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www.iregio.czVychází zdarma měsíc co měsíc již 27 let!
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Ústí nad Labem - Mariánský most
www.usti-nad-labem.cz
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Společnost HIT OFFICE s. r. o.

přijme
 OPERÁTORY VÝROBY

 NA 3 SMĚNNÝ PROVOZ

      a
 ÚDRŽBÁŘE

 ELEKTRIKÁŘE
Kontaktní osoba: p. Stehlíková
 telefon: 731 412 845
 z.stehlikova@hitoffice.cz
 Novosedlická 999/13
 415 01 Teplice
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•   Seřizovač – operátor
•   Nástrojař
•   Technický specialista
 pro externí halu (střihací linka)
•   Elektromechanik
•   Strojní zámečník
•   Řidič VZV
•  Kontrolor kvality



golfbarbora.cz

Výstava Život
Fotografie Martina Beránka s ná-

zvem Život jsou k  vidění v  Měst-
ském informačním centru Duchcov, 
které sídlí v rekonstruované budově. 
Je to historická část města v  sou-
sedství Muzea města Duchcova 
nedaleko státního zámku. Prostory 
informačního centra slouží i  jako 
výstavní síň. Vstup je zdarma a vý-
stavu potrvá do 31. října 2017.

Leonidas gym pořádá nábor
Ve dnech 14. září 2017 a 21. září 

2017 od  18:00 hodin v  Tovární 51 
Dubí pořádá Leonidas gym Muay 
Thai Teplice vedený pod C.M.T.A. 

nábor nových členů spojený s ukáz-
kami tohoto bojového umění. Dal-
ší náborová akce je 16. září 2017 
v  Olympii centra Srbice, kde se 
bude konat akce Sportovní Fesťáček 
a klub se zde bude také prezentovat. 
Těšit se můžete na  mladé teplické 
šampiony jako jsou Tomáš Barták, 
Šimon Verner, Branislav Tomáš, 

asistent trenéra David Štajnc a další. 
Celou ukázkou bude provázet trenér 
C.M.T.A., který je hlavním trenérem 
v Leonidas gym Teplice.

Pocta Jaroslavu Budínovi
V  obřadní síni OÚ Proboštov 

dne 16. září 2017 od 19 hodin bude 
výstava „Slavné housle čtyř staletí“ 
s komentovanou prohlídkou Jarosla-
va Svěceného. Týž den od 19 hodin 
proběhne v  sále restaurace Soko-
lovna Proboštov houslový koncert 
Vivat Vivaldi Jaroslava Svěceného 
za  doprovodu komorního orches-
tru Virtuosi Pargenses. Den po  té 
tedy 17. září 2017 od 17 hodin bude 

v  kostole Novosedlice koncert Ba-
rokní seance. Jaroslav Svěcený - 
housle, Michaela Kačerková - varha-
ny a  viginal. Vstupné na  jednotlivé 
koncerty činí 200,- Kč.

Festival tvořivosti
V Háji u Duchcova v areálu Do-

mova sociálních služeb se dne 19. 
září 2017 od 10 hodin koná již XIV. 
ročník festivalu tvořivosti, pro oso-
by se zdravotním postižením. Od 14 
hodin vystoupí skupina Maxíci. 
Vstup je zdarma.

www.iteplice.cz 

Nabízíme pobytové i poznávací zájezdy

téměř do všech destinací.

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

NOVÁ CESTOVNÍ AGENTURA

Zprostředkujeme Vám dovolenou
Vašich snů...

Nově u nás můžete zakoupit také

zájezdy na sportovní události!

T920015
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KRAJSKÝ
KALEIDOSKOP

Bezpečně do škol
Přesně deset tisíc batůžků s  re-

flexními prvky a  dalšími drobný-
mi dárky dostali žáci prvních tříd 
základních škol v Ústeckém kraji. 
Na krupskou základní školu v uli-
ci Boženy Němcové přišel dětem 
osobně popřát v  novém školním 
roce mnoho úspěchů náměstek 
hejtmana Ústeckého kraje Petr 
Šmíd spolu se starostou Krupky 
a zároveň krajským radním Zdeň-
kem Matoušem. Ústecký kraj se 
i v letošním roce připojil k projek-
tu Bezpečně do škol a na žáky prv-
ních tříd tak čekaly na  lavici re-
flexní batůžky s výbavou do školy. 
Projekt je zaměřen na bezpečnost 
v  silničním provozu po  prázdni-
nách, na  začátku školního roku. 
V  rámci tohoto projektu, jehož 
hlavním pořadatelem je Hitrádio 
FM, celé září poběží právě na tom-
to rádiu několik spotů, které mají 
řidičům nejen z řad rodičů připo-
menout, jak se správně a bezpečně 
chovat za volantem.

(zdroj: kr-ustecky.cz) 

Nová sportovní hala 
ve Šluknově

Prvního září byla slavnost-
ně otevřena nová sportovní hala 
Střední lesnické a  odborné školy 
ve Šluknově. Stalo se tak za účasti 

hejtmana Ústeckého kraje Oldři-
cha Bubeníčka. Lesnická škola je 
ve Šluknově od roku 1954. Přáním 
každého učitele i  žáka vždy bylo 
mít vlastní tělocvičnu. Nyní se to 
splnilo. „Naše sportovní hala není 
jen tělocvičnou, ale také střelnicí, 
posilovnou a  máme i  svou vlast-
ní lezeckou stěnu. Navíc může-
me celý prostor snadno přestavět 
na krásný sál, který lze využít při 

našich slavnostních dnech,“ uvedl 
ředitel školy Rudolf Sochor.

(zdroj: kr-ustecky.cz)
 

Velklá letní cena Ústeckého 
kraje

Na  mosteckém hipodromu se 
v  sobotu 26. srpna uskutečnilo 
další dostihové odpoledne letošní 
letní sezony. Jeho vrcholem byla 
Velká letní cena Ústeckého kra-
je. Tento hlavní dostih je zařazen 
do programu Rodinné stříbro Ús-
teckého kraje. Velká letní cena se 
jela pod záštitou hejtmana Ústec-
kého kraje Oldřicha Bubeníčka. 
Na  programu bylo osm závodů, 
ve kterých se představila česká do-
stihová špička. Jubilejní 20. ročník 
Velké letní ceny Ústeckého kraje, 
která je rovinným dostihem, do-
plnila 18. Velká mostecká steeple-
chase, která je naopak překážko-

vým závodem. . Jezdkyně Kateřina 
Hlubučková s koněm Passepatrout 
pokořila časem 2:03,25 dosavad-
ní rychlostní rekord mostecké 
dostihové tratě na  2000 metrů. 
Do  konce kalendářního roku se 
ještě uskuteční na mosteckém hi-
podromu Cena zimního favorita, 
Svatováclavská cena (14. října), 
Českomoravská cena (29. října) 
a  Rovinové dostihy (11. listopa-

je 123,30 m, výška pylonu 75 m 
a  celková rozvinutá délka mostu 
včetně ramp je 333 m.

(zdroj: usti-nad-labem.cz)

X. Ústecká noc literatury & 
Už jsme doma

Collegium Bohemicum, o.p.s. 
Vás za  podpory Goethe Institutu 
Praha a  Ministerstva kultury ČR 
zve na  jubilejní ročník Ústecké 
noci literatury, která se po  dese-
ti letech vrací do  prvotního pro-
středí. V  Muzeu města Ústí nad 

Labem budou na různých místech 
číst herci z  Činoherního studia 
úryvky z  knih nejslavnějších ně-
meckých autorů. Akci zakončí 
koncert avantgardní teplické ka-
pely Už jsme doma. Ve středu 13. 
9. 2017 od  18h (čtení) & od  cca 
20h (koncert) v Muzeu města Ústí 
nad Labem. Vstupné je v předpro-
deji 80Kč, na místě 120Kč.

Skvělý po všech stránkách 
Šest medailí, z toho dokonce čty-

ři v olympijských disciplínách. Dva 
tituly mistrů světa. Čtvrté místo 
v medailové tabulce národů. Česká 
rychlostí kanoistika zažila v srpnu 
v Račicích sportovně nejúspěšnější 
mistrovství světa v  historii samo-
statné České republiky. Ale nejen 
to: v  průběhu finálového víkendu 
prošlo areálem Labe arény Rači-
ce dvanáct tisíc lidí, kteří vytvořili 
úchvatnou atmosféru. Račické mis-

du). Ústecký kraj přebírá záštitu 
nad tímto podnikem již od  roku 
2009. Zdroj: kr-ustecky.cz

Mariánský most
Na  titulní straně tohoto vydání 

magazínu REGIO je Mariánský 
most. Nejnovější most z roku 1998 
se ihned stal jedním ze symbolů 
Ústí nad Labem a v roce 2001 byl 
v  mezinárodní anketě renomova-
ného časopisu Structural Enginee-
ring International zařazen mezi 
deset nejkrásnějších světových 
staveb posledního desetiletí 20. 
století. Most o  celkové délce 198 
metrů Vás zaujme zejména zají-
mavým tvarováním konstrukce 
zavěšeného trojúhelníku. Chod-
ník pro pěší a cyklisty je umístěn 
uprostřed mostu a vyvýšen oproti 
vozovce. Mostní pylon působí jako 
výrazná protiváha k protější Mari-
ánské skále. Rozpětí hlavního pole 
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trovství světa se tak stalo v  letoš-
ním roce jednou z nejúspěšnějších 
akcí z  programu Rodinné stříbro 
Ústeckého kraje. „Světový šampio-
nát se nám povedl sportovně i or-
ganizačně. Bude to rozhodně klad-
ný impuls pro další rozvoj české ka-
noistiky,“ řekl Jan Boháč, předseda 
Českého svazu kanoistů. Zaplněné 
tribuny slavily v neděli tituly kaja-
káře Josefa Dostála a kanoisty Mar-
tina Fuksy na pětistovce. V sobotu 
dojatý Fuksa přebíral třetí stříbro 
z  olympijského kilometru v  řadě, 
zatímco Dostál doplnil svou sbírku 
medailí z mistrovství světa na této 
trati bronzem. Navrch Jakub Špicar 
s  Danielem Havlem získali bronz 
na deblkajaku na kilometru a spo-
lečně s  Janem Štěrbou a  Radkem 
Šloufem pak v  neděli vybojovali 
třetí místo na čtyřkajaku na olym-
pijské pětistovce.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Václavská pouť v Lovosicích
Je největší městskou slavnos-

tí a  zakončením Lovosického 
kulturního léta. Těšit se můžete 
na bohaté tržiště, pouťové atrakce 
a samozřejmě na řadu hudebních 
hostů, kteří vystoupí hned na ně-
kolika scénách po celém městě. 

Václavská pouť se koná 28. září 
2017. Celkem dohromady bude 
šest scén a  to scéna Na  osmičce, 
scéna na  náměstí, scéna u  Sau-
ny, Scéna U  Stadionu, Historic-
ká scéna u  Renesančního zámku 
a  Country scéna na  Tenisových 

kurtech. Každá z  nich má pest-
rý a  naprosto odlišný program. 
Navíc bude veřejnosti otevřený 
kostel sv. Václava kde bude mše 
a možnost prohlídky věže, zvonice 
i varhan. Mimo jiné uslyšíte Lauru 
a její tygry - rocková kapela která 
má na svém kontě více než 1 600 
koncertů v klubech, na festivelech, 
doma, ale i v zahraničí. Dále třeba 
známou kapelu Wohnout, která 
o  sobě tvrdí: „jsme parta extro-
vertních introvertů, což se proje-
vuje zejména tím, že se nenápadně 
snažíme bejt nápadný. Neděláme 
muziku srdcem ani mozkem, ale 
brvou, kterou hejbeme“. Celý den 
bude doslova prošpikovaný růz-
nými programy. Od  průvodů za-
čínaje přes šermírské představení, 
sokolnictví, dětšké papírové bitvy, 
střelby na  luk, vrh sekerou, stán-
kového prodeje až po komentova-
nou prohlídku tábora válečníků. 

Určitě si přijdou na své všechny 
věkové kategorie.

Loretánské slavnosti 2017 
Loretánské slavnosti 2017 se 

uskuteční v  sobotu 16. září 2017 

od 10.00 do 17.00 h. v Loretě Rum-
burk. Slavnosti nabídnou prožitek 
jednoho dne v době baroka. Vyvr-
cholí jimi oslavy tři sta deseti let, 
které v září uplynou od vysvěcení 
a  dostavby rumburské loretánské 
kaple. Loretánské slavnosti pořá-
dá od  roku 1997 Římskokatolic-
ká farnost – děkanství Rumburk. 
Spolupořadatelem slavností je 
Město Rumburk. Loretánské slav-
nosti jsou regionálním zážitkem 
Českosaského Švýcarska. Nad 
XXI. Loretánskými slavnostmi 
2017 v  Rumburku převzal záštitu 
ministr kultury Mgr. Daniel Her-
man. Akce se koná za  podpory 
Ministerstva kultury, Ústeckého 
kraje, Česko-německého fondu 
budoucnosti a  Sparkasse Ober-
lausitz – Niederschlesien v  rámci 
projektu „310 let Lorety Rumburk 
(1707-2017)“.



V Galerii více a nově
Začátek školního roku je tu, začíná práce školákům a ani my ne-

budeme v následujícím období v Galerii zahálet. Vlastně jsme neza-
háleli ani o prázdninách! To co návštěvníkům za stěnou s polepem 
šťavnatého burgeru v našem food courtu možná uniká, je práce 
s výstavbou nového občerstvovacího zařízení Burger King. Tímto 
také zveme všechny kings a queens na burger party. Těšit se na ni 
můžete již v říjnu. A aby toho do žaludku nebylo málo, tak koncem 
podzimu Vás může zasytit i dobrá snídaně či svačinka z chystaného 
bistra BON VIVA´N, které bude jistě mňam. 

Kromě novinek z jídelní zóny, čekají obchodní pasáž v tomto 

Dinosauři a Divoká Arktida 
Název této expozice je divoký stejně tak jako jeho obsah. Aug-

mentovaná realita! Mnozí z Vás slyší tento pojem možná poprvé. 
Představíme Vám úžasný zážitek přímo na pasáži obchodního 
centra. Jedinečná možnost dostat se do fiktivní blízkosti ledním 
medvědům, kosatkám, tuleňům či dinosaurům a ve výsledku získat 
perfektní foto a videonahrávku k tomu. Na tuto zábavu se můžeme 
těšit již od poloviny září a to formou nejmodernější technologie roz-
šířené reality v tom největším možném měřítku, kterého je součas-
ná technika schopna. Realistická kombinace existujícího světa se 
světem virtuálním v reálném čase přímo u nás v OC! Tato atrakce 
je k dispozici celý měsíc s oblíbeným tématem prehistorických tvorů 
a ledních roztomilých zvířat oblastí za polárním kruhem. Každý tý-
den vyhlásíme výherce soutěže o nejpovedenější fotografii, kterou 
vybereme z databáze nahraných fotek, které budou volně ke sta-
žení. Augmentovaná realita je šance být součástí virtuálního světa 

Otevření stánku Donuties
V pondělí 28. 8. 2017 jsme měli 

tu čest otevřít spolu s Vámi ten nej-
sladší stánek široko daleko a bylo to 
opravdu famóóózní! Díky Vám a také 
našim skvěle chutnajícím donutům 
byl tento den nezapomenutelným pro 
nás všechny, hlavně ale pro všechny 
návštěvníky. A zajímalo by Vás, co 
že to vlastně Donuties stánek nabí-
zí, tak pozorně čtěte dál. Prodáváme 
denně čerstvé, ručně vyráběné donu-
ty podle naší vlastní receptury, ať už 
plněné, nebo s několika druhy polev 
a posypů ve velikostech MAXI nebo 
MINI, které nesmí chybět například 
na firemních akcích, oslavách, svat-
bách nebo podobných akcích, prostě 
jen tak pro chuť… a že chutnají! 

Podpořit nás můžete nejen svou 
návštěvou, ale i na našich webo-
vých stránkách www.donuties.cz, 
stránkách facebooku (www.face-
book.com/Donuties.donuts) nebo 
Instagramu , kde jednoduše napíše-
te Donuties a začnete nás sledovat. 
Zde se také vždy dozvíte žhavé no-
vinky a plánované akce. Aby na Vás 
zbylo , můžete si objednat i telefo-
nicky na čísle +420 775 479 107 a do-
nuty na Vás počkají u nás na stánku 
v krásných krabičkách. V nejbližší 
době se můžete těšit i na již plánova-
ný rozvoz po Teplicích a okolí. Tak už 
se Vám sbíhají sliny?  Těšíme se 
na Vás každý den v čase 9-19 hodin 
v OC Galerie Teplice.

a cítit se jako součást dění na obrazovce. Seznámíte se s různými 
živočichy a budete mít pocit, že se jich lze dotknout a komunikovat 
s nimi! Uvidíte několik modelů zvířat, vymodelovaných animátory 
hollywoodských filmových efektů.

To rozhodně stojí za návštěvu!

období i další změny a rozšíření. Stávající informační stánek pře-
souváme přímo na pasáž, díky čemuž budeme pěkně na očích 
a našim návštěvníkům ještě blíže. Pod střechou Galerie nám také 
vznikne šikovné trio mobilních operátorů! Nově totiž přivítáme dal-
šího poskytovatele telefonních služeb - T-mobile. A jelikož na pod-
zim to často bývá doslova „z bláta do louže“, rozhodli jsme se Vám 
tyto situace trochu ulehčiti. Se znečištěnými oděvy můžete rovnou 
do nové čistírny 5áSec.

Věříme, že tyto novinky pozitivně uvítáte a protože jich není nikdy 
dost, tak o dalších se zmíníme zase příště.

Těšte se s námi!  Váš tým Galerie Teplice



 www.galerieteplice.cz www.galerieteplice.cz

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

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

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

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

 400 parkovacích míst

Tel.: +420 417 968 102

E-mail: info@galerieteplice.cz
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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

T985039
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V  roce  2017  si  Krajská  zdravotní,  a.  s.,  připomíná  desáté  výročí  od  své-
ho  vzniku.  Začátky  jsou  vždy  těžké,  a  tak  i  Krajská  zdravotní musela  jako 
zcela nový subjekt v oblasti poskytování zdravotnických služeb přesvědčit 
o oprávněnosti své existence nejen veřejnost, ale i vlastní zaměstnance a pa-
cienty svých pěti nemocnic v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě a Cho-
mutově. V posledních  letech se daří vedení a managementu společnosti – 
díky jasné vizi a postupnému naplňování cílů, za výrazné podpory Ústeckého 
kraje coby jediného akcionáře a dotačních prostředků hlavně z evropských 
fondů – masivně obměňovat přístrojovou techniku a rekonstruovat jednotli-
vá oddělení svých zdravotnických zařízení i celé nemocniční pavilony. 
Je  naším  velkým  přáním,  aby  pacienti  zdravotnických  zařízení  pod  logem 
Krajské zdravotní byli v dalších letech spokojeni a společnosti se dařilo za-
jišťovat komplexní, kvalitní a dostupnou péči pro obyvatele Ústeckého kraje.

  Ing. Jiří Novák, předseda představenstva

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s., JIŽ 10 LET S VÁMI

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ 
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ V ÚSTECKÉM KRAJI
VZNIK KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, a. s.
Společnost Krajská zdravotní, a. s., vznikla 1. září 2007 transformací pěti ne-
mocnic do jednoho celku. O vytvoření této zastřešující společnosti rozhodlo Za-
stupitelstvo Ústeckého kraje.
Transformace přinesla významnou změnu zabezpečení zdravotní péče v Ústec-
kém kraji.

VEDENÍ SPOLEČNOSTI KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s.

»» Ústecký kraj je jediným akcionářem Krajské zdravotní, a. s.
»» Ve věcech jediného akcionáře rozhoduje v působnosti valné hromady 

společnosti Rada Ústeckého kraje 

»» Základní jmění společnosti 
5 270 828 000 Kč
»» Roční obrat 6 miliard 

343 milionů Kč
»» Krajská zdravotní, a. s., má více 

jak 6 800 zaměstnanců a je 

největším zaměstnavatelem 
v Ústeckém kraji
»» Průměrný hrubý výdělek dosahuje 

v Krajské zdravotní, a. s., u lékaře 
90 880 Kč, u zdravotní sestry činí 
31 139 Kč

PĚT NEMOCNIC ÚSTECKÉHO KRAJE
Pět  nemocnic,  spadajících  v  době  před 
transformací  coby  samostatné  subjek-
ty  pod  kompetenci  Ústeckého  kraje,  se 
z  příspěvkových  organizací  stalo  od-
štěpnými závody Krajské zdravotní, a. s. 
Konkrétně  se  jedná o Nemocnici Děčín, 
Masarykovu  nemocnici  v  Ústí  nad  La-
bem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most 
a Nemocnici Chomutov. 

PÁTEŘNÍ OSA NEMOCNIC 
S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské 
zdravotní, a. s., páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. 

KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, a. s. – NEJVĚTŠÍ 
ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ V ÚSTECKÉM KRAJI
KRAJSKÁ ZDRAVOTNÍ, A.S. – NOVÝ, VÝZNAMNÝ POSKYTOVATEL 
ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR
Společnost Krajská zdravotní, a. s., se stala se svými více jak 6 800 zaměstnanci jedním 
z největších poskytovatelů zdravotní péče v České republice a je největším zaměstna-
vatelem v Ústeckém kraji.
 » Jedna z největších zdravotnických společností v ČR
 » 5 nemocnic s nadregionální působností 
 » Odborná centra ve vybraných oborech
 » 9 klinických pracovišť s vědecko-výzkumnou činností
 » Devět nových sanitních vozidel, díky finanční podpoře Ústeckého kraje získala 
Krajská zdravotní, a. s., v roce 2016 pro vlastní Zdravotnickou dopravní službu
 » Udržení statutu Komplexního onkologického centra Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem a rozšíření statutu i na chomutovskou onkologii, která se stala 
spolupracujícím pracovištěm v rámci celostátní sítě KOC, zásadní modernizace 
přístrojové techniky a stavební rekonstrukce obou pracovišť
 » Vzdělávací institut a Vědecká rada – podpora vědy a odborného profesního rozvoje
 » Nadační fond Krajské zdravotní, a. s.
 » Stipendijní a stabilizační program pro získávání nových zdravotníků

12 000  Kč 
na měsíc na akademický 

rok
+ = =7 000  Kč 

na měsíc
5 000  Kč 

na měsíc
120 000  Kč 

 » Školicí centrum robotické chirurgie – pro střední a východní Evropu, pořízení 
nejmodernějšího robota da Vinci Xi v ČR
 » Transformace bývalých nemocnic následné péče v Ryjicích a v Mostě – Zahražanech 
 » Firemní mateřská škola Krajské zdravotní, a. s., v ústecké Masarykově nemocnici

Ing. Jiří Novák předává zástupcům odborů 
podepsanou novou kolektivní smlouvu

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček při slavnostním 
zahájení provozu PET centra

Děčín  |  Ústí nad Labem  |  Teplice  |  Most  |  Chomutov

« Ing. Jiří Novák»-»předseda»představenstva
» Mgr. Radek Scherfer»-»místopředseda»představenstva
»  Členové»představenstva:»MUDr. Vladimír Emingr,»

Jitka Hanousková, Jindřich Dlouhý  
« PhDr. Mgr. Leoš Moravec»-»předseda»dozorčí»rady
» Ing. Jaroslav Sykáček»-»místopředseda»dozorčí»rady
»  Členové»dozorčí»rady:»Mgr. Petr Vomáčka,»Jana Blažková,»

Mgr. Karel Krejza,»Ing. Jakub Komárek,»Kateřina Křížová,»
Ing. Pavel Velký,»MUDr. Antonín Gabera»
« Ing. Petr Fiala»-»generální»ředitel»
» Ing. Luděk Rückl»-»náměstek»pro»ekonomické»řízení»a»controlling
»  MUDr. Jiří Mrázek, MHA»-»náměstek»pro»řízení»informačních»
systémů
« MUDr. Aleš Chodacki»-»náměstek»pro»řízení»zdravotní»péče
» Ing. Vojtěch Krump»-»náměstek»pro»řízení»lidských»zdrojů
» Mgr. Olga Mučicová»-»hlavní»farmaceut
» Mgr. Milan Schoř»-»nemocniční»ombudsman

NEMOCNICE DĚČÍN, o. z.
« MUDr. Michal Hanauer, MBA»-»ředitel»zdravotní»péče
» Mgr. Danuše Tomášková»-»hlavní»sestra

MASARYKOVA NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.
« MUDr. Josef Liehne»-»ředitel»zdravotní»péče
» Mgr. Markéta Svobodová»-»hlavní»sestra»

NEMOCNICE TEPLICE, o. z.
« MUDr. Tomáš Hrubý»-»ředitel»zdravotní»péče
» Mgr. Kateřina Vágnerová»-»hlavní»sestra

NEMOCNICE MOST, o. z.
« MUDr. Petr Najman -»ředitel»zdravotní»péče
» Mgr. Šárka Gregušová -»hlavní»sestra

NEMOCNICE CHOMUTOV, o. z.
« MUDr. Irena Voříšková»-»ředitelka»zdravotní»péče»
» Mgr. Anna Marie Malá»-»hlavní»sestra»

www.kzcr.eu
Síť nemocničních lékáren ve všech nemocnicích KZ
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LÉKAŘI KARDIOLOGICKÉ KLINIKY VYMĚNILI 
DVĚ SRDEČNÍ CHLOPNĚ SOUČASNĚ
Jako první ve střední a východní Evropě se poda-

řila  ústeckým  lékařům 
kardiologické kliniky pod 
vedením jejího přednosty 
prof. MUDr. Pavla Červin-
ky,  Ph.D.,  FESC,  FSCAI, 
unikátní operace výměny 
dvou  srdečních  chlopní 
během  jedné  operace. 
Šlo o využití výkonu TAVI, 
což  je  perkutánní  léčba 
(přes kůži) – v tomto pří-
padě  přes  tříslo  náhrada 
aortální  chlopně  pro  vý-
znamné  zúžení  –  a  zá-
roveň  výkonu  MitraClip, 
což  je  perkutánní  léčba 
nedomykavosti  mitrální 
chlopně.  Každý  z  obou 
výkonů je sám o sobě vel-
mi  náročný  a  u  jednoho 
pacienta se prakticky oba 
zákroky neprovádějí. 

Lékaři nejprve tepnu v třísle museli rozšířit pomocí balonku a vyztužit implantováním stentu. Teprve poté 
byli schopni zavést speciální zaváděcí katétr o průměru 6 mm. Šlo tedy o tři výkony najednou.

LÉKAŘI NEUROCHIRURGICKÉ KLINIKY NAPRAVILI 
PÁTEŘ TYČEMI NA MÍRU PŘI UNIKÁTNÍ OPERACI ZAD
Lékaři neurochirurgické kliniky jako první v Česku využili 
implantát vyrobený na míru pacientce, které diagnostiko-
vali  skoliózu  zad.  Lékaři  na  základě  virtuálního modelu 
ideálního  zakřivení  páteře  nechali  ve  Francii  vyrobit  im-
plantát, který jí pak operativně zavedli do páteře.
Napravení páteře se provádí pomocí šroubů zavedených 
do jednotlivých obratlů a následně pospojovaných pomo-
cí dlouhých tyčí z titanu nebo ocelové slitiny.

LÉKAŘI  KLINIKY  ÚRAZOVÉ  CHIRURGIE  POSU-
NULI TECHNICKÉ LIMITY V ARTROSKOPII LOKTE
Tým artroskopistů kliniky úrazové chirurgie a Artro-
skopického centra při ústecké Masarykově nemoc-
nici  pod  vedením  MUDr.  Lubomíra  Koppa,  Ph.D., 
provedl  vysoce  specializovaný  výkon  na  loketním 
kloubu.  Jednalo  se  o  artroskopicky  asistovanou 
osteosyntézu  zlomeniny  hlavičky  vřetenní  kosti 
a podle dostupných informací se jedná o první vý-
kon tohoto typu v rámci České republiky. 

REPUBLIKOVÁ PRVENSTVÍ  
V MASARYKOVĚ NEMOCNICI V ÚSTÍ NAD LABEM, o. z.

OČNÍ KLINIKA PROVEDLA NOVÝ TYP 
FILTRUJÍCÍ OPERACE U PACIENTŮ 
S GLAUKOMOVÝM ONEMOCNĚNÍM
Ústecká  oční  klinika  pod  vedením  přednostky 
MUDr.  Ivany  Liehneové,  Ph.D.,  se  specializuje 
na  operace  glaukomu  (zeleného  zákalu)  a  byla 
vybrána  jako první pracoviště v České republice 
k provedení této operace. Jednalo se o miniinvaziv-
ní  operaci,  která  snížila  nitrooční  tlak  zavedením 
glaukomového  implantátu STAR  flow  do  prostoru 
oka,  kterým  přirozeně  nitrooční  tekutina  odté-
ká a pomocí  implantátu  se drenáž  tekutiny z oka 
zvýšila. Oční klinika má statut makulárního centra 
a prezentovala již řadu unikátních očních operací. 

MUDr. Ivana Liehneová, Ph.D.

Operace novým typem 
laserového přístroje

Artroskop zavedený v přední komoře loketního 
kloubu, vypouštění krevního výronu

Zleva MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA,  
při operaci páteře

RTG snímek před a po operaci

Zprava prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D., FESC, FSCAI, 
při operaci

NEUROCHIRURGOVÉ JAKO PRVNÍ V ČESKÉ 
REPUBLICE NAHRADILI ČÁST LEBKY POMOCÍ 
IMPLANTÁTU Z TITANU 
Jako první v ČR provedli neurochirurgičtí operaté-
ři, pod vedením MUDr. Petra Vachaty, Ph.D., MBA, 
náhradu velké chybějící části lebeční kosti unikát-
ním  implantátem  vyrobeným  na míru  z  titanové 
slitiny. Jako první operaci podstoupil sedmapade-
sátiletý muž z Bíliny.

Titanový implantát

www.kzcr.eu



Starší lidé jsou pro společnost 
značným přínosem v  tom, že dě-
lají práci, za  kterou nejsou téměř 
placeni. Tak třeba v USA se praro-
diče starají přibližně o dva miliony 
dětí a z toho jich mají 1,2 milionu 
přímo u sebe doma. Dříve naroze-
ní lidé tedy poskytují svým vnou-
čatům přístřeší, jídlo, vzdělání 
a  předávají jim kulturní hodnoty, 
čímž matkám a  otcům umožňu-
jí, aby mohli nadále zastávat svá 
zaměstnání a  nemuseli se starat 
pouze o děti. Také některé dobro-
volné organizace v  průmyslových 
zemích by bez přispění důchodců 
vůbec nefungovaly. Senioři vyko-
návají rovněž neocenitelnou práci 
jako pečovatelé. V některých roz-
vojových zemích, kde až 30 pro-
cent dospělého obyvatelstva trpí 
smrtelným onemocněním viru 
HIV nebo dokonce přímo AIDS, 
starší lidé pečují o  své infikované 
dospělé děti a  přebírají tak i  vý-
chovu vnoučat.

Senioři mnohdy opouštějí své 
zaměstnání nikoli z  důvodu, že 
na  něj nestačí, ale proto, že jsou 
oproti mladým v  nevýhodě co 
se týká vzdělání, práce s  počíta-

čem i  nových technologií. Starší 
zaměstnanci tak bývají propouš-
těni, přestože jsou ještě schopni 
pracovat. Zejména v  období zvý-

šené nezaměstnanosti se často 
argumentovalo tím, že lidé v  dů-
chodovém věku by měli opustit 
placené zaměstnání, aby uvolnili 
místa mladým žadatelům o práci. 
Včasný odchod letitých pracovní-
ků do důchodu však hned nemu-
sí znamenat nová pracovní místa 
pro mladé. Mladý nezaměstnaný 
člověk hledající práci mnohdy ani 
nemá potřebné dovednosti a zku-
šenosti, aby mohl staršího zaměst-
nance nahradit, ani zdaleka nedo-
sahuje takové produktivity práce 
jako dlouholetý zaměstnanec. 
Podle Světové zdravotnické orga-
nizace nelze stárnoucí populaci 
považovat za  odloženou a  nepo-
třebnou, a proto je třeba nacházet 
optimální řešení tohoto stále aktu-
álnějšího problému.

Primátor a senátor Jaroslav Kubera mezi teplickými seniory v Českobratrské ulici, kde 
vyvjíjí činnost jeden z aktivních seniorských klubů.

SENIOŘI
v dnešní společnosti

Ne vždy jsou senioři v dnešní společnosti vnímáni pozitiv-
ně. Některá ze zavádějících mylných stanovisek uvádí 

na pravou míru publikace vydaná Světovou zdravotnickou 
organizací v  rámci programu pro stárnutí a  zdraví, která 
se jmenuje „Vyvracení smyšlenek o  stárnutí“. Připomeňme 
si alespoň některé pasáže z této zajímavé publikace. Na ce-
lém světě žije 580 milionů lidí v důchodovém věku, z nichž 
přes 60 procent v rozvojových zemích. Postupem doby se jich 
oproti dřívějšku stále více dožívá vyššího věku, a to zásluhou 
zdravějšího životního prostředí, lepší zdravotní péče, hygie-
ny, bydlení a výživy.

Mezi teplické seniory v Českobratrské ulici zavítal před časem také slavný tanečník, 
herec a bavič Vlastimil Harapes.

Oslava Mezinárodního dne 
seniorů v Teplicích

Připomínka mezinárodního 
dne seniorů se sice vztahuje k 1. 
říjnu, ovšem nejstarší české lá-
zeňské město si jej v  šanovské 
Mušli připomene již v  pátek 29. 
září 2017. V  Teplicích se jedná 
vůbec o první rok a první příleži-
tost, kdy město a senioři mohou 
dát veřejnosti vědět, že si společ-
ně rozumí, navzájem se respek-
tují a  ctí. Organizaci oslav za-
bezpečuje Městská rada seniorů 
ve  spolupráci s  Domem kultury 
za pomoci a podpory všech seni-
orských skupin v Teplicích a také 
dalších přátel i příznivců. Oslavy 
se tak mohou uskutečnit díky 
dobrovolným aktivitám mno-
ha seniorů s  finanční podporou 
města Teplic. Organizátoři pev-
ně věří, že tím zakládají novou, 
dobrou tradici.

Páteční odpoledne 29. září 
se v  šanovské Mušli bude konat 
od  14 hodin v  duchu vzájemné-
ho setkání generací. Na podiu se 
zpěvem i pohybem vystoupí seni-
oři, jejich hosté, přátelé a rovněž 
děti. Mezi nimi spatříte dětský 
soubor Poupata, pěveckou skupi-
nu Domova důchodců v  Bystřa-
nech, skupinu seniorů Domova 
důchodců v Dubí i soubor zpěvá-
ků Arkadie. Na  programu bude 
též vystoupení orchestru Clarinet 
Society s  jazzovou a  svingovou 
hudbou, právě tak jako učinko-
vání skupiny mladých seniorů 
Resety s pásmem lidovek. Mode-
rování odpoledních oslav se ujme 
Ing.  Helena Voctářová. V  pro-
storu před podiem se počítá se 
stánky, kde senioři nabídnou pre-
zentaci svých vlastních výrobků 
a  dovedností, zabezpečeno bude 
též občerstvení. 

 Pavel KovářTepličtí senioři se pravdielně zúčastňují mnoha kulturních, společenských a klubových 
akcí.
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59. mezinárodní
strojírenský
veletrh

8. mezinárodní
veletrh dopravy
a logistiky

Mezinárodní veletrh
technologií
pro ochranu
životního prostredí
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Jak jsi se vůbec dostal k tomu-
to sportu?

Dostal jsem se k němu díky otci, 
který mě od malička nejen učil, ale 
i trpělivě trénoval. Jeho píle a můj 
zájem nakonec zapříčinil, že jsme 
v  Oseku trénovali od  mých 6 let 
do  13 let a  pak jsem byl v  Dukle 
Liberec.

Dosáhl jsi pěkných výsledků 
a  byly právě ony motivací proč 
pokračovat?

V  žácích jsem byl několikrát 
mistr republiky, nu koho by tohle 
nemotivovalo. Navíc mě opravdu 
tento sport vzal a  nebylo to jen 
o  přání táty. Začátky byly jako 
u  každého těžké, pár úrazů mě 
také neminulo, ale asi nejhorší byl 
strach, když se poprvé postavíte 
před můstek. Jakmile to však pře-
konáte a  máte vedle sebe někoho 
kdo vás naučí zžít se s tím a vychy-
tat maličkosti, ze strachu se stane 
drajv a nadšení. V době kdy jsem 
byl v Oseku nás bylo hodně (opro-
ti dnešku) přesně 15 žáků.

V  době rozkvětu byl klub vel-
mi známý, pamatuješ si nějaké 
obecenstvo či velká jména závod-
níků?

Skákání nad Osekem

Jsme u  nového zrodu skokanských můstků na  Krásné vyhlídce v  Oseku. Přesto, že toto 
místo bývalo známé nejen po  celém kraji, dnes už málo lidí ví, že vůbec je. Možná se 

tento stav brzy změní. Lyžařský spolek Osek totiž nespí na vavřínech v jeho obnově a pracuje 
na vrácení života, především sportu zpět do areálu pod hradem Rýzmburk. Vzali jsme si 
tedy na „paškál“ Jiřího Černého ml., který nám pověděl více.

Ano, závodili u nás budoucí re-
prezentanti jako je Pavel Ploc. Táta 
dokonce trénoval i bratry Střihav-
ků z  nichž jeden je dnes známý 
zpěvák. Sport byl vyhledáván a tak 
návštěvnost byla obrovská.

Proč si myslíš, že tento sport 
na Krásné vyhlídce upadl na ně-
jaký čas v zapomnění?

Těžko říct. Já odešel do Liberce. 
Ostatní postupně skákání opustili 
a noví nepřicházeli.

Jak vůbec začalo současné nové 
vzkříšní Krásné vyhlídky a  zřej-
mě i Lyžařského klubu Osek?

Vše začalo díky mému první-
mu synovi Jiříkovi. Chodívál jsem 
s  ním na  sjezdovku už od  jeho 
dětství a samozřejmě jsem ho učil 
lyžovat a  později i  skákat. Stav 
můstků byl úděsný a  tak nejen 
kvůli bezpečnosti, ale i  kvalitní-
mu tréninku jsme začali vylepšo-
vat co se dalo. Samozřejmě vlast-
ními silami, využíváme příspěvků 
města a snažíme se nadále shánět 
i sponzory. Protože vše je náklad-
né. Ale díky píli a zájmu se dnes 
můžeme pochlubit funčkními 
skokánky s  umělým povrchem 
a osvětlením.

Sám také trénuješ?
Ano, amatérsky vedle svého po-

volání, ale dělám to rád a s nadše-
ním. Dokud je pro koho. Bohužel 
svěřenců mám pouze pět, což je 
docela žalostné. Velmi rád bych 
přivítál další děti, které by takový 
sport vzal, ale zdá se že zájem se 
vytrácí jak u nich tak u  jejích ro-
dičů. Což je dozajisté velká škoda.

Co by jsi o nich řekl ve smyslu 
příprav či svědomitosti a jak jsou 
na tom s úspěchy, už mají i něja-
ké umístění?

Tady se chlubit mohu a musím 
říci, že mají ty nejlepší výsledky 
a  umístění po  celé republice, ale 
i v zahraničí. Což je sama o sobě 
odpověď i na jejich přípravu a zá-
jem celkově.

Jan Černý 6 let několikrát 1. 
místo na  závodech v  Německu 
5.  místo celkové pořadí Beskyd-
ském turné v  předžácích - velké 
mezinárodní závody na  Moravě, 
4 dny 4 města 4 můstky.

Matěk Skoupý 8 let několikrát 1. 
místo na republikových závodech 
3x 1. místo na velkých mezinárod-
ních závodech v německém Kott-
maru. Taktéž 1. a  4. místo v  cel-
kovém pořadí Beskydského turné. 
A další a další.

Jiří Černý 9 let nespočet vítěž-
ství a  předních míst v  republiko-
vých závodech. Mnoho prvních 
míst a  dalších skvělých umístění 
i v německém Kottmaru. 3x vítěz 
Beskydského turné. Druhé místo 
mistrovství ČR atd.

Petra Heřmanová 15 let 1. až 
3.  místa po  celé republice, ale 
i v zahraničí. Dvě stříbrné medaile 
z  mistrovství ČR 1x bronz mis-
trovství ČR v severské kombinaci.
atd.

Simonka Dobiášová 5 let, zatím 
trénuje a získává zkušenosti.

Jsem na  všechny velmi hrdý 
a  pyšný. Opravdu jde vidět, že 

když se někdo pro něco zapálí, 
odměna za dřinu ho rozhodně ne-
mine, že jsem toho součástí a snad 
i příčinou, mě velice těší!

Tento sport je možná trošku 
nebezpečný, ale zase určitě pěs-
tuje odvahu, je možné že budete 
přijímat další děti a jaké by byly 
podmínky?

Neřekl bych že je nebezpečný, 
jiné sporty jsou daleko nebezpeč-
nější. Navíc, když víte jak na  to, 
jen brousíte maličkosti a určitě si 
to užíváte. 

Co se týče náborů, jak jsem zmí-
nil velmi rád bych přijal nové žáky. 
Pro zájemce mám i potřebné vyba-
vení, což je myslím v dnešní době 
velká výhoda. Rodiče nemusejí nic 
kupovat a lámat si hlavu s tím, kde 
věci shánět a jak za ně zaplatit.

Zmínil si se, že v  září 2017 
chystáte závody, kde se možná 
ukáže i  Kamil Střihavka. Mohl 
bys nám o nich říci více a učinit 
tak pozvánku pro příznivce sko-
ků na lyžích?

Samozřejmě moc rád. Závody 
budou u  nás v  Oseku na  Krásné 
vyhlídce a  to dne 30. září 2017 
od  13 hodin s  tím, že dopoledne 
budou tréninky. Je to celorepubli-
kový závod předžáků a žactva. Pů-
jde o skoky na třech můstcích a to 
na K6, K13 a K30H. Určitě to bude 
velká podíváná a třeba i inspirace 
pro budoucí skokany. Nejen pří-
znivce tohoto sportu, rodiče i děti, 
samozřejmě všechny nadšence, 
bych chtěl srdečně pozvat i  s  ce-
lým oseckým lyžařským klubem. 
Budeme se těšit!  (MM)V oseckém lyžařském areálu Krásná vyhlídka.

Mistr. republiky Jiří Černý ml. při 
získání zlata, Tatranská Lomnice 
1990.



 
AUTO DAKAR s.r.o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT
Srbická 474, 415 10 Teplice Sobědruhy, tel.: 417 569 419 - 425, 777 144 763, 777 144 790
www.autodakar.cz



UNIFRAX v Dubí
slaví 10 let a hledá nové lidi

Každé moderní auto má dnes katalyzátor. Jeho součástí je i izolace, kterou vyrábí americký koncern 
UNIFRAX, světová jednička na trhu se žáruvzdornými materiály. Jeho česká pobočka sídlí v Dubí-Pozorce 
a letos oslavila 10 let fungování pod touto hlavičkou.

Společnost Unifrax si zakládá na svých 
hodnotách, mezi které patří zejména 
bezpečnost práce, etické jednání, plnění 
závazků vůči všem subjektům a  v  nepo-
slední řadě zaměstnanci, se kterými firma 
společně dosahuje dobrých výsledků.

O  úspěchu firmy svědčí velmi dobré 
ekonomické ukazatele, kterých závod 
v Dubí v posledních letech dosahuje. Stej-
ně tak i  výsledky celé skupiny UNIFRAX, 
která se neustále rozrůstá. 

V  České republice je jediná pobočka 
mezinárodní skupiny UNIFRAX právě 
v  Dubí u  Teplic. Závod UNIFRAX s.r.o. 
v  Dubí dodává výrobky do  sléváren, oce-
láren, sklářského, chemického a keramic-
kého průmyslu. Zpracovávají se v  něm 
žáruvzdorná vlákna různých chemických 
složení a vlastností, dělají se z nich napří-
klad izolační desky do pecí nebo do dvířek 
kotlů. „K produktům společnosti patří také 
pícky na zubní protézy. Právě dentální trh, 
ale i  automobilový průmysl, jsou oblasti, 
na které se chce UNIFRAX s.r.o. v budouc-
nu více zaměřit,“ říká ředitel závodu Mar-
tin Hruška.

V  Dubí nyní pracuje 140 zaměstnanců 
včetně agenturních pracovníků. Vzhledem 
k  tomu, že firma neustále ekonomicky 
roste, hledá další nové kolegy do  týmu. 
„Nejčastěji u  nás najdou uplatnění za-
městnanci na  pozici obráběč, tvarovač, 
provozní zámečník nebo obsluha vy-
sokozdvižných vozíků. Vítány jsou ale 

všechny technicky zaměřené obory a  ši-
kovní lidé s  praxí ve  výrobě. Dáme šanci 
všem, kteří mají především chuť pracovat 
a učit se nové věci. Předpokladem je ma-
nuální zručnost a  orientace v  technické 
dokumentaci. Rádi uvítáme i  absolventy 
technických oborů, kterým nabízíme již 
během studia odbornou praxi“, říká HR 
manažerka Lucie Rákošová.

Vzhledem k  tomu, že svou velikostí je 

UNIFRAX s.r.o. střední firma, manage-
ment má k  zaměstnancům blíže. „Je pro 
nás důležité podporovat osobní a profesní 
rozvoj našich zaměstnanců,“ míní ředitel 
. Lucie Rákošová k tomu dodává: „Podnik 
organizuje pro své pracovníky kulturní 
a teambuildingové akce, o kterých se do-
zvíte více na  firemním Facebooku, stejně 
tak zde naleznete informace o  volných 
pracovních místech. Unifrax klade důraz 
na  vzdělávání zaměstnanců, organizuje 
pro ně školení nebo jazykové kurzy. Našim 
kolegům umožňujeme například i dálkové 
studium na  střední nebo vysoké škole, 
dále mimo jiné nabízíme každoroční valo-
rizaci mezd, příspěvky na dětské rekreace 
a  dovolenou nebo příspěvky na  penzijní 
pojištění. Členy našeho týmu oceňujeme 

dárkovými předměty k  různým životním 
a pracovním výročím.“

I když společnost UNIFRAX s.r.o. spadá 
pod nadnárodní koncern, její historie je 
těsně spjatá s  areálem Lesní Brána, kde 
závod sídlí. Ten je v provozu od roku 1865, 
kdy tu vznikla sklárna. Mezi její produkty 
patřilo foukané tabulové sklo, skleněné 
obaly nebo žáruvzdorné kameny. Od roku 
1982 se zde začala vyrábět izolační hli-
nitokřemičitá vlákna pod ochrannou 
známkou Sibral. O  deset let později 
vznikla společnost KERAUNION a.s., která 
se na  výrobu zmíněného materiálu spe-
cializovala. V roce 2007 podnik odkoupila 
skupina UNIFRAX.

14



generální partner

 www.energie-pomaha.cz

 2
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725. 9. Kostelní náměstí
Ústí nad Labem
9.00–18.00 hodin

Přijďte mezi nás! 

Podpořte akci, 

která se z Ústí přesune 

do celé republiky!



MÍR VE SVĚTĚ, SPRAVEDLNOST A BEZPEČÍ DOMOVA

Volte kandidáty KSČM, dejte hlas kandidátům z okresu Teplice

PARLAMENTNÍ VOLBY
20. a 21. října 2017

Zíka Tomáš Schalková Nataša Zigmundová Martina Bc. Brázda Lukáš

5 12 19 26

www.vsfs.cz

Nabijeme tě
poznáním

VYSOKÁ ŠKOLA 
FINANČNÍ A SPRÁVNÍ
Studijní středisko Most
Pionýrů 2806, 434 01 Most
PŘIJÍMÁME DO 30. 9. 2017

inzerce v Regiu - VŠFS Most.indd   1 1.9.2017   13:15:08
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KULTURNÍ PROGRAMY 17

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

26. září v 16.00 a 17.00 hodin
 Maňáskové divadlo Teplice
 ČERVENÁ KARKULKA
3. října v 19.00 hodin
 ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE
 s písničkami PEPY ŠTROSSE
  Nebudou chybět recitace veršů, veselé 

rodinné historky, ani společenské glosy. 
Improvizovaný a inteligentní humor v jedi-
nečném představení.

25. října v 19.00 hodin
 SLET BUBENÍKŮ 2017
 „DARK SIDE OF THE GROOVE“
  Jen jednou do roka se sejde parta bubení-

ků, aby nadchla publikum každého věku 
a vyznání. 

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

12. září v 19.00 hodin
 Cyklus „Slavná klasika“:
 JINDŘICH VI. – druhý díl
  Činoherní studio Ústí nad Labem. Druhý díl 

vzrušující mocenské ságy.
13., 14., 15. září
 ZADNÍM VCHODEM DO DIVADLA
 aneb DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
  V  průběhu dopoledne určeno školám, 

od  13.00 pro veřejnost – nebo v  případě 
velkého zájmu možno domluvit se školami.

18. září v 19.00 hodin
 Cyklus „Slavná klasika“:
 MNOHO POVYKU PRO NIC
  Divadlo Bez zábradlí. Originální nastudová-

ní Shakespearovy komedie o lásce a milost-
ných útrapách.

24. září v 10.30 hodin
 Městské divadlo v Mostě
 PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU 
 NA ČELE
  Výpravné velké rodinné představení na mo-

tivy klasické pohádky Boženy Němcové. 
24. září
 Cyklus „Slavná klasika“
 BÁJEČNÁ NEDĚLE 
 V PARKU CRÉVE COUER
  Divadlo Kalich. Cituplná komedie význam-

ného amerického dramatika Tennessee Wil-
liamse. 

25. září v 19.00 hodin
 RUSKÁ ZAVAŘENINA
 Divadelní soubor při DK Olympie Krupka
  Hořká komedie na  půdorysu hry A. P.  Če-

chova „Višňový sad.“ 
9. října v 19.00 hodin
 Cyklus: „Velké návraty“ 
 ČOCHTAN VYPRAVUJE
  Divadelní společnost Josefa Dvořáka / Juni-

or Aréna Ústí nad Labem. Obnovená premi-
éra nestárnoucího muzikálu.

18. října v 19.00 hodin
 DALIBOR JANDA a skupina PROTOTYP
  Diváci se mohou těšit na výběr těch největ-

ších hitů.

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

11.-12. září v 17.30 hodin
 TULIPÁNOVÁ HOREČKA
 Drama / Romantický. USA, 2017, titulky.
11.-12. září ve 20.00 hodin
 ZABIJÁK & BODYGUARD
 Akční / Komedie. USA, 2017, titulky.
12. září v 15.00 hodin
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
 BÁBA Z LEDU
 Drama / Komedie / Romantický. Česko.
13. září v 17.30 hodin
 DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH
  Ohromující snímek, v  němž zazní hity Gil-

mourovy sólové kariéry i  klasiky z  vrchol-
ných let Pink Floyd.

13. září ve 20.00 hodin
 ŠPÍNA
 Drama. Slovensko / Česko, 2017.
14.-15. a 17. září v 17.30 hodin
 KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
 Komedie / Drama / Romantický. USA, 2017.
14.-16. září ve 20.00 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK
 Akční / Thriller. USA, 2017, titulky.
16. září v 18.00 hodin
 THEATRUM IL VOLO: NOTTE MAGICA
 - pocta Třem tenorům
17. září ve 20.00 hodin
 MATRIX 
 Americký kultovní sci-fi film z roku 1999.
16. září ve13.30 a15.30 hodin
17. září v 10:00, 13:30 a 15:30 hodin
 JÁ, PADOUCH 3 
  Animovaný / Akční / Dobrodružný/ Kome-

die/ Rodinný/ Sci-fi. USA - dabing.
18.-20. září v 17.30 hodin
 LOGANOVI PARŤÁCI
 Komedie. USA, 2017, titulky.
18.-19. září ve 20.00 hodin
 TEMNÁ VĚŽ
  Akční / Dobrodružný / Fantasy / Horor / 

Sci-fi / Western. USA, 2017, titulky.
19. září v 15.00 hodin
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
 ČERVENÁ 
 Dokumentární. Česko / Slovensko, 2017.
20. září ve 20.00 hodin
 PÁD DO SNU
 Dobrodružná cestu severní Evropou. ČR.
21.-22. září v 17.30 hodin
 DOBRÝ ČASY
 Krimi / Drama. USA, 2017, titulky.
21.-22. září ve 20.00 hodin
23.-24. září v 17.30 hodin 

 KINGSMAN: ZLATY KRUH
 Akční / Dobrodružný / Komedie. USA / VB.
23. září ve 13.30 a 15.30 hodin
24. září v 10.00, 13.30 a 15.30 hodin
 LEGO® Ninjago® film
  Animovaný / Akční / Dobrodružný / Kome-

die / Rodinný / Fantasy. USA, 2017.
23.-24. září ve 20.00 hodin
 ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
 Horor / Mysteriózní / Thriller. USA, 2017.
25. září v 17.30 hodin, 26. září v 15.00 hodin
 SAMA
 Dokument o herečce Lubě Skořepové.
25.-26. září ve 20.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
 Filmová trilogie. Česko / Slovensko.
26.-27. září v 17.30 hodin
 PO STRNIŠTI BOS
 Drama / Válečný / Komedie / Historický. ČR.
27. září ve 20.00 hodin 
 DRUHÁ STRANA NADĚJE
 Finsko / Německo, 2017, Drama / Komedie. 
28. a 30. září a 1. října ve 13.30 hodin
 MIMI ŠÉF 
 Animovaný / Komedie / Rodinný. USA.
28. září v 16.00 hodin 
 ANDRÉ RIEU - MAASTRICHT 2017
 Záznam koncertu. České titulky.
28. září ve 20.00 hodin
 BLACK SABBATH: THE END OF THE END 
 Anglická verze, české titulky. Velká Británie.
29. září - 4. října v 17.30 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
 Drama. Druhá kapitola rodinné kroniky.
29. září - 1. října ve 20.00 hodin
 WIND RIVER
  Krimi / Mysteriózní / Thriller / Akční. USA / 

Velká Británie / Kanada.
30. září - 1. října v 15.30 hodin

 LEGO® Ninjago® film
  Animovaný / Akční / Dobrodružný / Kome-

die / Rodinný / Fantasy. USA, 2017, dabing.

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

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

z nejmladší sbírky knihovny muzea.
do 17. září: III. výstavní místnost
 ANTONÍN LÁBR - výběr z díla (1917- 2015)
25. září - 29. října: III. výstavní místnost
 ARTIME, OLEJOMALBY 
 REGIONÁLNÍCH VÝTVARNÍKŮ
  Výstava obrazů Kreativního centra a  AR-

TIME & Zimmermannová v Ústí nad Labem. 
1. září - 1. října: Jízdárna
 CESTOU NECESTOU
  Autorská výstava k 70. výročí narození zná-

mého teplického fotografa Jiřího Reissiga.
EXPONÁT MĚSÍCE ZÁŘÍ
Foyer teplického zámku, vstup volný
 KRÁSNÉ KNIHY - BIBLIOFILIE
do 20. září: expozice lázeňství
 ROK BAROKA V TEPLICKÉM MUZEU 
20. září v 17 hodin - Místnost pro návštěvníky
 PŘEDNÁŠKA K BAROKNÍ PLASTICE 
 NA TEPLICKU 
  Přednáška bude věnována Morovému slou-

pu, ale také obecně barokní plastice.
PALEONTOLOGIE TEPLICKA
  Nová expozice představuje zkameněliny 

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

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM: 
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI !!!
13. září v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
17. září ve14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
17. září v 19.00 hodin
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
20. září v 19.00 hodin
 PODZIMNÍ OBLOHOU
24. září ve14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
24. září v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + GALAXIE
27. září v 19.00 hodin
 ZÁŘIJOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem a zají-

mavou osobností vědy ve čtvrtek 21. 9. 2017 
od 18.00. Přednášet přijede pan Mgr. Kamil 
Vlček, Ph.D. a téma zní Prostorová navigace 
zvířat a člověka

HVĚZDÁRNA
  JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE PRO VEŘEJ-

NOST UZAVŘENA.

14. září od 19.00 hodin - DK Olympie
 S TVOJÍ DCEROU NE
  Komedii o nástrahách středního věku před-

staví Divadlo bez zákulisí Sokolov.
21. září od 19.00 hodin - DK Olympie
 AŤ ŽIJÍ NEBOŽTÍCI
  Oblíbené a  oceňované kabaretní pásmo 

krupského Divadelního souboru.
1. října od 15.00 hodin - Restaurace Na Střelnici
 SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE 
 - KRUPSKÁ BUCHTA
  Oblíbená taneční zábava pro seniory s dal-

ším ročníkem soutěže o nejlepší pochoutku 
KRUPSKÁ BUCHTA 2017! Připravte doma 
svůj oblíbený recept a  doneste vzorek 
na ochutnání.

TEPLICE

KRUPKA
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

T982007

www.elsen.cz
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KULTURNÍ CENTRUM
12. září v 17.00 hodin - klubovna KC 
 DÁMSKÝ KLUB – TVOŘENÍ PRO RADOST
12. září v 19.00 hodin - Kulturní centrum 
 BESEDA S EXTRÉMNÍM CYKLISTOU 
 JIŘÍM KŘÍŽEM
19. září v 17.00 hodin - Kulturní centrum
 TANEČNÍ PODVEČER S KRUŠNOHORKOU
22. září v 19.00 hodin - kino Lípa
 ANI ZA MILION
23. září v 18.00 hodin - Valdštejnský sál
 DIDO AENAS
26. září v 17.00 hodin - klubovna KC 
 DÁMSKÝ KLUB – TVOŘENÍ PRO RADOST
30. září v 8.00 hodin - zastávka Teplická ul. 
 ZÁJEZD NA ZÁMEK LEMBERK

KINO LÍPA
12. září v 19.00 hodin
 ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA 
13. září v 19.00 hodin 
 TEMNÁ VĚŽ 
14.-15. září v 19.00 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK
17. září v 19.00 hodin 
 KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
19. září v 19.00 hodin
 PO STRNIŠTI BOS
20. září v 19.00 hodin
 ZABIJÁK & BODYGUARD
21. září v 10.00 hodin
 PO STRNIŠTI BOS BioSenio 
21.-22. září v 19.00 hodin
 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH 
24. září v 19.00 hodin
 NEJSLEDOVANĚJŠÍ 
26. září v 17.00 hodin
 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
27. září v 19.00 hodin
 PO STRNIŠTI BOS 
28. září v 19.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 
29. září v 19.00 hodin
 AMITYVILLE: PROBUZENÍ 

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
17. září v 15.00 hodin
 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM 
24. září v 15.00 hodin
 LEGO® NINJAGO® FILM 

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
21. září od 19.00 hodin
 TANEČNÍ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 2017
22. září v 16.00 hodin
 MICHAL K SNÍDANI 
- KOUZELNÁ ŠKOLKA
1. října od 15.00 hodin
 DEN SENIORŮ 2017

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO KYSELKA 
21. září od 21.00 hodin
 KTERÝ JE TEN PRAVÝ? 
22. září od 21.00 hodin
 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
23. září ve 21 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK
29. září od 21.00 hodin
 TEMNÁ VĚŽ
30. září od 21.00 hodin 
 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
16. září v 10.00 hodin
 DEN HORNÍKŮ 2017

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
14. září - 1. října
 MALOVÁNO NA UHLÍ

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
12. září v 10.00 hodin 
 PRODANÁNEVĚSTA
 Představení zadané pro Gymnázium.
12. září v 19.00 hodin
 DÁMY Z ANIANE
 Divadlo Palace - činohra.
13. září v 9.00 a 10.30 hodin
 HRÁTKY NA POHÁDKY
 Hudební divadlo dětem Hradec Králové.
 Zadáno pro školy.
14. září v 19.00 hodin 
 LOVCI PEREL
 Balet Severočeského divadla - opera.
17. září v 17.00 hodin
 TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
  Fraška plná humorných záměn i  dramatic-

kých zvratů s nečekanou pointou. 
19. září v 19.00 hodin 
 LIMONÁDOVÝ JOE ANEBKOŇSKÁ OPERA
 Muzikál.
22.-23. září
 25. SEVEROČESKÁ 
 IMUNOLOGICKÁKONFERENCE 
 Zadáno. 
29. září v 19.00 hodin
 CASANOVA
 Premiéra muzikálu.

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

14. září ve 20.00 hodin - Národní dům 
 LINWOOD LEE TAYLOR TRIO (USA / SK / CZ)
15. září ve 13.00 hodin
 MATTONI ½MARATON
 ÚSTÍ NAD LABEM 2017
21. září v 19. 00 hodin - Dům kultury
 KDYŽ KOČKY NEJSOU DOMA 

21. září v 19.30 hodin - Dům kultury
 JIŘÍ SUCHÝ A JITKA MOLAVCOVÁ
22. září ve 20.00 hodin - Národní dům
 NEJEN ROCK’N’ROLL
23. září v 15.00 hodin - Dům kultury
 27. ROČNÍK GRAND PRIX V TANCÍCH 
 + 48. ROČNÍK ÚSTECKÉHO POHÁRU
23. září ve 20:00 hodin - Národní dům
 STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA & DOSTÁLA
28. září ve 12.30 hodin - Letní kino
 VI. FESTIVAL DŘEVA
30. září ve 20.00 hodin - Národní dům
 PETR BULTAS BAND 
4. října v 19.00 hodin - Dům kultury
 KDO NEPLÁČE NENÍ ČECH
7. října v 15.00 hodin - Dům kultury
 ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU 
 (RŮŽIČKOVOU) - LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

MĚSTSKÉ DIVADLO
24. září v 15.00 hodin
 NÁMOŘNICKÁ POHÁDKA Z KAMPY 
 DIVADÉLKO ROMANETO
  Loutková pohádka o  dobrodružství, lásce 

a spravedlnosti. 
26. září v 18.00 hodin - foyer divadla
 VERNISÁŽ 
 NAPŘÍČ ČASEM 
  Kolektivní výstava předních českých výtvar-

níků - spolužáků 4. A Výtvarné školy v Praze.
26. září v 19.00 hodin
 ZAHAJOVACÍ VEČER SEZÓNY
 TENNESSEE WILLIAMS
 SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
  Tato rodinná tragikomedie je o  nás, o  kaž-

dém z nás, je to zrcadlo nastavené do našich 
směšných rodinných kotrmelců. 

27. září v 19.00 hodin
  KONCERT   
 FRAGILE - CZ TOUR 2017
  Trojnásobní držitelé ocenění Hudební sku-

pina roku.
3. října v 19.00 hodin
 SPALOVAČ MRTVOL 
 DIVADLO PETRA BEZRUČE
  Mistrovský psychologický horor, který se 

stal známým i díky ceněnému filmu
5. října v 19.00 hodin
 SWING SE VRACÍ NEBOLI O ŠTĚSTÍ 
 STUDIO YPSILON 
  Inscenace rozvíjející myšlenku, že swing není 

jen hudba, ale že se v ní vždy zažívá štěstí.
7. října v 15.00 - 19.00 hodin
 TÝDEN NEJEN PRO SENIORY
7. října v 18.45 hodin
 NORMA  
  Sezónu zahájí nová inscenace Belliniho bel-

cantové tragédie Norma.
8. října v 15.00 hodin   
  ZLATÝ ZVONEČEK 
 DS KAREL ČAPEK DĚČÍN
  Hravá pohádka o věčném souboji dobra se 

zlem. Je vhodná i pro nejmenší děti.

KINO SNĚŽNÍK
12. září v 19.00 hodin   
 PO BOUŘI 
 Drama / Japonsko / 2017. 
14.-15. září v 17.30, 16.-17. září v 15.30 hodin
 NEJSLEDOVANĚJŠÍ
 Dokumentární / ČR / 2017.
14.,16. a 17. září ve 20.00 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK 
 Akční / Thriller / USA / 2017.
15. září ve 20.00, 16.-17. září v 17.30 hodin
 KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
 Komedie / Drama / Romantický / USA.
18. září v 19.00 hodin   
 ČERNÝ PETR
  Komedie / Drama / Premiéra po digitalizaci.
19. září v 19.00 hodin   
  VÍNO NÁS SPOJUJE 
 Drama / Francie / 2017.
21.-22. září v 17.00 hodin 
23.-24. září a 1. října v 15.30 hodin 
 LEGO® Ninjago® film
 Animovaný / Akční / Komedie / Rodinný.
21. září ve 20.00 hodin, 22. září v 19.30 hodin
23.-24. září v 17.30 hodin
 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
 Akční / Dobrodružný / Komedie / USA-VB.
23.-24. září ve 20.00 hodin  
  DOBRÝ ČASY
 Krimi / Drama / USA / 2017.
25. září v 19.00 hodin
 NERODIČ
 Dokumentární / ČR / 2017.
26. září v 10.00 hodin
 ŠPUNTI NA VODĚ
 Rodinný / Komedie / ČR / 2017.
26. září v 19.00 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
 Drama / ČR, Slovensko, Polsko / 2017.
27. září v 17.30 hodin
 ZKRÁTKA KRAŤAS
 Nejlepší krátké animované filmy
28.-30. září a 1. října v 17.30 hodin 
 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
 Drama / ČR, Slovensko / 2017.
29.-30. září ve 20.00 hodin
 WIND RIVER
 Krimi / Mysteriózní / Thriller / Akční.
29. září a 1. října ve 20.00 hodin
 AMITYVILLE: PROBUZENÍ    
  Horor / Thriller / USA / 2017.
30. září v 15.30 hodin   
 PŘÍHODY MAXIPSA FÍKA

ALTERNATIVNÍ PROGRAM V KINĚ
13. září v 19.00 hodin
 DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH
 Koncert v kině / Velká Británie / 2017.
20. září v 19.00 hodin   
 BOSCH: 
 ZAHRADA POZEMSKÝCH ROZKOŠÍ
 Výtvarná galerie v kině / Itálie / dokument.
28. září ve 20.00 hodin 
 BLACK SABBATH: THE END OF THE END
  Koncert v kině / Velká Británie / 2017.

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

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

BÍLINA

DUCHCOV

ÚSTÍ NAD LABEM

DĚČÍN
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KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

12. září v 9.30 hodin - Kosmos Maxi
PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY (TATÍNKY) S DĚTMI
 AUTA 3
19. září ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi
PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY
 DUNKERK
KINO KOSMOS - SÁL MAXI
11.-13. září v 17.30 hodin
 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
11.-12. září ve 20.00 hodin
 TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ 
13. září ve 20.00 hodin
 DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH
14.-17. září v 17.30 hodin
 KTERÝ JE TEN PRAVÝ? 
14.-17. září ve 20.00 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK
16.-17. září v 15.00 hodin
 EMOJI VE FILMU
18.-20. září v 17.30 hodin
 NEJSLEDOVANĚJŠÍ
21.-27. září v 17.30, 23.-24. září v 15.00 hodin
 LEGO® Ninjago® film
22.-27. září ve 20.00 hodin 
 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
28. září - 4. října v 17.30 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 
28. září ve 20.00 hodin 
 BLACK SABBATH: THE END OF THE END
29. září - 1. října ve 20.00 hodin
 WIND RIVER
30. září - 1. října v 15.00 hodin
 LEGO® Ninjago® film
2.-4. října ve 20.00 hodin
 AMITYVILLE: PROBUZENÍ 

KINO KOSMOS - SÁL MIDI
14.-20. září v 19.00 hodin
 DRUHÁ STRANA NADĚJE
21.-27. září v 19.00 hodin
 O TĚLE A DUŠI
28. září - 4. října v 19.00 hodin
 ČERVENÁ

MĚSTSKÉ DIVADLO
12. září v 17.00 hodin - Velká scéna
 SPLAŠENÉ NŮŽKY
13. září v 19.00 hodin - Velká scéna
 TAJNÝ DENÍK 
 ADRIANA MOLEA
18. září v 10.00 hodin - Aréna
 SOUBORNÉ DÍLO 
 WILLIAMA SHAKESPEARA (pro školy)
19. září v 19.00 hodin - Velká scéna
 NEBEZPEČNÉ VZTAHY
20. září v 19.00 hodin - Velká scéna
 CHARLEYOVA TETA
21. září v 19.00 hodin - Komorní scéna
 TESTOSTERON
27. září v 19.00 hodin - Velká scéna
 NOC BLÁZNŮ 
29. září v 19.30 hodin - Velká scéna
 ODYSSEIA (CESTA)

KINO SVĚT
13. září v 17.00 hodin
 PO STRNIŠTI BOS
13. září v 19.00 hodin
 DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH
13. a 14. září ve 20.00 hodin
 ČERVENÁ
14. září v 17.00 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK  
14. září v 19.00 hodin
 „TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ
15. září v 17.00 hodin
 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
15. září v 18.00 hodin, 16. září ve 20.00 hodin
17. září v 17.00 hodin
 KTERÝ JE TEN PRAVÝ? 

15. září v 19.30 hodin, 16. září v 18.00 hodin
 NEJSLEDOVANĚJŠÍ 
16. září v 15.00 hodin
 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
16. září v 17.00 hodin, 18. září v 19.00 hodin
 VÍNO NÁS SPOJUJE
17. září v 15.00 hodin
 JÁ, PADOUCH 3
17. září v 18.00 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK
17. září v 19.30 hodin
 TO
18. září v 17.00 hodin
 NEJSLEDOVANĚJŠÍ 
19. září v 17.00 hodin
 ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
19. září v 19.00 hodin
 PO STRNIŠTI BOS
20. září v 17.00 hodin
 DUNKERK

20. září v 18.00 hodin
 ANINETFEST - 20 NEJLEPŠÍCH ANIMACÍ
 (MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KRÁTKÝCH
 ANIMOVANÝCH FILMŮ)  
20. září ve 20.00 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK
21.-22. září ve 12.00 hodin
 FILMOVÝ FESTIVAL VÝBORU
 PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY 2017
21. a 22. září v 17.00 hodin
23. a 24. září v 15.00 hodin
 LEGO® NINJAGO® FILM
21. a 22. září ve 20.00, 23. září v 18.00 hodin
 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
23. září v 17.00 hodin
 DOBRÝ ČASY
23. září ve 20.00 hodin
 DUNKERK
24. září v 17.00 hodin
 NEJSLEDOVANĚJŠÍ 

24. září v 18.00 hodin
 PO STRNIŠTI BOS
24. září ve 20.00 hodin
 KTERÝ JE TEN PRAVÝ? 
25. září v 17.00 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK
25. září v 19.00 hodin
 VÍNO NÁS SPOJUJE
26. září ve 20.00 hodin
 NERODIČ
27. září v 17.00 hodin
 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
27. září v 19.00 hodin
 TEMNÁ VĚŽ
28. září v 15.00 hodin, 29. září v 17.00 hodin
 LEGO® NINJAGO® FILM
28. září v 17.00 hodin
 DOBRÝ ČASY
28. září v 19.00 hodin
 BLACK SABBATH: THE END OF THE END 

MOST

CHOMUTOV

AKČNÍ  
CENY  UHLÍ
 A  BRIKET

Bílinské hnědé uhlí – Ořech 2 

465 Kč/q

120 Kč/bal.

Brikety Německo volně ložené

Pytlované brikety 25 kg balení

Bílinské hnědé uhlí – KOSTKA

Bílinské hnědé uhlí – Ořech 1 

balené v PackFixu
PALIVOVÉ  DŘEVO Dřevo naštípané a očištěné 

od přebytečné kůry.

cena za 1,6 prms/balení

DOPRAVA A SLOŽENÍ 
od 4 ks Packfi xu doprava a složení pouze za 399 Kč
Akce platí v závozovém pásmu 25 km od Chabařovic. 

AKCE

2069 KčLISTNATÁ SMĚS 33 cm

1999 Kč*BŘÍZA 33 cm

1979 Kč*BUK 50 cm
 *není skladem, na objednávku do 10 prac. dnů

2169 KčBUK 33 cm

1699 KčJEHLIČNATÁ SMĚS 33 cm

ÚSTECKÉ  BRIKETY  RUF 

DOPRAVA A SLOŽENÍ 
od 2 palet doprava a složení za 52 Kč/10 kg 
Akce platí v závozovém pásmu 25 km od Chabařovic. 

AKCE

49,00 Kč/balení 
4,90 Kč/kg
osobní odběr

55,00 Kč/balení 
5,50 Kč/kg
doprava a složení

Výhody:
• 80 % pilin z tvrdého dříví – buk, dub, 20 % pilin
 z jehličnatého dříví – produkt bez pojidel 
 a ostatních příměsí

• vysoká výhřevnost (min. 17,5 MJ 
 jako hnědé uhlí)

10 kg/balení
99 balení/paleta

Tvrde zahreji 

vice!

Objednávejte na bezplatné telefonní lince nebo na našem e-shopu

www.palivazdemar.cz800 292 100  
ZDEMAR Ústí nad Labem, s.r.o. 

Smetanova 683, 403 17 Chabařovice 
Ústí nad Labem

CERTIFIKOVANÝ  PRODEJCE  UHLÍ

PALIVA  ZDEMAR  VÁM  GARANTUJÍ:

Nejvyšší ohodnocení 
uhelného skladu od SD a.s.

– kvalitní uhlí skladované 
pod střechou či plachtou

Poctivé množství 
– vážíme pouze na digitálních, 

úředně ověřených vahách

Včasný závoz dle požadavků 
zákazníka (nejpozději 
do 10 pracovních dnů, 
rozvoz uhlí i v sobotu)

Složení uhlí pásem 
přímo až do sklepa

Ochotný personál, 
profesionální služby 

– platba kartou přímo u řidiče

é ž í

AKCE PLATÍ DO 31. 10. 2017
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB 

271 Kč/q

327 Kč/q

299 Kč/q

Patrime 

mezi nejlepsi 

uhelne sklady
Je nejvyssi cas objednat uhli!

 SLOŽENÍ ZDARMA OD 20 q 
 ušetříte 180 Kč

 DÁREK OD 40 q  
 pytel třísek nebo balíček 
 briket RUF

Í

AKCE

• nejvyšší kvalita dle normy Plus A1
• průměr 6 mm a délka 3 až 30 mm
• vhodné do všech automatických kotlů na pelety

• splňující normu A1
• z čistých smrkových pilin
• průměr 6 mm

DŘEVĚNÉ  PELETY  DŘEVĚNÉ PELETY CAMELLOT
15 kg/balení
70 balení/paleta

15 kg/balení
70 balení/paleta

93,00 Kč/balení 
6510 Kč/paleta
osobní odběr

90,00 Kč/balení 
6300 Kč/paleta
osobní odběr

99,00 Kč/balení 
6930 Kč/paleta
doprava a složení

98,00 Kč/balení 
6860 Kč/paleta
doprava a složení



Po celou dobu své existence, tzn. již z období kolem r. 1720, stojí v Teplicích stále na stejném místě barokní sousoší s názvem (tajenka 1). Ve Šluknovském výběžku v krásné přírodě 
CHKO Labské pískovce se nachází rozhledna (tajenka 2,3), která byla postavena již v roce 1889. Po celkové rekonstrukci ji k jejímu 110. výročí otevřelo pro veřejnost město Krásná 
Lípa. První písemná zmínka o současné zřícenině hradu (tajenka 4) pochází z roku 1403. Tato chráněná kulturní památka ČR se nachází na pravém břehu Labe nad obcí Těchlovice.

Tajenka z červencového čísla: Nejstarší původní zavěšenou historickou mostní konstrukci na území České republiky je děčínská Řetězová lávka. Vybudována byla pod zámkem 
přes výtok ze zámeckého rybníka v roce 1831, namísto původního padacího mostu. Mezi zajímavé pamětihodnosti města Osek patří mj. kulturní a technická památka z roku 1672, 
Odpočivný kámen. Umístěn byl opatem Laurenciem Scipiem.

V září je partnerem naší křížovky Sportovní hala Teplice. Sportovní hala letos 
oslaví 10 let existence. A slavit se bude opravdu stylově: zahájením výstavby zimního 
stadionu! Již během příští zimy tak Teplice nabídnou, co dnes tolik chybí: hokej, kra-
sobruslení, rychlobruslení (short-track), curling, ale hlavně bruslení pro školy, školky 
a veřejnost. Naučit se bruslit pak bude také v Teplicích patřit k základnímu vzdělání 
stejně jako plavání nebo jízda na kole. Své vzory pak mladá generace najde u tátů, 
kteří budou se svým týmem řádit v THL! Teplická Hokejová Liga bude prestižní sou-
těž pro hokejové nadšence, takzvané HOBÍKY. Také už slyšíte rány puku bušícího do 
mantinelu a zvuk bruslí zařezávajících se do ledu? Odměnou pro první tři vylosované 

luštitele v tomto kole pak nemůže být nic jiného než CELOROČNÍ PERMANENTKA 
NA VEŘEJNÉ BRUSLENÍ na teplickém zimním stadionu!

Na správné odpovědi se těšíme do 30. 9. 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.

Výherci tajenky z červencového čísla: 1. Mgr. Marcela Pavlisová - Osek
 2. Marie Schneiderová - Teplice
 3. Karel Lang – Chomutov

Luštíme se Sportovní halou Teplice

WWW.HALATEPLICE.CZ
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Platí do 30. 9. 2017 
nebo do vyprodání zásob.  
Za případné tiskové chyby neručíme. 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. 
Zobrazené fotografie jsou 
pouze ilustrační.

ZÁŘÍ 2017

279,-

149,-

59,-

219,-

99,-

49,-

Kč/m2

Kč/m2

luxusní
bytový koberec 
Spring 
Heather

celoplošný koberec Tucson
PP vpichovaný, podklad gel, šíře 4 m

Sidolux Universal
Blue Flower, Green Grapes
v nabídce další vůně

Kč/ks

Kč/litr

619,-
cena za rozměr 67x120 cm

PP frisé, podklad filc, šíře 4 m

Nejlepší novinka 
roku v kategorii 
čistících prostředků

PESTRÁ
KOLEKCE

PORTLAND
KUSOVÝCH KOBERCŮ

materiál 100% PP frisé, v různých barvách a rozměrech

... inspirujte se ve Vaší 
nejbližší prodejně BRENO s nejširším 

sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR

Platí pouze do 30. 9. 2017!  
Nevztahuje se na již zlevněné zboží a akční ceny. Nelze 
uplatnit zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými 

slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

-15
na veškeré zboží

%

KUPON NA SLEVU
při nákupu

Re
gi

o 
- S

ta
vím

e 
a 

by
dl

ím
e 

 0
9/

20
17

BRENO.cz

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

nabízíme 
také 

v šířích

bytové PVC 

5mmáme největší výběr
koberců, PVC a vinylu v šířích mkoberců, PVC a vinylu

zboží dovezeme 
po celé ČR

koberec i PVC 
profesionálně 

položíme

řezání na míru 
a obšívání 

koberců

poradenství
a individuální 

přístup 

poskytujeme komplexní služby

inzerat-Breno-Regio-0917_192x267.indd   1 6.9.2017   21:10:56



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

www.vyhodnereality.cz

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM byt 1 + 1, v klidném pan. domě, Trnovany. Více 
info. na tel.: 607 022 664. (81101)
• PRODÁM družstevní byt 2+1 v Krupce na dolním sídlišti 
v ulici Šeříkova. Velmi klidná lokalita, dům je zateplený po 
celkové rekonstrukci, plastová okna, udělaná koupelna, vyvý-
šené přízemí. Cena 400 tisíc. Tel.: 608 228 119. (81102)
• PRODÁM nezařízený byt (podíl v družstvě) 4+1 s balkónem 
o celkové výměře 80 m2. Klidná obl. s krásnými výhledy na 
okolní krajinu (ulice Pod Hvězdárnou, Prosetice). Do autobu-
sové zastávky směr Praha je to 8 minut chůze. Veškerá občan-
ská vybavenost je poblíž, 2. NP panelového domu s výtahem. 

Původní, ale zachovalý stav, ideální k rekonstrukci. Tel.: 774 
021 289. (81103)
• PRODÁM druž.byt (SBD Mír) 2+1 V TP 52 m2, Libušina 1.p 
s balk., zateplení, pl.okna. Ne RK. Tel.: 602 480 525. (81104)
• PRODÁM družstev. byt 2+1+B, Teplice - Řetenice, Libušina, 
2 p, 5 6m2, SBD Mír, plast. okna, výborná lokalita, cena 330tis 
+ přepis. Tel.: 776 228 913. (81106)
• PRODÁM byt 1+kk v osob. vl., Tp, Maršovská, 4p, 33m2, 
standard, pl. okna, nízký nájem, cena 480 tis. Kč. Tel.: 776 
228 913. (81108)
• PRODÁM garsonku TP - Řetenice. Pl. okna, žaluz., plov. 
podlah., měs. náklady 2.600,.- Kč. Cena 120 tis. vč. přepisu + 
poplatků. Tel.: 737 881 489. (81109)
• PRODÁM hezký, útulný dr. byt po rekosn. 2 + kk, nová linka, 
obložná a samostatná koupelna, sam. i záchod. Nová Ves ul. 
Habrová. Tel.: 777 288 030. (81110)
• PRODÁM DB 1 + 1, 41 m2, Řetenice, Bratislavská, pův. 
stav., nový kombisporák, 168 tis. Kč, dohoda. K disp. ihned. 
Tel.: 725 701 952, 720 611 079. RK ne! (81112)
• PRODÁM Škoda Fabie 1,4 r. v. 2004, vše plně funkční, klim., 
cent. zamyk., dva klíče a velmi zachovalý stav. Najeto 145 tis., 
cena 59 tis. Tel.: 721 342 600. (91113)

• PRODÁM pěkný druž. byt v TP, na sídl. poblíž centra. 2 kk 
(47 m2) zvýš. přízemí domu, po revitalizaci, zateplen, plast.
okna, dobrý stav, má sklep. Světlý, útulný a dobře udržovaný. 
Podlahy jsou plovoucí, koupelna v původním stavu. Náklady 
na bydlení nízké. V okolí je občanská vybavenost, dopravní 
hřiště vedle vchodu, dostatek zeleně. Sousedé jsou dobří, v 
domě je klid. Tel.: 603 509 682. (81105)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM v UL 2 + 1 nebo 1 + 1 do 60 m2, pouze ve star. 
cihl. zástav. nejl. centrum. Tel.: 739 816 126 nebo 604 271 
122. (81201)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU byt 1 + 1, v klidném pan. domě, Trnovany. Více 
info. na tel.: 607 022 664. (81301)
• HLEDÁM podnájem jako spolubydlící UL a TP, jsem důchod-
ce. Tel.: 776 482 662. (81302)
• PRONAJMU byt 2+1, 65 m2 blízko centra Teplic , nájem 8 
tisíc + plyn , voda, elektřina, kauce 10 tisíc s trvalým poby-

tem. Menší dvůr a parkování auta v uzavřeném prostoru je k 
dispozici. Tel.: 603 159 809. (81303)
• HLEDÁM byt na pronájem -garzonku v Ústí. Levně, kde 
nevadí pes. Tel.: 777 975 547. (81305)
• DLOUHODOBĚ pronajmu 2+1, TP (ul. J. V. Skladníka) zvýš. 
příz., top. 2x gamaty. Kauce 3 x nájemné + zálohy na služby. 
Možnost pronájmu garáže přímo na dvoře domu. Více info. na 
tel.: 702 909 688. (81306)
• PRONAJMU byt U Vlastního krbu, cihla, 2+kk 50 m2, 
2.patro bez výtahu. 50 m zastávka MHD a McDonald, naproti 
přes ulici Policie ČR. Pouze slušným a zaměstnaným lidem. 
Menšiny a RK nevolat. Měsíčně 6000 Kč + elektřina. Kauce. 
Byt je družstevní, není možný trvalý pobyt. Ihned volný. Tel.: 
774 951 095. (81307)

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. T982021

Znám recept
na skvělý realitní servis
Ochutnejte jen to nejlepší
z mé realitní kuchyně

Aktuální nabídka nemovitostí:

NOVOSEDLICE, ul. Míru – činžovní dům po 
rekonstrukci, 3 byt. jedn., zahrada – 3.300.000

TEPLICE, ul. Unčínská, DB 4+1/L po 
rekonstrukci, cena k jednání  - cena v RK

BÍLINA, ul. Tylova, OV 2+1/L, původní stav,
při rychlém jednání SLEVA – 290.000 

BÍLINA, Sídliště Za Chlumem, OV 3+1/L,
velmi zdařilá kompletní rekonstrukce – 649.000

BYSTŘANY, dvě sousedící stavební parcely 
(1300+1999 m2) – cena v RK

ŽIM, stavební parcela (připravený projekt na 
stavbu RD) - 750.000+420 703 353 003

RYCHLÉ
FINANČNÍ ZÁPŮJČKY

DO DOMÁCNOSTÍ
731 612 026

T992016

REALITY24

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM



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

• PRONAJMU 2+1 v Bílině, na PP1 Bezejmenná 4 Patro. 2 vý-
tahy, kompl. renov. zasklený balkon, nová moderní kuchyně, 
koupelna, WC, pračka, plovoucí podlahy, dveře. Klinika, škol-
ka, obchody MHD. Nutno vidět 9.900,- Kč + energie. Tel.:704 
144 008. (81308)

• NABÍZÍM výpomoc v domácnosti - úklid bytu, žehlení 
prádla, mytí oken, nákupy. Středoškolačka v ID. Tel.: 732 322 
OO9. (81903)
• 57LETÁ hledá práci jako pokojská, uklízečka a pod. Nejlépe 
na HPP (na smlouvu). Pouze TP, UL a okolí. Děkuji za nabídky. 
Tel.: 732 377 300. (81904)

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

T982030

T992027

• PRONAJMU bytu 2+1 v TP na Stínadlech. Nájem 8 tisíc 
+ energie. Vratná kauce 10 tisíc. Dlouhodobě s trvalým po-
bytem . Parkování auta v uzavřeném prostoru. Tel.: 603 159 
809. (81310)
• PRONAJMU 2+0, 7. patro v Trnovanech, od srpna, dům je 

REALITY / ZAMĚSTNÁNÍ 25

ZAMĚSTNÁNÍ

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

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

Jsi-li žena, která ví co chce zavolej, sms nepiš!
Tel.: 776 562 445. T982022

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

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

Mzda od 72,90 až 90,- Kč na hodinu
Možnost ubytování

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 222 484 T9

92
02
5

JACER-CZ a.s.
Přijmeme dělníky
na výrobu dřevěných palet

pro provozovny Duchcov 
a Bystřany.

Mzda dle výkonu.

V případě zájmu volejte
na tel. 739 414 580.

• HLEDÁM v DC, TP, MO solid. brigádu, nejl. na víkendy, mož-
no i v týdnu. Různé pr. na zahrad., domě, oprav. střech atd. 
Nab. perf. odvedenou práci. Tel.: 608 725 048. (81901)
• SHÁNÍM brigádu jako zedník, veškeré zednické práce, za-
teplovací systémy, štuky atd.za rozumné ceny, volejte kdyko-
liv. Tel.: 733 574 007. (81902)

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE
/pracovníka elektroúdržby.

Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní

a platové podmínky. Vyhl. 50.
Pro rychlejší komunikaci zasílejte 

životopisy na info@elsen.cz.
Nekuřácké pracoviště. Pracoviště: Teplice. 

Tel.: 774 532 289 T782008

T992003

zateplen, plast okna, nový výtah. Cena cca 6500 Kc/měs., včt. 
energii, kauce 2 měsíce. Tel.: 777 953 580. (81304)
• PRONAJMU byt 2 + 0, TP - Trnovany. Nájemné bez ener. 3 
000,-Kč. Kauce 6 000,-Kč. Tel.: 606 952 113. (81311)

• KDO pronajme malý byt, pěkný, ne družst. 1 + 1 nebo 2 + 
kk. Děkuji prosím sms, TP od 9/17. Tel.: 603 443 504. (81111)
• DLOUHODOBĚ pronajmu byt 1+1 v Bílina, sídliště, za Chlu-
mem, volný ihned. Tel.: 736 539 472. (81702)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM ve středohoří chatu 3 + 1 s garáží, skleník, voda 
z řádu studna, elektř., ústřed. top. 7 km od Bíliny. Cena 1 700 
000Kč . Tel.: 735 947 584. (81501)
• PRODÁM garáž, řadovou, stavební rozměr 6 x 4 m, možno 
připojení elekt..Cena dohodou, v prostoru u fi. Kera na konci 
TP- Trnovany. Tel.: 606 223 358. (81502)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM domek v Teplicích a okolí do 10 km. V ceně cca. 
1 200 000.- Kč. Nejsem realitka. Nabídky raději mailem s po-
pisem, fotem a cenou. Tel.: 730 331 191. (81601)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• NOVÁ vznikající taneční kapela hledá prostor ca 25 m2 
vhodný na hudební zkoušky. TP. Tel.: 721 567 597. (81701)

RUNTIME Dippoldiswalde
hledá Vás (m/ž)

jako zámečníka, svářeče,
klempíře, elektroinstalatéra,

pokladače podlah.
Základní znalosti němčiny

nezbytné!
Atraktivní tarifní mzda!

Motivační dopisy směřujte na
dippoldiswalde@runtime-jobs.de

nebo na tel. +49 3504/620611.
NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM

Hledám skladištní halu
od 100 do 300 m2,
za dobrých podmínek,

dobrá dosažitelnost
po dálnici A 17 by byla vítána.

Firma Hausmeister und Bauservice
Uta Schneider

DE-01809 Drehna, telefon 0150 8277124



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

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PŘENECHÁM za odvoz cca 30 let starou standardní kuchyň-
skou linku (po více segmentech), která je vyskládaná v garáži. 
Vhodná jako úložný prostor do dílny, garáže, sklepa. Tel.: 777 
810 288. (8101)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM sedačku béžovožíhané barvy, rozkládací s úlož. 
prostorem, tvar L, s velkým křeslem. Šíř. sed. 2,5 m lůžko na 
spaní 2 x 1,21 m. Zachovalá, neprosezená. Cena 6 500,- Kč. 
Tel.: 606 175 141. (8201)
• PRODÁM barovou židli - 1 ks chrom/černý plast. Zakoupená 
v Jysku. Cena 450,- Kč. Tel.: 606 187 188. (8202)
• DARUJI za odvoz nábytkovou stěnu - světlý masiv.TP. Tel.: 
728 529 218. (8203)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM větší balík hraček pro kojence, závěsné na kočár, 
zvukové, plyšové, vše 300 Kč. Tel.: 737 127 852. (8301)
• PRODÁM skládačky puzzle-různé náměty-některé nevyba-
lené. Levně. Tel.: 607 946 319. (8302)
• SBĚRATEL koupí staré hračky 60 až 80 léta. Auta na setr-
vačník, kab. ovládání atd. i částečné poškozené. Tel.: 721 141 
669. (8303)

4 - ODĚVY

• PRO miminko, které se narodí na podzim nabíz. hezké neutr. 
obleč., vel. 0 - 6 měs., obsah prádélko, svrch. obleč. do kočár-
ku. cena dohodou. Tel.: 737 586 039. (8401)
• PRODÁM výbavičku pro mimi. 0 - 7 měs., malé neutrál., 
košilky, dupačky, mik., tepl. kalh., čepic., kombi., za 850,- Kč. 
Tel.: 602 880 764. (8402)
• PRODÁM cca 50 ks dámského obleč. na štíhlou post. 165 cm. 
Pouze vcelku za 1 200,- Kč, při rychlém jednání za 1tis nebo 
dohoda. Jen TP, UL, věci přivezu, jen vážné nabídky. Tel.: 721 
808 434. (8403)
• PRODÁM 2 cyklodresy (trika) nová,velikost L a XL, 50 Kč/ks. 
Tel.: 607 946 319. (8404)
• PRODÁM UMBRO úplně novou černo/zelenou teplákovou 
soupravu.Velikost L. Koupená za 2 000.-Kč. Prodávám za 1 
500.-Kč. Rychlý prodej = ještě 10% sleva. Tel.: 603 109 597. 
(8405)

5 - ELEKTRONIKA

• PŘENECHÁM starší, funkční, barevný televizor SONY za od-
voz. Tel.: 737 716 616. (8501)
• KDO prodá tel. zn. Nokia, plně funkční. Dohoda jistá. Tel.: 607 
964 422. (8502)
 

7 - TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

• PRODÁM nový ještě zabalený telefon LENOVO A 1000 m,za 1 
200 Kč. Jsem z okresu Teplice. Tel.: 606 815 350. (8701)

8 - HOBBY

• PRODÁM basketbalový míč (Molten GLGX). P.c. 3 700,- Kč 
nyní 2 700,-Kč. Nepoužitý, pravý basket., míč Fiba - APPROVED 
category 6, eurobasket - women Czech republic 2017. Tel.: 736 
740 321. (8801)
• KOUPÍM sud na dešťovku - plast nebo plechový 200 l. Tel.: 
602 623 131. (8802)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a z obec.kovu, me-
daile, plakety, řády, vyznamenání. Děkuji za nabídky, sběratel. 
Tel.: 603 230 673. (8803)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy, malov. orig., též kopie, tisky, 
aj. staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733 511 224. 
(8804)
• VYKOUPÍM staré knihy, časop., obálky, bankovky, známky, 
mapy, odznaky, medaile, šavle, bajonety, rádia, fotoap., dale-
kohledy aj. Tel.: 737 397 806. (8805)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné - kapesní - náram-
kové, budíky, strojky vše i nejdoucí a celé pozůstalosti po ho-
dináři. Tel.: 775 691 789. (8806)
• PRODÁM sbírku 36 ks ofic .pamětní ražby mincí hradů a 
zámků. Levně. Tel.: 728 130 293. (8807)
• PRODÁM bankovky 1 000 Kč (25.5.1934), 10 Kč (2.1.1927) 
50 Kč (1.10.1929) 50 Kčs (3.7.1948) 20 Kč (11.9.1942) 500 Kčs 
(12.3.1946) 50 Kčs (1.11.1945). Tel.: 721 777 132. (8812)
• KOUPÍM knihy s ilustracemi od M. Alese, J. Lady. Za rozum-
nou cenu, dle stavu. Děkuji za sms nabídky. Tel.: 608 725 048. 
(8813)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od 1890 do 
1930/40, dále nást. hodiny nebo figurál. aj. vše od hodin, 
děkuji. Tel.: 606 957 179. (8814)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 722 150 
816. (8815)
• PRODÁM detektor kovů NOKTA ONE VELOX s bezdrátovými 
sluchátky ,málo používaný.PC 22.000,- Kč nyní 12.000,-Kč.
Tel.: 603 904 397. (8816)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM VW Golf Karoserie po celkové opravě vč. nástřiku 
spodku, nové tlumiče, nové čepy řízení, nové kulové čepy, 
nové tlumiče zadních dveří, nová ložiska kol, nová baterie, 
nová STK. ABS, posilovač řízení, klimatizace, airbagy, elektric-
ky ovládaná zrcátka, vyhřívané sedačky, mlhovky, hliníková 
kola, náhradní plechové disky za 33.800 ,- Kč. Tel.: 602 352 
556. (8901)
• PRODÁM Mitsubisi Colt rv, 2002. tk. 5.19 , 4, airbegy, hli-
níkový kola, radio,sportovní výfuk + sada zimních kol na 
plecháčích. Eko uhrazeno, přepis pouze 800 Kč. Cena 20.000 
Kč. TP. Tel.: 606 873 698. (8902)
• PRODÁM málo jetou orig. sadu zimn. kol vč. poklic na Suzuki 
Swift 1,2 GL/AC pneu Dunlop P- 175/65 R15-2. Cena dohodou. 
Tel.: 728 595 666. (8903)
• PRODÁM RENAULT MEGANE II grandtour R.v. 2004, 88kw, 
1,9 dci, 195 000 km, stk 12/2018, plná výbava, zimní kola + 

letní alu kola. Cena k jednání 49.000 Kč. Tel.: 606 454 145. 
(8904)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• PROSÍM tímto nějakého hodného člověka zda by daroval 
otci z dvěma malými slečnami vůz, klidně i za přepis moc 
bychom byli rádi a vděčný, prosím vás moc děkujeme otec z 
rodinou. Tel.: 722 251 587. (81002)

18 - SEZNÁMENÍ

• HLEDÁM starší ženu, která je také sama. Seriózní UL a TP. 
Tel.: 774 669 203. (81801)
• ŽENA štíhlá, vitální, 80 let, 160cm, nekuř.. Zájmy příroda. 
Hledá kamaráda nekuřáka. CV, MO. Tel.: 705 103 455. (81802)
• JÁ 60/168, nehledám krásu ani bohatství, ale hodnou ženu 
52-57 let, nekuř., která také zůstala sama. TP, MO, CV a okolí. 
Rád Vás poznám, zatím jen sms. Tel.: 792 561 063. (81803)
• TEPLIČÁK 63, hledá ženu stejného věku pro trvalý vztah, 
nekuřačku, jsem také nekuřák. Tel.: 736 444 281. (81804)
• ŽENA 55letá, hledá vitálního, hodného muže, zajištěného 
do 60 let, nejlépe z vesnice, ale není podm., můžeme spolu 
podnikat výlety do přírody i za kulturou. Tel.: 776 545 600. 
(81805)
• MUŽ 76 let, 160 cm, hledá upřímnou ženu ve věku od 60 - 65 
let. Tel.: 722 286 027. (81806)
• ROZVEDENÝ sedmdesátník, nekuřák, 177/80, zajištěný, 
hledá ženu kolem 65 let, která má ráda přírodu, chalupaření, 
zvířata a už nechce být déle sama. ÚL a blízké okolí. Tel.: 606 
907 784. (81807)
• ŽENA 75 let hodná, hledá čecho - němce, hodného. Auto na 
cestování, vdova. Tel: 702 549 540. (81808)
• HLEDÁM čestného nezad. muže nekuř. do 75 let, který také 
zůstal na život sám a chtěl by to změnit. Pro vzájemnou oporu 
a trvalý vztah. Jsem rozved. 57/159/68 kg s bytem. Ostatní se 
domluvíme. Tel.: 732 491 157. (81809)
• VĚŘÍCÍ 73letý senior, 170 cm, 89 kg hledá partnerku pro 
souznění a lásku. Tel.: 605 760 664. (81810)

• MORAVÁK 50+ hledá kamaráda pro spol. život. Pište sms s 
adresou, ozvu se obratem. Tel.: 773 169 915. (81811)
• HLEDÁM kamaráda, bývalého námořníka, Viktora Rudíka, 
který v 70. letech jezdil na moře. Pamatuješ si na mě? Chodila 
jsem za tebou do prod. ovoce - zelenina, jako brigádník u tvé 
matky. Kamarádka Dana. Tel.: 775 303 193 (81812)
• JSEM sama a je mi smutno, ráda bych našla hodného muže, 
který by mi byl oporou a přinesl do mého života opět radost 
a smích. Jsem rozv. nekuř. 64/168. TP a okolí. Tel.: 604 694 
829. (81813)
• JSI sama, je ti smutno, tak zavolej. Jsem 73/165/73 od UL. 
Tel.: 739 639 816. (81814)
• MUŽ 62 let 182cm rozvedený, pohodový, bez dluhů by se rád 
seznámil s ženou nejlépe z TP či blízkého okolí, která už také 
nechce být sama. Tel.: 722 487 807. (81815)
• RÁDA poznám muže který by byl kamarád i přítel. Jsem žena 
po 60.let a tak bych uvítala muže přibližného věku. Ráda ces-
tuji, turistika, kolo, příroda aj aktivity. Vždyť i barvy podzimu 
jsou krásné. Tel.: 603 908 985. (81816)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM dvě klece na králíka, velkou a malou cena 1 500,- 
Kč. Tel.: 773 607 080. (82101)
• PRODÁM mladé andulky vhodné k ochočení - modré a žluté. 
Též kakariki. Vše mladé kusy.TP. Tel.: 607 919 142. (82102)
• PRODÁM rybičky Beta bojovnice 30 - 40Kč/ks, odchováné 
doma. Tel.: 776 202 064. (82103)

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM ocel.rámy JAKL 80/40 d. 5,8m, v. 1m. výplň ocel 
prům. 12. Vhodné na ohrady c. 900,- Kč/ks. Tel.: 777 577 019. 
(82201)
• PRODÁM el. mlýnek na maso, upevněný na kovov. stole s el. 
motorem na 380 V s převod. + sada 3 ks děrovaných vložek do 
ml. Dále za odvoz dám dětské auto-vozítko :“Gaucho Grande“ 
r. 130 X 80 cm na autobat. Tel.: 728 102 013. (82202)
• PRODÁM oběhové čerpadlo 3 rychlostní za 200,- Kč. Okres 
TP. Tel.: 606 815 350. (82206)

T982008

Silniční a odtahová služba

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

Dětský kočárek-kombi,
hnědo-béžový, složitelný, kompletní 

sada s veškerým příslušenstvím,
velice dobrý stav.
Tel: 0173-7478817

Fotoaparáty, objektivy, dalekohledy & příslušenství
OF FOTO • Sporergasse 7 • DE-01067 Drážďany • Německo

Tel. +49 351-48100297 • info@qf-foto.de

za palácem kultury
PO-SO   10-18 hodNÁKUP

FOŤÁKŮ V HOTOVOSTI

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST, NÁBYTEK, HRAČKY-KOČÁRKY, ODĚVY, ELEKTRONIKA, HOBBY, AUTO-MOTO, SEZNÁMENÍ, ZVÍŘECTVO, RŮZNÉ26

•  
•  
•

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
T922013

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ODĚVY

ELEKTRONIKA

TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

HOBBY

AUTO-MOTO PRODEJ

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ



T92018

Příčná 141, Teplice - Prosetice

ÚČETNICTVÍ
DAŇOVÁ EVIDENCE

MZDY
Tel.: 602 145 907

www.ap-ucetnictvi.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

T982009

SLEVY
AŽ 15%

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

T42036

Pod Doubravkou 13
Teplice

Tel.:
603 501 306, 417 532 672

e-mail:
info@sanatoriumeuropa.eu 

SanatoriumEuropa

HOTEL - RESTAURANT

olivinkytlice.com

Papírnictví
Výtvarné potřeby

Rokycanova 1, 415 01 Teplice
Tel. 603 753 047

Nabízíme:
barvy - na textil, na sklo, olejové, 
akrylové, akvarelové • pastely • 
uhly • malířské stojany, palety, 

štětce • hobby materiál

Areál Telasko Hudcov

PRODEJ:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, recyklát

www.telasko.cz

Tel. 608 209 622

POTŘEBUJETE
OPLOTIT POZEMEK?

využijte jarní slevy

PLOTOVÉ CENTRUM
Příčná 141, Teplice - Prosetice

Tel.: 604 351 718

e-mail: anna.vlkova@seznam.cz

T92018

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

T982017

tel.: 602 445 641
www.radkapaulova.cz

Půjčovna
stavebních strojů

a nářadí

Jsme tu pro Vás...

tel.: +420 739 031 092
www.stavitelstvi-teplice.cz
e-mail: stavteplice@seznam.cz

Kancelář - provozovna
Benešovo nám. 3282
415 01 Teplice

WWW.HALATEPLICE.CZ

www.chutnekrabicky.cz
e-mail: info@chutnekrabicky.cz

tel.: 775 675 728

Silniční a odtahová služba

Mobil: 602 287 065
www.odtahteplice.cz

UŠÁK

KNOPP
LEŠENÍ 

TEPLICE
Levná stavba lešení a pronájem 

na všechny druhy staveb
včetně dokumentací.

Tel. 606 844 944
www.knopp-leseni.cz 

WochenKurier
Dresden

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

Hovoříme česky

27
Firma Cas  trade, s.r.o.

  jsme silná  marketingová společnost, která
ČR propaguje evropské investiční společnosti

a z důvodu rozvoje rozšiřujeme náš tým

- Referent marketingu
- Call pracovník

plat: 18 000 - 30 000 Kč
Pro více informací neváhejte 

kontaktovat:
klenovicova@castrade.cz

telefon: 778 466 376



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 27 - Vyšlo 11. 9. 2017
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

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

RŮZNÉ, SLUŽBY

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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• PRODÁM duchovní knihy zaměření křesťanské i ty co již ne-
vycházejí velmi staré (K.Weinfuter,Kornig-kř. mystika) až po 
nové od T. Halíka i knihy s východním zaměřením,istrojopisy 
svázané. Seznam zašlu mailem z janousjo@tiscali.cz .Osobní 
odběr. (82203)
• ODKOUPÍM věci z pozůstalosti, mince, knihy, časopisy, hodin-
ky, pivní lahve, obrazy a jiné věci. Děkuji za nabídky. Tel.: 721 
771 991. (82204)
• PRODÁM deskový radiátor typ 11 výška 60 délka 120 cm. 
Cena 500,- Kč. Okres TP. Tel.: 474 545 805. (82205)
• VAŠE videokazety všech typů převedu na DVD, USB a inter-
net. Rychle a levně. Tel.: 603 904 397. (82207)
• NABÍZÍM 2 spací pytle dekového typu na zip, vhodné na 
kempování 150/ks. Tel.: 737 586 243. (82208)
• KOUPÍM Jawa - ČZ - moto Panelka, kývačka, ČZ - Cross, mo-
ped Stadion, Velorex, vozík PAV - aj. i nekompletní nebo jen 
ND velký TP doklady, také Stabilák motor pohon strojů vozík 
- dále vojenskou vzduchovku, flašinet - peníze na místě za vaši 
cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu kamkoliv, ozvu se 
ihned, platí stále. Tel.: 603 335 591. (82209)
• PRODÁM vřetenovou sedačku ALKO téměř novou , nevyuži-
tou za 500,- Kč. Tel.: 723 444 628. (82210)
• PRODÁM nový kotouč na cirkulárku prům. 450 mm s 
S.K.plátky. Cena 1900,-Kč. Tel.: 775 507 365. (82211)
• POZVÁNKA na společné setkání bývalých pracovníků závodů 
Mlýny a Košťany s. p. Bonex v sobotu 7. října 2017 od 14.00 
hod. v penzionu Beseda v Hrobě. Přijďte se pobavit a zavzpo-
mínat, srdečně jsou vítáni i vaši přátelé!! K dobré náladě a 
tanci hrají „Dědkové z Kentucky“. Těší se na vás organizátoři. 
(82212)
• PRODÁM pracovní válec na hoblovku, o prům.120, šíř. 300 
mm, prodloužená hřídel na frézu, pilu a dlabačku. Cena doho-
dou. Tel.: 775 507 356. (82213)
• DARUJETE někdo přebytečné pokoj. květiny? Děkuji, volat 
prosím po 14 hodin. Tel.: 731 622 061. (82214)
• KOUPÍM starou dřevěnou koloběžku pro dětský divadelní 
spolek. Tel.: 737 105 446. (82215)
• PRODÁM puzzle v kinder vajíčkách + puzzle i jiné velikosti 
plná krabice od bot.Začínajícímu sběrateli také mini kalendá-
říky ks po 0,80hal. Tel.: 774 233 141. (82220)

• POZVÁNKA na deváté společné setkání bývalých pracovní-
ků firmy OBNOVA/PRONOVA TEPLICE , které se koná v úterý 
19.září 2017 od 15 hod. v salonku restaurace Aladdin v Tepli-
cích. Přijďte zavzpomínat a setkat se s kolegy. (82216)
• PRODÁM klasický fotoaparát zn. Minolta. Cena 500,- Kč. Tel.: 
607 946 319. (82217)

• PRODÁM kytaru ASTHON + orig. obal, počítač ACER + stůl 
+ béž. křeslo točící. Letiště, skleník. Tel.: 723 714 568. (82218)
• PRODÁM 10 ks podstavců od šicích strojů v černém comaxi-
tu ks/300,- Kč. Tel.: 777 577 019. (82219)
• HLEDÁM výpomoc, pečovatelku. Pro otce, který je na inv. 
vozíku po mrtvici. Jedná se o dopoledne 1 až 2krát týdně. TP - 
Trnovany. Tel.: 606 659 161. (82221)
• PRODÁM ruční sekačku trávy. Cena 400,- Kč. 721 757 566. 
(82222)
• PRODÁM 6 ks pozinkovaných plechů 210 x 66 cm, ne kulaté 
vlny, ale s drážkou. Drážka je široká 11 cm, výška 4,5 cm, každý 
plech má 3 drážky. Cena za všechny plechy je 1 000,- Kč. Tepli-
ce. Tel.: 606 807 192. (82223)

• PRODÁM plynovou varnou desku zn. ARDO nerezová, elektr. 
zapalování, 4 hořáky. Tel.: 608 477 626. (82224)
• PRODÁM nový ohřívač vody BPO 10 l, zn.Dražice 4 roky zá-
ruka, p. c. 1 000,- Kč nyní 1 300,-Kč. Dále dva vyšívané obrazy 
ve zlatých rámech 1 000,- Kč/ks. TP. Tel.: 775 011 943. (81001)
• PŘEPÍŠI vaše videozáz. ze všech existuj. formátů na DVD. 
Přepisy na studio. zařízeních, možnost střihu, potisku atd. Tel.: 
725 065 344. (81003)

Sháním byt v Teplicích
2+kk, 2+1, 3+1. Děkuji

T: 776 228 913
T982024

RŮZNÉ

ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

T958040
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  stále většímu zájmu čtenářů a zadavatelů inzerce se těší 
tištěná média s regionálním zaměřením. 

  Proto i tištěné tituly celostátního rozsahu stále častěji 
vydávají regionální mutace

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

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

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

  reálné a nepřehnané ceny inzerce a ostatních forem 
print-PR

krajský magazín
pro Ústecký kraj

Proč inzerovat

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

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

právě v tomto
tištěném médiu?



KULTURNÍ PROGRAMY 19

KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

12. září v 9.30 hodin - Kosmos Maxi
PROMÍTÁNÍ PRO MAMINKY (TATÍNKY) S DĚTMI
 AUTA 3
19. září ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi
PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY
 DUNKERK
KINO KOSMOS - SÁL MAXI
11.-13. září v 17.30 hodin
 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
11.-12. září ve 20.00 hodin
 TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ 
13. září ve 20.00 hodin
 DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH
14.-17. září v 17.30 hodin
 KTERÝ JE TEN PRAVÝ? 
14.-17. září ve 20.00 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK
16.-17. září v 15.00 hodin
 EMOJI VE FILMU
18.-20. září v 17.30 hodin
 NEJSLEDOVANĚJŠÍ
Projekt100 - kultovní sci-fi v digitální kvalitě 
18. září ve 20.00 hodin 
  Cesta na  měsíc + dokument Podivuhodná 

cesta - Georges Méliès
19. září ve 20.00 hodin
 Planeta opic - Franklin J. Schaffner / USA
20. září ve 20.00 hodin
  Brazil - Terry Gilliam, UK - (1985)
21. září ve 20.00 hodin 
  Matrix - Lilly a Lana Wachowski / USA, Aus-

trálie - (1999)
21.-27. září v 17.30, 23.-24. září v 15.00 hodin
 LEGO® Ninjago® film
22.-27. září ve 20.00 hodin 
 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
28. září - 4. října v 17.30 hodin
 ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR 
28. září ve 20.00 hodin 
 BLACK SABBATH: THE END OF THE END
29. září - 1. října ve 20.00 hodin
 WIND RIVER
30. září - 1. října v 15.00 hodin
 LEGO® Ninjago® film
2.-4. října ve 20.00 hodin
 AMITYVILLE: PROBUZENÍ 
KINO KOSMOS - SÁL MIDI
7.-13. září v 19.00 hodin
 PO BOUŘI
14.-20. září v 19.00 hodin
 DRUHÁ STRANA NADĚJE
21.-27. září v 19.00 hodin
 O TĚLE A DUŠI
28. září - 4. října v 19.00 hodin
 ČERVENÁ

MĚSTSKÉ DIVADLO
12. září v 17.00 hodin - Velká scéna
 SPLAŠENÉ NŮŽKY
13. září v 19.00 hodin - Velká scéna
 TAJNÝ DENÍK ADRIANA MOLEA
18. září v 10.00 hodin - Aréna
 SOUBORNÉ DÍLO 
 WILLIAMA SHAKESPEARA (pro školy)
19. září v 19.00 hodin - Velká scéna
 NEBEZPEČNÉ VZTAHY
20. září v 19.00 hodin - Velká scéna
 CHARLEYOVA TETA
21. září v 19.00 hodin - Komorní scéna
 TESTOSTERON
27. září v 19.00 hodin - Velká scéna
 NOC BLÁZNŮ 
29. září v 19.30 hodin - Velká scéna
 ODYSSEIA (CESTA)

KINO SVĚT
12. září v 17.00 hodin
 TO
12. září v 19.00 hodin
 TULIPÁNOVÁ HOREČKA

13. září v 17.00 hodin
 PO STRNIŠTI BOS
13. září v 19.00 hodin
 DAVID GILMOUR V POMPEJÍCH
13. a 14. září ve 20.00 hodin
 ČERVENÁ
14. září v 17.00 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK  
14. září v 19.00 hodin
 „TERMINÁTOR 2: DEN ZÚČTOVÁNÍ
15. září v 17.00 hodin
 VELKÁ OŘÍŠKOVÁ LOUPEŽ 2
15. září v 18.00 hodin, 16. září ve 20.00 hodin
17. září v 17.00 hodin
 KTERÝ JE TEN PRAVÝ? 
15. září v 19.30 hodin, 16. září v 18.00 hodin
 NEJSLEDOVANĚJŠÍ 
 Dokumentární / Česko / 2017.
16. září v 15.00 hodin
 HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM
16. září v 17.00 hodin, 18. září v 19.00 hodin
 VÍNO NÁS SPOJUJE
17. září v 15.00 hodin
 JÁ, PADOUCH 3
17. září v 18.00 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK

17. září v 19.30 hodin
 TO
18. září v 17.00 hodin
 NEJSLEDOVANĚJŠÍ 
19. září v 17.00 hodin
 ANNABELLE 2: ZROZENÍ ZLA
19. září v 19.00 hodin
 PO STRNIŠTI BOS
20. září v 17.00 hodin
 DUNKERK
20. září v 18.00 hodin
 ANINETFEST - 20 NEJLEPŠÍCH ANIMACÍ
 (MEZINÁRODNÍ FESTIVAL KRÁTKÝCH
 ANIMOVANÝCH FILMŮ)  
20. září ve 20.00 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK
21.-22. září ve 12.00 hodin
 FILMOVÝ FESTIVAL VÝBORU
 PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY 2017
21. a 22. září v 17.00 hodin
23. a 24. září v 15.00 hodin
 LEGO® NINJAGO® FILM
21. a 22. září ve 20.00 hodin
23. září v 18.00 hodin
 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
23. září v 17.00 hodin

 DOBRÝ ČASY
23. září ve 20.00 hodin
 DUNKERK
24. září v 17.00 hodin
 NEJSLEDOVANĚJŠÍ 
24. září v 18.00 hodin
 PO STRNIŠTI BOS
24. září ve 20.00 hodin
 KTERÝ JE TEN PRAVÝ? 
25. září v 17.00 hodin
 AMERICKÝ ZABIJÁK
25. září v 19.00 hodin
 VÍNO NÁS SPOJUJE
26. září ve 20.00 hodin
 NERODIČ
27. září v 17.00 hodin
 KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
27. září v 19.00 hodin
 TEMNÁ VĚŽ
28. září v 15.00 hodin, 29. září v 17.00 hodin
 LEGO® NINJAGO® FILM
28. září v 17.00 hodin
 DOBRÝ ČASY
28. září v 19.00 hodin
 BLACK SABBATH: THE END OF THE END 
 Záznam koncertu / 2017.

MOST
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nepřetržitě od roku 1990

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

  v ceně za tištěnou inzerci je zahrnuta také podpora na našich 
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Onoho osudného letního odpo-
ledne se množství lidí začalo vracet 
z  výletní Telnice i  se svými úlovky. 
V tehdejším mimořádně suchém roce 
sice houby nerostly, ale mnozí si vezli 
množství borůvek a malin. Již při svém 
odjezdu z  Telnice kolem 16. hodiny 
byla tramvaj značně přeplněná pasa-
žery s  kbelíky a  bandaskami plnými 
lesních plodů. Podle očitých svědků 
měl motorový tramvajový vůz číslo 
25, do kterého lidé nastupovali, nějaké 
problémy s brzdami již předtím. Jeho 
řidič, pan Oldřich Ridvan, kvůli tomu 
také telefonoval z  konečné v  Telnici 
do vozovny, kde mu řekli, aby ještě do-
jel do Ústí nad Labem, kde mu moto-
rový vůz vymění za jiný. K tomu však 
už nedošlo.

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

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

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

Bilance nehody patřila ke strašným. 
Motorový i vlečný vůz jedoucí od Tel-
nice zůstaly zcela zdemolovány a z celé 
soupravy zbyla jen halda kovu a dřeva, 
kde cestující prošli doslova peklem. 
Krev z  rozmačkaných lidí se slila se 
šťávou z lesních plodů, takže se nedalo 
poznat, co je krev a co borůvky s ma-
linami. Přivolané záchranné čety z tro-
sek vyprostily 19 mrtvých, mezi nimi 
rovněž řidiče tramvajové linky číslo 25 
pana Oldřicha Ridvana, ovšem během 
převozu do  nemocnice zemřely další 
dvě osoby a v nemocnici na následky 
těžkých zranění pak ještě mnozí další. 
Nakonec bylo napočítáno 30 usmrce-
ných, 45 těžce a 31 lehce zraněných. 

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

Od nejtragičtějšího
tramvajového neštěstí ve střední Evropě 
uplynulo 70 let

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

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

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

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

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

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

 Pavel Kovář

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

Celkový pohled na místo neštěstí ve směru tehdy jedoucí nebrzděné tramvaje. Zcela 
v popředí spatříme výhybku, kde jednokolejná trať do Telnice přecházela na Bukově 
ve dvoukolejnou.
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Co je vlastně airsoft ? Jedná se o moderní druh <https://cs.wikipedia.
org/w/index.php?title=Vojenský_sport&action=edit&redlink=1> 

vojenského <https://cs.wikipedia.org/wiki/Sport> sportu, ve  kterém 
po sobě hráči střílejí malými lehkými plastovo-keramickými kuličkami 
ze zbraní, které vzhledem zpravidla napodobují zbraně reálné. Airsoft se 
hraje v mnoha pojetích od čistě sportovního po napodobování reálných 
vojenských jednotek včetně stejné výstroje a výcviku (tzv. military).

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

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

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

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

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

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

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

přátelství a důvěra mezi hráči. Důkazem toho je náš tým „Guerilla“, kte-
rý vznikl v roce 2012. Najdete ho i na facebooku. Například letošní rok 
jsme pořádali 2. ročník turnaje „Airsof Guerilla Open“ v rozmanitém 
prostoru nedaleko Teplic „Adrenalin Game Park“ (<http://www.agp-cz.
eu/> www.agp-cz.eu). Přijelo mnoho týmu z různých krajů republiky. 
Soutěžilo se o atraktivní ceny a boj a zábava probíhali v plném proudu. 
Celá akce se podle ohlasu soutěžících týmů velice povedla a má na air-
softovém poli dobrý potenciál.

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

Veronika Vacková, člen týmu

Vítězové Airsof Guerilla Open 

AIRSOFT:
VÍC NEŽ HRA
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Jelikož tehdejší lékařská věda 
i  hygiena nedokázaly člověka před 
morem ochránit, obraceli se lidé 
k  Bohu, a  pokud patřili ke  katolí-
kům, vzývali na pomoc nejrůznější 

Morové sloupy 
severozápadních Čech
dodnes zdobí četná náměstí

městí v  Praze z  roku 1650, stržený 
při antiklerikálních bouřích v  roce 
1919. Nejvíce morových sloupů 
bylo v Čechách a na Moravě posta-
veno po morových epidemiích, kte-

obce malé, je zcela pochopitelné, že 
si je opatřovala i menší města. Pro-
to je v Ústeckém kraji naleznete též 
v Benešově nad Ploučnicí, Podbořa-
nech, Bílině, Jirkově, v Klášterci nad 
Ohří nebo v Duchcově. V menších 
městech přitom často bývali autory 
sloupů Svaté Trojice místní umělci. 
V Duchcově zdejší sochař M. Kühnel 
postavil úhledný sloup na  náměstí 
před zámkem v letech 1750 až 1760. 
Uměleckou hodnotu pak předsta-
vuje sloup Nejsvětější Trojice v Ka-
dani. Jedná se o  vynikající, pozdně 
barokní sousoší, stojící ve  výtvar-
ném těžišti hlavního náměstí. Jeho 
tvůrcem je kadaňský sochař Karel 
Weitzmann, který vytvářel v  letech 
1753 až 1755. Restaurátorským zá-
sahem prošla tato památka v  roce 
1958. Kromě děl místních autorů 
ovšem pozornost zaslouží i morový 
sloup s Pietou z roku 1695 u koste-
la svatého Jiljí v Jirkově od slavného 
umělce J. Brokofa.

Obdobně nám morové sloupy 
zdobí též náměstí měst středních 
a  velkých. Je tomu tak například 
v  Chomutově, Lounech, v  Žatci 
i  v  Teplicích. Za  uvedení jistě stojí 
dílo od  sochaře Ambrože Lauren-
tise z  roku 1697 uprostřed náměstí 
v  Chomutově, které bylo v  první 
polovině 18. století ve  spodní části 
doplněno plastikami světců s  ba-
lustrádou se sedmi sochami světců 

Dnes si jen stěží dovedeme představit, jakou pohro-
mu představovaly ve  středověku i  v  pozdější době až 

do  první poloviny 18. století epidemie dýmějového moru. 
Tak například kolem roku 1350 padla za oběť „černé smrti“ 
celá čtvrtina obyvatel Evropy. V  průběhu třicetileté války, 
v letech 1618 až 1648, pak skolil mor v českých zemích po-
stupně až 10 procent obyvatelstva. 

ochranné světce. Věřící tak chtěli 
na  sebe upozornit své nebeské pa-
trony i stavbou soch k  jejich poctě. 
Zatímco původně využívala církev 
soch jen k  bezprostřední výzdo-
bě kostelů, hřbitovů, kaplí a  jejich 
nejbližšího okolí, počínaje 17. sto-
letím začala budovat na  veřejných 
prostranstvích, náměstích a návsích 
honosná dekorativní sousoší. Jejich 
stavba pak byla motivována buď 
prosbou k  nebesům, případně po-
děkováním za  odvrácení moru či 
válek.

První sloup tohoto typu v Evropě 
vznikl roku 1614 v Římě, další po-
tom roku 1638 v Mnichově. V čes-
kých zemích měl prvenství mari-
ánský sloup na  Staroměstském ná-

ré probíhaly v  roce 1680 a  rovněž 
v  letech 1713 až 1714. Do  dnešní 
doby se na  území České republiky 
zachovalo celkem 211 morových 
sloupů. Obzvláště velkým množ-
stvím těchto památných staveb se 
může pochlubit oblast severozápad-
ních Čech. Tady je najdete v obcích 
či městech malých i velkých. Z těch 
nejmenších míst můžeme jmenovat 
třeba Čiňov a  Nové Sedlo na  Ža-
tecku, Kněžice na  Podbořansku, 
Citoliby a  Pátek na  Lounsku nebo 
Hoštku a Třebušín na Litoměřicku. 
Přitom i  mnohé z  těchto sloupů 
patří ke  krásným dílům a  cenným 
památkám, jako je tomu v Hoštce či 
Citolibech.

Když si mohly dovolit tyto stavby 

od  J. Oswalda z  Černovic. Krásný 
a honosný sloup Nejsvětější Trojice 
od  litoměřického sochaře F. Tollin-
gera z roku 1713 pak zdobí náměs-
tí Svobody v  Žatci. Ovšem jedním 
z nejkrásnějších a nejhodnotnějších 
sloupů se mohou chlubit v Teplicích, 
kde byl postaven na náklady hraběte 
Clary Aldringena v  roce 1919 jako 
poděkování za  odvrácení morové 
nákazy od Teplic a na paměť smíření 
čtyř bratrů z  rodu Clary-Aldringe-
nů. Jeho autorem je slavný barokní 
sochař Matyáš Braun, jehož morový 
sloup je považován za  jedno z  jeho 
vrcholných děl.

Reformy z  let 1780 až 1790, 
ve kterých císař Josef II. mimo jiné 
omezil také vliv církve a honosnost 
náboženských obřadů, znamenaly 
i konec výstavby morových sloupů. 
Navíc začalo docházet též k pokro-
kům v  oblasti zdravotnictví, které 
již tehdy dovedlo vzniku morových 
epidemií předcházet. Počínaje 19. 
stoletím docházelo v  některých 
místech též k tomu, že kde morové 
sloupy bránily dopravě nebo výstav-
bě, byly ze středů měst a  obcí pře-
místěny na okrajová klidnější místa. 
S odstupem času je nám již poněkud 
cizí kultovní funkce morových slou-
pů, takže tato sousoší dnes vnímáme 
spíše jako výrazný architektonický 
prvek našich náměstí či jako svě-
dectví o umění a zručnosti sochařů 
a  kameníků z  období vrcholícího 
baroka.

 Pavel Kovář

Teplice

Žatec



AKČNÍ  
CENY  UHLÍ
 A  BRIKET

Bílinské hnědé uhlí – Ořech 2 

465 Kč/q

120 Kč/bal.

Brikety Německo volně ložené

Pytlované brikety 25 kg balení

Bílinské hnědé uhlí – KOSTKA

Bílinské hnědé uhlí – Ořech 1 

balené v PackFixu
PALIVOVÉ  DŘEVO Dřevo naštípané a očištěné 

od přebytečné kůry.

cena za 1,6 prms/balení

DOPRAVA A SLOŽENÍ 
od 4 ks Packfi xu doprava a složení pouze za 399 Kč
Akce platí v závozovém pásmu 25 km od Chabařovic. 

AKCE

2069 KčLISTNATÁ SMĚS 33 cm

1999 Kč*BŘÍZA 33 cm

1979 Kč*BUK 50 cm
 *není skladem, na objednávku do 10 prac. dnů

2169 KčBUK 33 cm

1699 KčJEHLIČNATÁ SMĚS 33 cm

ÚSTECKÉ  BRIKETY  RUF 

DOPRAVA A SLOŽENÍ 
od 2 palet doprava a složení za 52 Kč/10 kg 
Akce platí v závozovém pásmu 25 km od Chabařovic. 

AKCE

49,00 Kč/balení 
4,90 Kč/kg
osobní odběr

55,00 Kč/balení 
5,50 Kč/kg
doprava a složení

Výhody:
• 80 % pilin z tvrdého dříví – buk, dub, 20 % pilin
 z jehličnatého dříví – produkt bez pojidel 
 a ostatních příměsí

• vysoká výhřevnost (min. 17,5 MJ 
 jako hnědé uhlí)

10 kg/balení
99 balení/paleta

Tvrde zahreji 

vice!

Objednávejte na bezplatné telefonní lince nebo na našem e-shopu

www.palivazdemar.cz800 292 100  
ZDEMAR Ústí nad Labem, s.r.o. 

Smetanova 683, 403 17 Chabařovice 
Ústí nad Labem

CERTIFIKOVANÝ  PRODEJCE  UHLÍ

PALIVA  ZDEMAR  VÁM  GARANTUJÍ:

Nejvyšší ohodnocení 
uhelného skladu od SD a.s.

– kvalitní uhlí skladované 
pod střechou či plachtou

Poctivé množství 
– vážíme pouze na digitálních, 

úředně ověřených vahách

Včasný závoz dle požadavků 
zákazníka (nejpozději 
do 10 pracovních dnů, 
rozvoz uhlí i v sobotu)

Složení uhlí pásem 
přímo až do sklepa

Ochotný personál, 
profesionální služby 

– platba kartou přímo u řidiče

é ž í

AKCE PLATÍ DO 31. 10. 2017
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB 

271 Kč/q

327 Kč/q

299 Kč/q

Patrime 

mezi nejlepsi 

uhelne sklady
Je nejvyssi cas objednat uhli!

 SLOŽENÍ ZDARMA OD 20 q 
 ušetříte 180 Kč

 DÁREK OD 40 q  
 pytel třísek nebo balíček 
 briket RUF

Í

AKCE

• nejvyšší kvalita dle normy Plus A1
• průměr 6 mm a délka 3 až 30 mm
• vhodné do všech automatických kotlů na pelety

• splňující normu A1
• z čistých smrkových pilin
• průměr 6 mm

DŘEVĚNÉ  PELETY  DŘEVĚNÉ PELETY CAMELLOT
15 kg/balení
70 balení/paleta

15 kg/balení
70 balení/paleta

93,00 Kč/balení 
6510 Kč/paleta
osobní odběr

90,00 Kč/balení 
6300 Kč/paleta
osobní odběr

99,00 Kč/balení 
6930 Kč/paleta
doprava a složení

98,00 Kč/balení 
6860 Kč/paleta
doprava a složení
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Jak tento projekt vznikl a  jaký 
cíl sleduje?

Myšlenka se ujala už v  Seve-
ročeském divadle opery a  baletu, 
kde jsem působil na  začátku své 
kariéry jako šéf opery. Měl jsem 
možnost spolupracovat s  operním 
studiem University Britské Kolum-
bie a  zároveň možnost nastudovat 
jako dirigent několik oper přímo 
ve  Vancouveru, mimo jiné i  Pro-
danou nevěstu. Úspěch byl velký 
a  já začal přemýšlet o  mezinárod-
ních výměnných pobytech mladých 
nadějných umělců a  hledal pro ně 
vhodný prostor v  Čechách. Tepli-
ce mne napadly jako ideální místo 
hned z několika důvodů: Je to kul-
turní lázeňská metropole s potřeb-
ným zázemím v  Krušnohorském 

divadle, sídlo tu má Severočeská 
filharmonie a setkal jsem se i s po-
chopením vedení města a  jeho in-
stitucí. Cílem je umožnit mladým 
operním pěvcům a dirigentům ab-
solvovat masterclass v oboru, jejich 
prezentaci před odbornou i laickou 
veřejností, a  mohou tu případně 
získat i  stálé profesionální angaž-
má. Naši absolventi často uspějí 
na  velkých mezinárodních oper-
ních scénách včetně Metropolitní 
Opery v  New Yorku, a  posléze se 
někdy vracejí zpátky do Čech, což 
je momentálně případ Kanadského 
tenora Philippa Castagnerea , který 
nyní působí u nás v Plzni. V nepo-
slední řadě jde i o  to, že Evropská 
hudební akademie přiváží na měsíc 
do  Teplic zahraniční hosty a  tím 

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

Kdo mladé studenty doprovází 
a financuje?

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

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

Jak vybíráte repertoár a  kde 
všude začínající umělci vystupují?

Repertoárem je vždy klasická 
operní tvorba, letos to je Lazeb-
ník sevillský Gioacchina Rossini-
ho a  Bohéma Giacoma Pucciniho, 
v minulosti to byla Smetanova Pro-
daná nevěsta či Dvořákova Rusal-
ka, kterou navíc zpívali Kanaďané 
v českém jazyce. Generální zkoušky 
a  premiéry jsou vždy v  Teplicích, 
s  reprízami pravidelně vyjíždíme 
například do divadla v Jablonci nad 
Nisou, Obecního domu v  Praze či 
k open air představením na děčín-
ském zámku a Konopišti. Všechna 
vystoupení jsou nabitá fantastickou 
energií a je o ně veliký zájem veřej-
nosti. Na mistrovské kurzy spojené 
s pěveckou soutěží přijedou do Pra-
hy počátkem srpna ještě mladí stu-
denti z Japonska, Číny a Austrálie. 

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

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

Foto: Petr Berounský

Gioacchino Rossini: Lazebník sevillskýV Teplicích vrcholí
Evropská hudební akademie 2017

V  srpnu v  Teplicích vrcholil již 11. ročník Evropské 
Hudební Akademie Teplice. Základní kámen této 

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

Giacomo Puccini: Bohéma
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iTeplice.cz
Firemní inzerce

u nás
jako vaše vlastní

reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267

www.agenturais.cz
Reklama a inzerce pro Teplice,

Ústí nad Labem, Most, Drážďany, Regensburg

Firemní inzerce
u nás

jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267

KOPÍROVÁNÍ A TISK
KVALITNĚ A RYCHLE
… ani k nám nemusíte chodit.

Vyřídíme e-mailem nebo telefonicky a hotové kopie Vám doručíme.

Telefon: 777 959 061, p. Zlámalová • E-mail: zlamalova@agenturais.cz
Redakce REGIO, U Císařských lázní 7, Teplice (naproti divadlu)

KOPÍROVÁNÍ
A TISK

KVALITNĚ A RYCHLE
… ani k nám nemusíte chodit.

Vyřídíme e-mailem nebo telefonicky
a hotové kopie Vám doručíme.

Telefon: 777 959 061, p. Zlámalová
E-mail: zlamalova@agenturais.cz

Redakce REGIO
U Císařských lázní 7, Teplice

(naproti divadlu)

Váš inzerát
v drážďanském
týdeníku vyjde

ve 233.000 výtiscích
za cenu již
od 800,- Kč 

Kontakt v ČR:
sekretariat@agenturais.cz

telefon: 602 426 526

NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE V NĚMECKÝCH NOVINÁCH

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

Podnikatelská inzerce. Výhodná cena!
Kontakt: Redakce měsíčníku Regio, tel.: +420 417 534 206, sekretariat@agenturais.cz

podval
192x63

podval na spadávku
210x71 mm

(+5 mm spadávka na všechny strany)

iTeplice.cz
zpravodajství Teplicka

NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE
V NĚMECKÝCH NOVINÁCH

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

Podnikatelská inzerce. Výhodná cena!

 Kontakt: Redakce měsíčníku Regio
  tel.: +420 417 534 206, sekretariat@agenturais.cz
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Firma Cas  trade, s.r.o.
  jsme silná  marketingová společnost, která

ČR propaguje evropské investiční společnosti
a z důvodu rozvoje rozšiřujeme náš tým

- Referent marketingu
- Call pracovník

plat: 18 000 - 30 000 Kč
Pro více informací neváhejte 

kontaktovat:
klenovicova@castrade.cz

telefon: 778 466 376


