hodiny - pendlovky, velmi deko-
rativní, v. 138 cm, odpovídající nabídce. Tel.: 737  545  100. 
(9818) 

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM Citroen Berlingo 2.0 HDi 66kW, RV 03, 
225 000 km, po STK. Výbava - ABS, 4x airbag, el. přední okna, 
klima, tempomat, dálkové centrál. zamykání, litá kola, tažné 
zařízení, CD přehrávač. Celkový stav dobrý. Při rychlém jedná-
ní přidám příčníky Thule. Cena 59 900,- Kč. Tel.: 724 368 978. 
(9901)
• PRODÁM Peugeot 207, RV 07, motor 1.6, 16V, Turbo, 110 
KW (150 koní), šedozelená metal., 2x digi klima, 6x airbag, 
ALU kola 16¨, kůže, el. okna a zrcátka +sklopná, palubní PC, 
dešťový senzor, vyhřívané sedačky, tempomat, rádio+CD+6x 
repro s  DO, televize, navigace, panoramatická střecha, na-
táčecí světla, denní svícení, ABS, ASR, centrál na DO, zámek 
převod., tažné zařízení, imobilizer a  další, nehavarovaný, 
nepoškozený, nekuřák, koupeno v ČR, přímý majitel, servisní 
historie, najeto 83  000 km, atraktivní, výkonný, rychlý vůz, 
pohledově ve stavu nového. Cena 149 900,- Kč. Jsem z Teplic. 
Tel.: 605 577 264, email aaafotobanka@volny.cz. (9902)
• PRODÁM Renault Megane 1,6i, 16V, RV 02, 194 tis. 
km, Euro 3, nová TK+ME, zelená, pěkné, 35 tis. Kč. Tel.: 
777 952 920. (9907)

• PRODÁM Opel Vectra B kombi, RV 98, na ND, cena 3 000,- 
Kč. Tel.: 602 842 753. (9903)
• PRODÁM Opel Astra 1,6, tm. zelená, dobrý stav, TK11/17, 
levně, dohoda. Tel.: 723 699 829. (9905)
• PRODÁM alu kola original na BMW 5 235/45/ZR17 s pneu. 
Tel.: 724 666 308. (9906)
• PRODÁM Renault Megane 1,9dci, 16V, RV 02, 180 tis. km, 
Euro 3, nová TK+ME, pěkné, 35 tis. Kč. Tel.: 606  909  901. 
(9908)
• PRODÁM Mercedes A  140, RV 01, benzín, najeto 
163  000 km, něm. serv. knížka, stříbrná metalíza, alu kola, 
letní pneu na dojetí, STK 2/17, cena 41 000,- Kč. Bazary nevo-
lat. Tel.: 736 148 796. (9909)
• PRODÁM Citroen AX na ND. Tel.: 603 562 261. (9910)
• PRODÁM 4 ks hliníkové disky, 4 šrouby, 5x5 Jx14, Et 49 
s pneumatikami 185/70, R 14, 88H, vzorek 30%. Vše za 600,- 
Kč. Tel.: 736 437 130. (9913)

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

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

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

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

T96013

www.elsen.cz

Kurzy anglického jazyka
v DK Teplice

pro školní rok 2016/2017
zahájení září / říjen

Kurzy jsou pro všechny věkové 
kategorie i věčné začátečníky

tel: 776 155 114 
e-mail: anglictinakurzydk@seznam.cz

T9
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7

T96014 Silniční a odtahová služba

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

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

T963015

SLEVY
AŽ 15%

NABÍZÍME BRIGÁDU
– roznáška tiskovin  

kamelot ve městech Ústeckého kraje.
Kontakt: info@iteplice.cz

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

ODĚVY

HOBBY

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

www.vyhodnereality.cz

STUDIO  MÍLA  v Teplicích, Josefa Hory 2089/14
přijme

kadeřnici, pedikérku a manikérku. 
Živnostenský list podmínkou.

Info : 606 216 272

T920035

Své CV zasílejte na job@norise.cz nebo volejte na tel.: 733 785 859

Hledáme šikovné kolegy
na pozici
operátor/ka call centra
 

Nabízíme:
n příjemné prostředí
n dobrý výdělek
n práce v centru Teplic

n  požadujeme komunikativnost, 
dobré prezentační schopnosti, tah 
na branku a základní znalost práce 
na PC

n  náplní práce je nabídka produktů 
a služeb pro nejvýznamnější firmy 
našeho trhu

n  základní hodinová mzda + 
atraktivní bonusy

n  nástup možný ihned, vhodné i pro 
absolventy, aktivní důchodce či 
maminky s dětmi

T990012

Stavební firma Jiří Brůža
(Jsme 20let na trhu

www.stavebnifirmabruza.cz)

hledá zedníka,
volejte 602 457 950

T992023

ZAMĚSTNÁNÍ

19 - ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

• HLEDÁM brigádu, oprava střech, práce se dřevem 
(řezání, kácení, dřev. stavby), zahr. činnost. Tel.: 
773 953 139. (91901)
• DŮCHODCE SŠ nabízí výpomoc v  soukr. objektu 
(zahrada, opravy, ostraha), bez ŘP, s ubytováním. Tel.: 

702 950 566. (91902)
• HLEDÁM práci, např. úklid domu, žehlení, mytí 
oken, žena, 54 let, TP a  okolí. Tel.: 603  443  504. 
(91903)
• ČERSTVÁ důchodkyně hledá brigádu, praxe v  ob-
chodě, pokladna, úklid, možno i  bez smlouvy, spo-
lehlivá, zodpovědná, jen TP, čistý TR. Nastoupit mohu 
hned. Tel.: 608 464 868. (91904)ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

• PRODÁM 4 zimní pneu 185/60/14RT, Polaris, dobrý vzorek, 
2 500,- Kč. Tel.: 721 246 768 (UL). (9911)
• PRODÁM nevyužitý příves. vozík na  bantam. kolech typ 
PS 01, vel. korby 1,5 x 1,1 m, STK do  r. 2020 + náhr. kolo, 
možn. svislého uskladnění, foto na  netu, 5  000,- Kč. Tel.: 
723 466 140 (TP). (9912)
• PRODÁM přívěsný vozík za osobní auto, na velkých kolech, 
s plachtou, d. 2, š. 1,1 m., v. bočnic 0,5 m, platné tech. osvěd-
čení. Nutná oprava zkorodovaných částí. Cena 1 500,- Kč. Tel.: 
775 191 368. (9914)

• PRODÁM 4 ks zimní pneu Semperit 185/55, R15, M.S, 
vzorek 90%. Cena za vše 1 000,- Kč. Tel: 736 437 130. (9915)
• PRODÁM OA Š Fabia 1.2 TDI, šedá metal., RV 06, naj. 205 tis. 
km, nová klima, řízení, brzdy, STK, emise 6/18. Cena 59 tis. Kč, 
možná sleva po dohodě. Tel.: 732 931 005. (9916)

18 - SEZNÁMENÍ

• ÚSTEČÁK 63/174/82 hledá ženu k soužití i se zdravotními 
potížemi nebo invalidní, od 60 do 75 let, ostatní si povíme. 
Tel.: 602 623 131. (91801)
• NAJDU upřímnou přítelkyni, část. invalid. muž nad 70 let, 
k občas. schůzkám v TP a okolí. (91802)
• RÁD bych poznal nezadanou ženu, se kterou bychom ve vol-
ném čase zašli do kina, divadla, na procházku apod. Nezada-
ný, 44 let, 177/73. Tel.: 720 126 730. (91803)
• HLEDÁM přítele k  vážnému vztahu, který už nechce být 
sám, ostatní po telefonu, je mi 72 let, výška 165 cm, silnější 
postavy. Tel.: 724 957 525. (91804)
• OBYČEJNÝ muž 73/165/75 hledá štíhlejší pohodovou ba-
bičku od 67 let, UL a okolí. Tel.: 773 062 128. (91805)
• HLEDÁM pána (70 - 90 r.), který by mi občas pomohl a po-
radil, jsem vdova, 74 let, 170 cm, fr. hůl, plnošt., řidička, nepi-
ji, nekouřím. Tel.: 721 246 768 (UL). (91806)
• 64LETÝ Ústečák hledá bezdětnou přítelkyni, třeba i k plato-
nic. soužití. Tel.: 607 624 281. (91807)
• JÁ 28 let, hledám slečnu na  dopisování, jsem bezdětný 
a sám, snad najdu lásku a už ne zklamání, Pepíček (TP). Tč. 
P. S. 5, Vinařice u Kladna, 273 07, Josef Lukáč. (91808)
• ŽENA z  Teplic hledá fajn kámošku kolem 50 let. Tel.: 
723 912 299. (91809)
• HLEDÁM přítelkyni do 70 let, já 60letý, jen SMS. Děkuji. Tel.: 
723 494 287. (91810)
• ČEKAJÍCÍ, doufající muž z TP 173/63letý hledá ženušku če-
kající a doufající, jako já, jelikož kladný osud je náhoda. Tel.: 
778 836 100. (91811)
• PRO slušného gaye z Teplicka, cca 50+ hledáme partnera 
k soužití. On pohodář. Jen starší 50 let a žádní erotomani. Tel.: 
608 811 178. (91812)
• OPUŠTĚNÉ ženě nabízím přátelství, pomoc a lásku. To, co je 
v životě normální. Tel.: 702 374 842 (kdykoli). (91813)
• HLEDÁM touto cestou kamaráda - přítele, do 42 let. Je mi 
34 let s  8letou dcerou a  jsme z  Mostu. Máme rády přírodu, 
zvířata, cestování, kempování, rybaření atd. Výhoda auto 
a i děti, ať je nás víc. Tel.: 607 109 439. (91814)
• RÁDA poznám muže /parťáka na společné podzimní chvíle, 
jsem všestranných zájmů, příroda, kultura, a jiné aktivity.Věk 

po 60tce, pokud možno nezadaný muž též podobného věku. 
Tel.: 603 908 985. (91815)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM levně mladé andulky, korely vhodné i k ochočení, 
loňského samce - rosela rubino k  chovu. Tel.: 777  129  240. 
(92101)
• ZADÁM koťátka kočky lesní. Vymazlená, odčervená, nauče-
ná na kočičí WC. K odběru ihned - na cestu dostanou „starto-
vací balíček“. Tel.: 775 616 529. (92102)
• PRODÁM myšky různých barev vč. krásných kudrnatých. 
Tyto myšky jsou i  krasní mazlíčci. Jak holátka, tak velikost 
méďové i  dospělé a  to dle nabídky, cena od  5,- Kč/ks. Tel.: 
604 976 065, email: pajaor@email.cz. (92103)
• PRODÁM akvárium i  s  rybičkami, rozm. 0,60x0,60x0,40, 
vzduch. osvětl., filtr., rostl. apod. Tel.: 607 257 248. (92104)
• PRODÁM molitan. boudičku (50x50x40) sv. modrý potisk, 
250,- Kč, přenos. tašku červenou s černým potiskem, 250,- Kč, 
pro malé pejsky i kočky. Tel.: 734 323 813. (92105)
• PRODÁM štěně malého černostř. knírače, pes, k odběru ih-
ned, TP, 3 000,- Kč, čistokrevný, odčervený, kompl. očkovaný, 
bez PP. Tel.: 604 335 660. (92106)
• NABÍZÍM 39 kusů šneků druh Achatina. Jsou týden staré, 
jeden dospělý, rok starý, máte-li zájem o kus či více tak pište 
a volejte. Děkuji . Tel.: 724 219 539. (92107)

22 - RŮZNÉ

• HLEDÁM pečovatelku pro otce, který je  na vozíčku. Jedná 
se o  občasnou výpomoc na  pár hodin v  týdnu. Teplice. Tel.: 
606 659 161.
• SENIOR KLUB TEPLICE hledá harmonikáře (nebo heligon-
káře) k občasnému hraní pro seniory, odměna dohodou. Tel.: 
606 807 345, 608 744 327. (92201)
• 65 LET (1951-2016) Střední průmyslová škola Teplice srdeč-
ně zve veřejnost, bývalé i současné zaměstnance a studenty 
na oslavy 65. výročí založení školy. Mimo jiné se můžete těšit 
na: Prohlídku celé školy vč. náhledu do  její historie. Setkání 
se s pedagogickým sborem, vedením školy i bývalými kolegy 
a studenty. Zkoušky z matematiky a anglického jazyka nane-
čisto. Dílny, kovárna, údržba jízdního kola, příprava automo-
bilu na zimu, moderní CNC, ICT učebny, AutoCAD a Inventor, 
základy programování, turnaj v PC hrách (CS Team Challen-
ger). Dále fotografování s tiskem, pamětní listy a upomínko-
vé předměty, sportovní kulturní vložky, občerstvení připrave-
né kolegy z  HŠ. Pátek 30. 9. 2016, 14:00 - 19:00, sobota 1. 
10. 2016, 9:00 - 16:00 h. Hotelová škola, Obchodní akademie 
a Střední průmyslová škola, Teplice. (92237)
• NABÍZÍM kadeřnické služby u vás doma, pouze ženy. Střih 
dle vašeho přání, dohodneme pokud i  barvení vaší barvu. 

ZHODNOCENÍ 
VAŠICH FINANCÍ 5-6%

Tel. 704 233 111
SPOLUPRÁCE TEPLICE - MOST

janus@pentiacolsulting.cz

T920033

T920029

Ostříhaní a foukaná za 150,- Kč, ostatní dohodou. Hanka. Tel.: 
606 165 153. (92202)
• HLEDÁM kamarádku z dětství, Elišku roz. Moravcovou, rok 
narození 1948. Dále spolužáky vycházející z  9. C Metelkova 
v  r. 1963, Jitka roz. Hálková. Email: jitkachem@seznam.cz. 
(92203)
• PRODÁM nové prošívané antialergické deky ScanQuilt. Tel.: 
723 912 299. (92204)
• PRODÁM šachtový komplet Wavin přímý, 315/160. Úplně 
nový, nepoužitý. PC 2 200,- Kč, nyní 1 500,- Kč.Odvoz zajistím. 
Tel.: 725 706 525. (92205)
• KOUPÍM vyklápěcí okno 90x60 cm. Dále koupím přepravky 
na zeleninu 15 kg. Tel.: 608 301 147. (92206)
• PRODÁM sadu kuželek + kouli a pokládací desku na ruské 
kuželky. Vhodné pro rekreační zařízení. Cena 2 000,- Kč. Tel.: 
725 706 525. (92207)

• PRODÁM 2 kg PB bombu, cena 150,- Kč, volat navečer. Tel.: 
606 681 834. (92208)
• PRODÁM ruční el. pilu, nový řetěz, 1 000,- Kč, el. svářečku, 
vzduchovku 631, vz. 77. Tel.: 604 291 592. (92209)
• NABÍZÍM pomoc s počítačem pro začátečníky, či nezkuše-
né. Pomáhám s  pochopením programů, řešením problémů 
s  programy (v  os Windows) apod. typy jednorázové práce 
s elektronikou, např. správné zapojení PC. Tel.: 730 660 709. 
(92210)
• HLEDÁM šikovného a  spolehlivého řidiče/řidičku (sk. B) 
v oblasti Teplicka. Email: malipa7@seznam.cz. (92211)
• ZA  láhev červeného vína daruji cca 350 ks vyšívacích bavl-
nek - různé barvy, Teplice. Email: 57janicka@seznam.cz, tel. 
606 479 093. (92212)
• PRODÁM funkční starší plynová kamna s troubou, zn. Mora, 
dobrý stav, cena 800,- Kč. Tel.: 721 771 991. (92213)

Nabíráme pro Škoda Auto Kvasiny
a Mladá Boleslav na pozice

operátor logistiky a operátor výroby!
Nabízíme výdělek až 28 000 Kč hrubého měsíčně, 

v Kvasinách navíc od 1. 1. 2017 až 30 000 Kč 
hrubého měsíčně.

Ubytování zajištěno s příspěvkem.
Pro více informací nás kontaktujte v Kvasinách:
702 189 414, andrea.kulichova@manpower.cz,

nebo v Mladé Boleslavi: 314 004 249,
praceMB@manpower.cz.

NABÍZÍME BRIGÁDU
– roznáška tiskovin  

kamelot ve městech Ústeckého kraje.
Kontakt: info@iteplice.cz

Hledáme pro penzion
mladou a přátelskou pomocnou sílu,

se znalostí německého jazyka,
ubytování zajistíme.

Tel. 035204-5097 Drážďany západ

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ
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11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM DB 3+1, 2. p., nabídky na email: poddoubrav-
kou@post.cz. (91101)
• PRODÁM DB 1+kk+L v  centru TP v  ul. U  Divadla, v  5. 
p. rekonstr. panel. domu s prostorným výtahem v lázeňské 
části Teplic. Byt prošel část. rekonstrukcí. Místnosti nově 
vyštukované a vymalované bíle, sprch. kout, plov. podla-
ha, skromná kuch. linka, pl. okna, nádherný výhled. Vedle 
bytu komora pro uskladnění dalších věcí. V blízkosti domu 
veškerá občanská vybavenost. Byt nabízím pouze zájem-
cům o koupi. Tel.: 605 120 534. (91102)
• PRODÁM DB 1+1, ul. Jaselská, 1. p., standart, novější 
kuchyň, 145  000,- Kč. Email: hanka.gav@gmail.com. 
(91103)
• PRODÁM garsonku v TP, Bratislavská ul., nová kuch. lin-
ka, plov. podlaha, pl. okno, 2. p., 20 m2, nízký nájem. Poža-
duji 110 000,- Kč. Ihned k nastěhování. Tel.: 606 930 620. 
(91104)

• PRODÁM byt v  DV v  centru Teplic, 3+1, ul. U  soudu, 
část. rekonstr. a modernizace. Dům po rekonstr., zateplení, 
plast. okna. 2 sklepy, za domem udržovaný pozemek. Pěk-
ná lokalita blízko Zámeckého parku a centra města. Cena 
349  000,- Kč, při rychlém jednání, sleva. Nízké náklady 
na bydlení. Tel.: 773 292 532. (91105)
• PRODÁM DB 3+1+L, Pražská, 76 m2, pův. stav, vhodné 
k rekonstr., 320 tis. Kč, rychle = sleva možná, přímý maji-
tel, RK ne. Tel.: 721 010 076. (91106)
• PRODÁM DB 3+1+ 2x L, zatepl., pl. okna, 370 tis. Kč, 
rychle = sleva, bez RK. Tel.: 724 360 971. (91107)
• NABÍZÍM DB 3+1+B, 78 m2 , 2. p., obývák, kuchyň, dvě 
chodby, dva pokoje, WC, koupelna, plast. okna ve  všech 
místnostech, na balkoně dlažba a dřevěné obložení, v obý-
váku dřev. plov. podlaha, v  ostatních místnostech lino, 
na  chodbách vestav. skříně. Občan. vybavenost v  okolí. 
Cena 370 000,- Kč. Email: marver03@seznam.cz. (91108)
• PRODÁM 3+1+L, 78 m2, Teplice, ul. Přítkovská. Levný 

nájem. BD Trnovany. I pro osoby s trvalým pobytem. Cena 
290 000,- Kč. Email: tvrogressiv@gmail.com (91109)
• PRODÁM DB 1+1 v  Krupce, Kollárova, byt v  pův. sta-
vu, dům zatepl., pl. okna, akumul. kamna, nový sporák, 
120 000,- Kč. Tel.: 736 773 112. (91110)
• PRODÁM byt 3+1 v  Trnovanech, 1. p., nízký nájem, 
259 000,- Kč. Tel.: 603 818 995. (91111)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM DB v Teplicích nebo Krupce za rozumnou cenu, 
možno i  s  dluhem, platím hotově. Tel.: 608  155  603. 
(91201)
• KOUPÍM byt 2+1+B, přízemí nebo 1. p., lokalita Šanov, 
Horova ul., B. Němcové, Šafaříkova, pro starší paní. Tel.: 
775 571 901. (91202)
• KOUPÍM DB 2+1 nebo 3+1 v TP, ne Prosetice, Krupka. 
Cena do  250 tis. Kč. Platím hotově. Tel.: 723  974  038. 
(91203)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU hezký byt 2+kk v  Novosedlicích, klidná 
lokalita s  možností užívání zahrádky, nájem 4  500, - 
Kč. Požaduji kauci, pouze dlouhodobý podnájem. Tel.: 
602 151 715. (91301)
• NABÍZÍM pronájem pěkně zařízené garsonky v Duchcově 
ul. Družby. Byt prošel před dvěma lety rekonstrukcí, 24 m2, 

WC, koupelna , kuchyňka, plast. okno, zatepl., v přízemí, 
vhodné pro starší lidi. K nastěhování. Email: michal.vole-
cek@email.cz. (91302)
• NABÍZÍM pronájem bytu 2 + kk v Teplicích, v domě se 
třemi bytovými jednotkami (nadstandardní řešení bytu). 
Volný od 1. 9. 16. Tel.: 607 113 346. (91303)

• HLEDÁME trvalé bydlení, 3 dospělí a  dvě děti. Tel.: 
777 168 678. (91304)
• NEKUŘÁKŮM pronajmu byt 3+1 v  RD v  centru Bíliny. 
Velká kuchyň, koupelna se sprch. koutem i vanou, prostor-
ná chodba s  úložným patrem, levný internet. Nádherný 
výhled na město, za domem dvorek a zahrada. Zálohy ply-

nu, vody, elektřiny 4 150,- Kč, nájem 5 400,- Kč, 2x kauce, 
možná dohoda. Pouze nekuřáci v pracovním poměru. Vol-
né od konce září 2016. Možno pronajmout garáž nedaleko 
domu. Tel.: 608 865 888. (91305)
• PRONAJMU v cihlovém domě byt 1+3,102 m2, dvě kou-
pelny 1x vana 1x sprchový kout, kuchyň, nové spotřebiče, 
po  dohodě myčka. Nájem 7  500,- Kč + (plyn, elektrika, 
voda). Internet, možnost UPC. Byt je 2. p tříposchoďového 
domu, každé patro samostatný byt.Nedbalova ul. Teplice. 
Email: musil.al@seznam.cz. (91306)
• DLOUHODOBĚ pronajmu byt 2+kk+B, 52 m2 v  Tep-
licích u Zámecké zahrady, ve 2. p., s výtahem, dům i byt 
po  rekonstrukci, plov. podlahy, plast. okna, koupelna 

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

POTŘEBUJETE
OPLOTIT POZEMEK?
v yužijte mimo ř ádné slev y

PLOTOVÉ  CENTRUM
U Vlečky 1, UL Předlice

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

T920029

VÝKUPY BYTŮ
Ihned, hotově,

spolehlivě
V TP a UL už od r. 2001

T: 776 228 913

T93026

T992036

ODVEZU - PŘIVEZU
MALOVÁNÍ BYTOVEK

A JINÉ PROSTORY
TELEFON: 724 706 553

T990001

Nabízíme levné
stěhování

a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel: 604 844 179

T990022 KNOPP LEŠENÍ 
TEPLICE Levná stavba lešení a pronájem 
na všechny druhy staveb včetně dokumentací.
Tel. 606 844 944, www.knopp-leseni.cz 

T990020

T920008

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM



REALITY 23

VÝKUP SBĚRNÉHO PAPÍRU
- letáky, noviny, časopisy, kancel. papír, atd.
MALOVÁNÍ BYTŮ, DOMŮ, POKOJŮ A JINÝCH

tel.: 720 417 446
www.stehovaniteplice.cz

T990025

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

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

Pomůžu s úřady a smlouvou.
Rychlé a seriozní jednání. Tel: 774951 095

T93028

Sanatorium Europa v Teplicích
(soukromá klinika

+ centrum pro krásu a relax)

nabízí k pronájmu
odd. kadeřnictví

(samostatná místnost s 1 křeslem + 
vybavením). Výhodný pronájem, služby 

recepce, centrální reklama zdarma, 
parkování v areálu, lázeňská čtvrť. 

E-mail: info@sanatoriumeuropa.eu. 
Telefon: 603 501 306 

po rekonstrukci, slušní nájemníci, nově vymalované chod-
by, požaduji nájem 6  500,- Kč (zahrnuje 400,- Kč zálohu 
na  vodu) + energie. Zájemci pište na  email: artfuture@
seznam.cz. (91307)
• PRONAJMU 1+kk v  TP, Alejní ul., byt má nové jádro, 
kuchyň, je část. zařízený a velmi pěkný, v domě bydlí slušní 
lidé, nájem činí 6 000,- Kč + el. energ. + 2 měsíční kauce 
předem. Tel.: 604 266 176, RK nevolat! (91308)

• PRONAJMU 2+1 v Hudcově, topení na tuhá paliva, kotel 
mimo byt, 2. p. bez výtahu, starší zástavba, jen dlouhodo-
bě. Tel.: 702 361 233. (91309)
• HLEDÁM pronájem bytu 1+1 s trv. pobytem v TP, sluš-
ná žena, 54 let, do 5 000,- Kč vč. energ., voda, plyn. Tel.: 
603 443 504 (SMS). (91310)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM zrekonstruovaný byt 1+2 v OV v Mostě, žáda-

VÝKUP
NEMOVITOSTÍ

tel.: 774 555 876

T992007

Pronájem pivnice 
107 m2

 OC Jitřenka. Chomutov
tel.: 608 003 613

T920006

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

T910021

ná lokalita s Teplicemi i s malým bytem, také do 1. p. Nebo 
s Mostem, co má bytlodžie, či prodám. Rodinné důvody. Ne 
RK. Email: iva-poradenstvi@seznam.cz. (91401)
• VYMĚNÍM 2+kk u  Luny v Trnovanech, BD Mír za  3+1 
v Trnovanech, doplatím 100 tis. Tel.: 721 141 669. (91402)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM stavební pozemek v  Sobědruhách, ul. V  za-
hrádkách. Rozloha 1  470 m2. Pozemek je s  přípojkami 
a  vyklizenou nemovitosti. Výhled na  české středohoří 
a  kousek od  města. Při rychlém jednání možná sleva. 
Email: vita.duch@seznam.cz. (91501)

• PRODÁM chatu u Ohře, nedaleko Postoloprt, osada Seník 
na vl. pozemku, 830 m2, zastav. plocha chaty 44 m2, pitná 
voda, suché WC,RK ne! Tel.: 775 658 581. (91503)
• PRODÁM zahradu u Třech dubů, ZO 07, podskl. chatka, 
skleník. Tel.: 723 812 324. (91505)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU garáž s  el. přípojkou v  Řetenicích v  ul. 
Tolstého proti požární zbrojnici u AGC. Cena za pronájem 
je 1 100,- Kč/měs. Tel.: 774 551 969. (91701)
• HLEDÁM oplocený pozemek nebo zahradu pro parkování 
dvou obytných karavanů v okresech Teplice, Most, Litomě-

řice, Ústí nad Labem, Děčín, Česká Lípa. Tel.: 735 539 395. 
(91702)
• PRONAJMU garáž 21 m2, Teplice - Řetenice, Bratislav-
ská. Dobře zabezp., v  bezv. stavu, bez el., suchá. Nová 
střecha. Dlouhodobě, slušným lidem, 700,- Kč/měs. Tel.: 
774 951 095. (91703)
• PRONAJMU nebytové prostory, 70 m2, bývalá prodejna 
+ sklad. Tel.: 736 649 782. (91704)
• NABÍZÍM pronájem garáže, moderní novodobá, železná 
vyklápěcí vrata, 220 V. klasika 18 m asfalt. příjezdová ces-

ta. To vše ul. Sochora za 1 000,- Kč/měs. Tel.: 776 870 270. 
(91705)
• PRONAJMU dlouhodobě garáž v TP, Jateční ul. u Penny, 
600,- Kč/měs. Platba předem. Tel.: 602 382 588. (91706)
• PRONAJMU garáž, Řetenice, pod mlékárnou, 600,- Kč/
měs. Tel.: 602 243 641. (91707)
• HLEDÁM pronájem nebyt. prostor v TP, 30 - 50 m2, nejl. 
v centru a okolí. Tel.: 601 313 210 (9-18 h.) (91708)
• PRONAJMU dlouhodobě garáž v  Českobratrské ul., TP. 
Tel.: 725 427 959 (večer). (91709)

NABÍZÍME BRIGÁDU
– roznáška tiskovin  

kamelot ve městech Ústeckého kraje.
Kontakt: info@iteplice.cz

Váš spolehlivý obchodní partner

• sanitární keramika • vany a vaničky
• obklady a dlažby • vodovodní baterie
• koupelnový nábytek • sprchové kouty

CBS spol. s r.o., Dubská 2404, 415 01 Teplice
Tel.: 417 535 300   e-mail: info@cbsteplice.cz

• kuchyňské linky
• vestavné spotřebiče
• dřezy
• vodovodní baterie
• drátěný program
• kuchyňské obklady

www.cbsteplice.cz

Koupelny přímo na tělo

Kuchyně na míru

NYNÍ

AKČNÍ CENY

T990010

BYTY VÝMĚNA

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM



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 9, ročník 26 - Vyšlo 5. 9. 2016
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

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

RŮZNÉ, SLUŽBY

RŮZNÉ
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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!

VÁ
Š 
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YL

KVALITNÍ

MASIV

• PRODÁM dvě sedačky s úl. prostorem, velký dílenský svě-
rák, levně. Tel.: 702 374 842. (92214)
• PRODÁM trubky na  plot, 22 ks, d. 2, 6 m, 6,- Kč/kg, 
prů. 5, 7 cm, síla 3, 5 mm, kamna nová Fikoterm, 6, 3 kW, 
1 200,- Kč, traverza íčko, d. 3, 35 m, v. 24 cm, 1 000,- Kč. Tel.: 
702 507 142. (92215)
• PRODÁM saz. Buxusu za 20,- Kč/ks, Brslenu za 20,- Kč/ks, 
velkou Agave za  300,- Kč, menší za  100,- Kč/ks, kaktus v. 
150 cm a vyšší 300,- Kč/ks. Tel.: 774 585 764. (92216)
• PRODÁM zcela nový telefon zn. Element v záruce, 500,- Kč. 
Tel.: 774 267 287. (92217)

• PRODÁM Agave, různé velikosti, cena dohodou. Tel.: 
777 040 311. (92218)
• KOUPÍM permanentku na zápasy FK Teplice a knihu vyda-
nou k 70. výročí založení klubu s názvem 70 let žlutomodré 
radosti. Tel.: 722 960 282. (92219)
• NAJDE SE někdo, kdo by mi daroval funkční (nepotřebný) 
barevný televizor? Tel.: 722 084 600. (92220)
• DARUJE někdo kuch. kamna na  tuhá paliva? Tel.: 
723 644 405. (92221)
• HLEDÁM stomatolog. laborantku na opravu zub. náhrady. 
Tel.: 737 105 446. (92222)
• NABÍZÍM glukometr + proužky k měření cukru, 100,- Kč, lze 
zaslat. Tel.: 739 816 462. (92223)
• PRODÁM fotoap. Olympus C-720, nefunkční kryt prostoru 
po  konektory, bez stabiliz. obrazu, pro pevnou ruku, jinak 
plně funkční. 440,- Kč + 100,- Kč pošta. Tel.: 721  585  579. 
(92224)
• PRODÁM kotel 3. emis. třídy, Ekoefekt 24, kotel používán 10 
top. sezon, plně funkční, jako palivo se používá ořech 2, kotel 
je ekolog. Tel.: 725 568 306. (92229)

• PODĚKOVÁNÍ za  vynikající menu a  obsluhu v  restauraci 
Perla, kde jsem slavila své narozeniny. Vyloženě děkuji p. pro-
vozní a vešk. personálu na jedničku. Všem doporučuji, Ivona 
H. (92225)
• PRODÁM demižony na víno 10 - 50 l, 100,- Kč/ks, stojany 
kov. na CD za 50,- Kč, Tel.: 723 849 469. (92226)
• PRODÁM pán. kolo Eska Cheb, pěkné, zachov., 70. léta, 
1 000,- Kč. Tel.: 606 201 271. (92227)
• KDO mi prodá kousek včelího plástu na vaření měsíčk. masti. 
Tel.: 737 653 064 (TP). (92228)
• PRODÁM starší hol. kazetu s  vybavením, 500,- Kč. Tel.: 
607 281 366. (92230)
• NABÍZÍM nákup. košík, sklád., k  odnesení nákupu, nový, 
50,- Kč, i zašlu. Tel.: 605 897 486. (92231)
• PRODÁM luxus. letní přikrývku, bílou, Scandinavia, 500,- 
Kč, stěhování. Tel.: 607 237 250. (92232)
• NA PRODEJ plátěná pláštěnka 80,- Kč, pár německých po-
pruhů na tele, 100,- Kč, malý a velký lodní pytel, 180,- a 250,- 
Kč. Tel.: 720 380 188. (92233)
• NABÍZÍM doučování z  matematiky pro žáky základní 
a  střední školy a  odborných učilišť. Mám praxi ve  školství 
a s doučováním. Cena dohodou. Tel.: 731 879 640. (92234)

• HLEDÁM před 20 lety postavenou Škodu 130 RS v barvách 
Monte Carlo. Prodal jsem ji asi v roce 2000, někam ke Karlo-
vým Varům. Za info na 606 815 350, moc děkuji. (92235)
• HLEDÁM paní na pomoc při úklidu bytu 4 + 1 v Trnovanech, 
cca 3 hodiny týdně. Domluva na tel. č.: 721 735 255. (92236)
• PRODÁM šachtový komplet Wavin přímý, 315/160. Úplně 
nový, nepoužitý. PC 2 200,- Kč, nyní 1 500,- Kč.Odvoz zajistím. 
Tel.: 725 706 525. (92205)
• HLEDÁM kamarádku z dětství, Elišku roz. Moravcovou, rok 
narození 1948. Dále spolužáky vycházející z  9. C Metelkova 
v  r. 1963, Jitka roz. Hálková. Email: jitkachem@seznam.cz. 
(92203)

PŘIVEZU - ODVEZU, AUTODOPRAVA, 
STĚHOVÁNÍ, VYKLÍZENÍ,

LIKVIDACE NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ
tel.: 720 417 446

www.stehovaniteplice.cz
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KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů

Tel.: 608 360 681
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