
magazín Prosinec 2015 / náklad 25 000 výtisků

www.iregio.czVychází zdarma měsíc co měsíc již 25 let!

R
ED

A
K

C
E:

 6
02

 4
26

 5
26

, 7
77

 9
59

 0
61

Přečtěte si:
str. 4 S ředitelem teplické nemocnice
  „Pacienta musíme brát především jako klienta,
 kterému poskytujeme službu,“ říká Tomáš Hrubý, ředitel nemocnice.

str. 7  Cizinci v Teplicích
  Pilně se učí česky a snaží se sžít i s naší kulturou. Letos proto slavili 

českého Mikuláše a chystají se na i Štědrý den.

str. 8  Chudeřická Weinmannka
  Edmundovi Weinmannovi bylo 26 let, když v Chudeřicích zakoupil 

koksárnu, kterou změnil v továrnu na výrobu zrcadlového skla.

str. 11 Lyžování na Bouřňáku
  Balíky slámy, nebo traktor tedy v této sezóně určitě v lyžování bránit 

nebude. Lyžaři se naopak mohou těšit na větší komfort než doposud. 

Radostné Vánoce 
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Regionální pobočka:
Masarykova 460/11
415 01 Teplice v Č.
II. patro

Provozní doba:
po 8.00 - 14.00 hodin
st 10.00 - 17.00  hodin
pá 8.00 - 14.00 hodin

Mobil: +420 731 172 876
E-mail: office@agentura-awt.eu

www.agentura-awt.eu
info: M. Langmaierová

„Naše zkušenosti - Vaše schopnosti“!

„Nemáš zaměstnání, hledáš, nebo jsi ho ztratil?“
Kontaktuj nás! Zařadíme do databáze, najdeme vhodnou pozici!

K okamžitému nástupu poptáváme zručné OPERÁTORY VÝROBY,
OPERÁTORY CNC, ŘIDIČE VZV a JEŘÁBNÍKY pro provozy v Ústí n. L.,

dále SVÁŘEČE CO a AL-TIG i na ŽL pro území ČR a NĚMECKA!
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Váš specialista na pneumatiky  |   www.chara.czTeplice    Masarykova 439   T: 417 563 025

Cena je uvedena s DPH za 1 ks a platí do 31.12.2015 nebo do vyprodání zásob.

pod stromeček!

195/65 R 15 91 T za  1 050,- Kč
205/55 R 16 91 T za  1 599,- Kč
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scbournak.cz

KN OPTIK, U Nádraží 905/12, 415 01 Teplice 
KN OPTIK - SPECIÁL SLUNEČNÍ BRÝLE, U Nádraží 1763/5a, 415 01 Teplice

Tel./fax: 417 534 645, 417 533 961 • Mobil: 606 846 614, 777 663 068
Otevřeno: Po - Pá 8.00 - 17.30, So 8.00 - 11.00 hodin

T128015

I v letošním roce máme pro všechny členy zákaznického klubu Inspirace připraven nový kalendář. 
Tento si můžete vyzvednout v období od 17. 11. 2015 do 17. 2. 2016.

Kalendář lze také získat ke každé kompletní zakázce od 17. 11. 2015. V letošním roce si s ním můžete i zasoutěžit.

tel.: 476 118 118
www.urbanauto.cz

Autorizovaný servis a prodej vozů Ford

PF2016 Mnoho šťastně najetých
kilometrů v roce 2016 přeje
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Začneme tím méně příjemným: 
Teplická nemocnice nebo alespoň 
některá její oddělení stále nemá 
úplně dobrou pověst. 

Ano, pořád to přetrvává, nicmé-

ně neznám nemocnici, na  kterou by 
místní obyvatelé alespoň trochu ne-
nadávali. Samozřejmě nás ale mrzí, že 
image nemocnice není taková, jakou 
bychom si přáli. Důvodů je několik 

a  my pracujeme na  tom, aby se to 
zlepšilo. Není to samozřejmě snad-
né a je to běh na dlouho trať. Můžete 
mít totiž sto spokojených pacientů 
a jednoho nespokojeného, který vám 
udělám takovou „reklamu“, že pře-
kryje všechno ostatní. Navíc, když je 
někdo spokojený, tak o  tom bohužel 
většinou mlčí a bere to jako standard.

Kvalitu nemocnice v  první řadě 
určují lidé, kteří v ní pracují. V sou-
časnosti se hodně mluví o  tom, že 
čeští lékaři, zejména ti mladí, od-
cházejí do  zahraničí a  o  lékaře je 
v  nemocnicích nouze. Řeší tento 
problém i nemocnice v Teplicích? 

Tohle řeší asi všechny nemocnice 
v  této zemi snad jen s výjimkou ně-

jakých špičkových fakultních nemoc-
nic v Praze nebo Brně. Je to obrovský 
problém. Lékařů je prostě nedosta-
tek. Jednak odcházejí do soukromých 
praxí a pak samozřejmě do zahraničí. 
Ale oni už nechybějí jenom lékaři. 
Zároveň je také veliký nedostatek 
středního zdravotnického personálu. 

Je zatím jenom lákadlo vyšších 
platů v zahraničí?

Částečně ano, částečně je za  tím 
i  nový systém vzdělávání. Dřívěj-
ší dvoustupňový systém vzdělávání 
lékařů a  systém atestací byl prostě 
lepší než ten současný jednostupňo-
vý. To samé platí u sester. Dříve byla 
sestra s maturitou plně kvalifikovaná 
pro práci zdravotní sestry. Pokud se 
chtěla dál vzdělávat, tak samozřejmě 

„Pacienta musíme brát především jako 
klienta, kterému poskytujeme službu,“ 
říká Tomáš Hrubý

Rozhovor s ředitelem zdravotní péče Nemocnice Teplice, jedné z nemocnic společnosti Krajská zdravotní, 
MUDr. Tomášem Hrubým a koordinátorkou dobrovolníků Janou Obermannovou. 

Už rok a půl stojí v čele řízení zdravotní péče teplické ne-
mocnice MUDr. Tomáš Hrubý. Praktickou medicínu ale ne-
opustil a  je zároveň i primářem oddělení ARO. Práce tedy 
rozhodně nemá málo, zvlášť když si předsevzal udělat z tep-
lické nemocnice odborníky respektované a pacienty kladně 
vnímané zdravotnické zařízení. Jak sám v našem rozhovoru 
přiznává, není to lehký úkol.

MUDr. Tomáše Hrubého s Teplicemi spojuje víc než jen 
nemocnice. V roce 1971 se tu narodil a mezi lety 1985-1989 
navštěvoval teplické gymnázium. Po maturitě odešel do Prahy 
na 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Po jejim absolvování 
se do Teplic vrací a pracuje v nemoci na oddělení ARO. Mezi 
lety 2002-2008 byl vedoucím lékařem teplické zdravotnické 
záchranné služby a zároveň dál působil na ARO. Od roku 2008 
je primářem ARO a od loňského roku také ředitelem zdravotní 
péče.

Dobrovolníci v teplické nemocnici:

Povídání s pacienty 
i natírání laviček 

Jednou z cest, jak zpříjemnit pacientům pobyt v nemocnici je 
i pomoc dobrovolníků. I nemocnice v Teplicích jejich pomoci vy-
užívá. Dobrovolníky tu má na starost koordinátorka dobrovol-
níků Jana Obermannová. Povídali jsme si s ní o tom, co všechno 
mohou dobrovolníci v nemocnici dělat. 

V čem práce dobrovolníků v tep-
lické nemocnici spočívá?

Dobrovolník přichází na  oddělení 
za ležícím pacientem, kdy se mu snaží 
zpříjemnit chvilky na lůžku. Snaží se 
ho odreagovat a namotivovat do běž-
ného života. Například, když u  pa-
cienta nefungují příbuzenské vazby, 
může být neutrální pomoc dobrovol-
níků hodně zajímavá. Lidé se leckdy 
člověku, který přichází zvenku a bez 
zištných důvodů, tím víc otevírají 
a probírají s ním i hlubší témata, která 
by s nikým z personálu nebo rodiny 
neprobírali. Hodně se pomoc dob-
rovolníků osvědčila na  odděleních 
následné péče, kam chodíme nejvíc 
a pak na odděleních chirurgie a gas-
troenterologie. 

Kromě povídání si s pacienty, po-
máhají dobrovolníci v  nemocnici 
ještě nějak jinak? 

Často nás inspiruje hlavní sestra 
Kateřina Vágnerová, která má spous-
tu tvůrčích nápadů. Takže třeba dělá-
me tvořivé dílny a to jak pro pacienty, 
tak pro zdravotní sestry, se kterými 

jsme například začali dělat vánoční 
dárečky pro pacienty. Přišli nám s tím 
pomoci i studenti teplického gymná-
zia. Začali jsme věnovat i  zkrášlení 
areálu nemocnice. Natírali jsme la-
vičky, vysázeli rostliny, které se nám 
podařilo získat jako sponzorský dar. 
Poslední takovou větší akcí bylo vy-
malování centrální chodby nemocni-
ce, na kterém se dobrovolníci podíleli 
s učni ze stavební školy.

Kde dobrovolníky berete? 
Osobně cítím jako největší zod-

povědnost na  pozici koordinátora 
vybírat kvalitní dobrovolníky, kteří 
mají nefalšovaný zájem pomáhat. 
Většinou jsou to ženy, i  když máme 
třeba i  muže, který chodívá pomá-
hat s technickými záležitostmi. Jádro 
naší skupiny dobrovolníků tvoří asi 
pět-šest žen mezi 40 až šedesáti roky, 
které mají čas přijít i  třeba dopoled-
ne. Většinou jde o  lidi, kteří zažili 
něco hodně těžkého, prošli nějakými 
zkouškami a trápením a mají pocit, že 
mohou svou zkušenost přenést dru-
hým. 



5mohla. Dnes po  maturitě nastupují 
na  místa zdravotnických asistentů 
s  velice omezenými kompetencemi. 
Pokud chtějí vykonávat plně kvalifi-
kovanou práci, musejí získat bakalář-
ský titul nebo diplomovaného speci-
alistu. Po  dosažení tohoto vzdělání 
se často do  nemocnice už nevrátí. 
Odejdou buď na  jiná místa, anebo 
do zahraničí. 

Od  nás sice zdravotní personál 
odchází do  bohatších zemí, k  nám 
ale zase míří lékaři a  sestry z  těch 
chudších, ne? 

Mezi zdravotními sestrami mnoho 
cizinek není. V Teplicích možná dvě. 
To v segmentu lékařů je lidí ze zahra-
ničí mnohem víc. Naštěstí. Protože 
my prostě musíme mít na  určitých 
odděleních určený počet lékařů, aby 
mohla vůbec fungovat. Samozřejmě 
někdy s  sebou přijímání zahraniční-
ho personálu nese i  problémy. Mám 
na  mysli jazykovou bariéru, která 
může někdy způsobovat nedorozu-
mění mezi lékařem a pacientem. 

Začali jsme o tom, že nemocnice 
nemá dobrou pověst, teď byla řeč 
o  chybějícím personálu. Asi by to 
chtělo pro změnu nějaké pozitivní 
téma. Pochlubte se: na co je teplická 
nemocnice opravdu pyšná? 

Tak určitě je to Centrum pro léč-

bu roztroušené sklerózy, kde se léčí 
pacienti nejenom z celého Ústeckého 
kraje, ale i z části Libereckého a Kar-
lovarského kraje. Myslím, že výsledky 
centra jsou na  velmi vysoké úrovni. 
V  čele stojí paní primářka Vachová, 
velká odbornice na  tuto problemati-
ku. 

Dále máme statut Iktového cen-
tra, což je centrum pro léčbu cévní 

mozkové příhody. Pacientům v  něm 
poskytujeme kvalitní diagnostiku, 
kvalitně zajištěnou akutní a  násled-
nou péči, včetně intenzivní rehabili-
tace. Také se musím pochlubit naším 
špičkově vybaveným oddělením gast-
roenterologie. Také v cévní chirurgii 
máme co nabídnout a  tak dál a  tak 
dál. Není asi prostor vyjmenovat 
všechno a nerad bych na něco zapo-

mněl. Zkrátka myslím, že na okresní 
úroveň určitě neposkytujeme špat-
nou péči a leckdy si negativní pověst 
vážně nezasloužíme. Ale tím samo-
zřejmě nechci říct, že jsme dokonalí.

Co podle vás teplické nemocnici 
k té dokonalosti chybí především?

To, na co si pacienti asi nejvíc stě-

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

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

Sedačka do sprchy 542 A

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

Nástavec na WC s madly 580

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

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

ky, aby se do sprchy dalo 
pohodlně  ne jen 

vstoupit, ale 
i najet například 

sprchovým vo-
zíkem. Na  případné 

stavební úpravy je mož-
né zažádat o  jednorázový 

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

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

T10 90030

(Pokračování na straně 6)
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žují, a co mě osobně asi nejvíce trápí, 
tedy přístup personálu k pacientům. 
Druhá věc je i komfort stonání. Tedy 
stav budov, stav pokojů. Ale postupně 
na tom pracujeme, vyměňujeme lůž-
ka, a  to i  za významné podpory Ús-
teckého kraje, dále chystáme úpravy 
sociálních zařízení a  podobně. Další 
důležitou věcí je kvalita nemocniční 
stravy a  její distribuce. Druhý měsíc 
používáme tabletový systém pro dis-
tribuci jídla. To znamená, že paci-
entům rozvážíme jídlo v  nádobách, 
ve kterých zůstane teplé a hygienické. 

jímán na konkrétní oddělení dle typu 
své diagnózy. Pokud se tato nepotvr-
dí, je pacient odeslán na  vyšetření 
k  dalším specialistům. S  urgentním 
příjmem převozy nemocných mezi 
pavilony odpadnou. Budou přijímá-
ni na jedno místo, kam k nim budou 
docházet odborníci z  jednotlivých 
oborů. Odpadne tedy vyšetřovací 
kolečko a  přinese to lepší dostup-
nost a rychlost diagnostických metod 
a komfort pro pacienty. 

Co dál chystáte?
Například bychom chtěli výhle-

dově propojit chirurgický a  interní 

Také zvažujeme možnost znovuzave-
dení teplých večeří.

A  co zmíněný přístup k  pacien-
tům? I na jeho zlepšení pracujte? 

Samozřejmě. Připravujeme celou 
řadu kurzů pro zaměstnance, jak 
z  hlediska prevence - například jak 
bojovat se syndromem vyhoření, tak 
třeba kurzy komunikace nebo aser-
tivního chování. Snažíme se prostě 
personál naučit, že pacient je klient, 
kterému poskytují službu. Ale zase 
na druhou stranu, nedělejme si iluze, 
i přístup pacientů ke zdravotnickému 
personálu se za posledních dvacet let 
také změnil. Znatelně přibývá agresi-
vity a to nejen slovní. 

Jaké má teplická nemocnice plá-
ny do nejbližší budoucnosti? 

Plánujeme spoustu věcí. Jednak 
výstavbu čtyř nových operačních sálů 
a  centrální sterilizace. Tento projekt 
je ve  fázi přípravy projektové doku-
mentace. Také chystáme vybudování 
nízkoprahového urgentního příjmu.

Co to je?
To je bod v nemocnici, kde se bu-

dou shromažďovat pacienti, kteří 
přicházejí s  akutním onemocněním. 
Teď máme tak zvanou pavilonovou 
nemocnici, což znamená, že záchran-
ná služba veze pacienta, který je při-

pavilon, protože transporty pacientů 
zvlášť při nepěkném počasí jsou vel-
kým problémem. Z  těch nejbližších 
věcí bych určitě neměl zapomenout 
na  to, že do  konce srpna příštího 
roku by měl být zcela revitalizován 
prostor před poliklinikou. Vzniknou 
tam nová parkovací místa, chystají 
se parkové úpravy a vůbec celkově se 
zkultivuje příjezd a příchod pacientů 
do  polikliniky. Náklady na  úpravy 
představují téměř 30 milionů, z toho 
4 miliony přislíbilo poskytnout město 
Teplice. 

Jaká je vůbec spolupráce s  měs-
tem? Nemocnice sice městu nepatří, 
ale přece jen, pomáhá vám nějak?

Město Teplice nám pravidelně 
přispívá kolem dvou milionů ročně 
na  vybraný projekt. Musím říct, že 
v  poslední době se spolupráce ještě 
zlepšuje. Letos jsme například do-
stali od města dotaci na nákup pěta-
čtyřiceti elektricky polohovatelných 
lůžek včetně matrací a  stolků. Příští 
rok to budou zmíněné čtyři miliony 
na prostor před poliklinikou. Výborná 
věc třeba je, že město nám rezervuje 
deset startovacích bytů pro začínající 
lékaře hned vedle nemocnice. Chtěli 
bychom tyto byty nabízet i špičkovým 
sestrám. Doufáme, že nám byty po-
mohou stabilizovat personál a přitáh-
nout mladé lékaře do Teplic. 

T1220041

Zveme vás na VÁNOČNÍ NÁKUP

do naší nové prodejny

v ulici Krupská 30 v Teplicích

T1290047

(Pokračování ze strany 5)



Manželé Genadij Grin a  Polina 
Kondrateva se do Teplic se svými dvě-
ma syny Egorem a Aleksem přistěho-
vali z Petrohradu. Co je vedlo k tomu, 
že pětimilionovou metropoli vyměnili 
za české okresní město? „ Petrohrad je 
krásné město, ale není tam například 
dobré životní prostředí, je tam veliký 
hluk a  spousta lidí. Také tam dlouho 
trvá zima a  moc si tam neužijeme 
slunce. Teplice jsou proti němu klid-
né a čisté.“ Druhým a asi zásadnějším 
důvodem pro přesídlení do Teplic byl 
jejich starší syn, který je postižen dět-
skou mozkovou obrnou. Právě kvůli 
jeho nemoci přijeli manželé z  Petro-
hradu do teplických lázní. Když viděli, 
jak moc jejich synovi lázeňská léčba 
pomáhá, rozhodli se zůstat. I  když, 
jak říká paní Polina, všechno má své 
výhody a  nevýhody: „V  Petrohradu 
je to lepší kvůli práci. Je tam možné 
vydělat si opravdu hodně peněz. Tady 
jsou výdělky menší, ale zase je tu klid, 
pohoda a čistší prostředí.“ 

Podnikání v Čechách
Rozhodnout se odejít z jedné země 

do  jiné je jedna věc. Druhá je, jak se 
v nové zemi uživit. V Rusku pracoval 
pan Grin jako učitel na  průmyslo-
vé škole a  paní Polina jako floristka. 
V České republice se už ke svým pů-
vodním profesím nevrátili a  začali 
podnikat v tom, co je do Teplic přived-
lo. „Máme firmu Allzdrav,“ vysvětluje 
pan Grin: „Ta poskytuje servis lidem 
z  Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Kaza-
chstánu, kteří se se svými postiženými 
dětmi chtějí přijet léčit do Teplic. Za-

Málo sportovního vyžití, málo kultury, málo pořádku, málo rozvoje. Takové bývají výhrady k životu 
v Teplicích, od mnohých jejich obyvatel. Může být proto velice překvapující, jak se na město Teplice a ži-
vot v něm dívají cizinci. Jako třeba Genadij Grin a jeho žena Polina Kondrateva, kteří už čtvrtý rok žijí 
v Teplicích. Když si přečtete, co si o životě v Teplicích myslí, uvědomíte si, že leckdy hledáme na moři vlny.

V Teplicích se dobře žije,
říkají Genadij a Polina z Petrohradu

jišťujeme jim cestu, ubytování, pomá-
háme jim v  komunikaci s  lázeňským 
personálem a  podobně.“ Své klienty 
firma Allzdrav získává především 
přes internet. Zejména na diskusních 
fórech, kde si rodiče postižených dětí 
vyměňují zkušenosti. O  léčbu v  Tep-
licích je zájem, ale v  poslední době 
situaci komplikuje mezinárodní situa-
ce. Konflikt na Ukrajině, sankce proti 
Rusku, teroristický útok na ruské leta-
dlo. Každá podobná krize se projeví 
úbytkem klientů. Krom zprostředko-
vání léčby v  Teplicích firma Allzdrav 
také rodičům postižených dětí ze zemí 
bývalého Sovětského svazu shání spe-
ciální kočárky. V těchto zemích je totiž 
život postižených mnohem složitější 
než u  nás nebo v  dalších státech EU. 
Ať už se to týká léčby, zdravotnických 

pomůcek, anebo třeba přístupu spo-
lečnosti, říkají Genadij a Polina. 

Lepší přístup 
k handicapovaným

„Když tady jdeme s  naším synem 
na procházku, nikdo si ho zvědavě ne-
prohlíží, nikdo se zle nedívá. Vždyc-
ky se najde někdo, kdo nám pomůže. 
To v  Rusku není.“ vypráví Genadij 
Grin a  paní Kondrateva ho doplňu-
je: „V  Rusku lidé stále nejsou zvyklí 
na postižené. Dívají se na nás, ptají se, 
co se synovi stalo, občas na  něj něk-
do sahá. Tady je to jinak.“ Jak ještě 
říká pan Genadij, v Čechách je i lepší 
systém péče o  postižené: „Tady Egor 
například může chodit do  speciální 
školy. V Rusku by do školy mezi ostat-

ní děti nemohl a  měl by jen učitelku 
doma. V Teplicích jsou hned dvě školy 
pro postižené děti. V pětimilionovém 
Petrohradu není ani jedna, kterou by 
náš Egor mohl navštěvovat.“ Grinovi 
si pochvalují také podmínky, které tu 
má jejich mladší pětiletý syn Aleks. 
Ten chodí v  Teplicích do  školky, kde 
se už naučil pěkně česky. „Také cho-
dí na fotbal a na plavání. A na rozdíl 
od Ruska to není vůbec drahé,“ dopl-
ňuje paní Poli. Mimochodem možnos-
ti sportovního a také kulturního vyžití 
v  Teplicích a  to jak pro děti tak pro 
dospělé považují pan Genadij a  paní 
Polina za  výborné a  na  rozdíl od  své 
rodné země za cenově dostupné. 

Okupaci nám nikdo 
nevyčítá

Je samozřejmě pěkné slyšet, že se 
někomu naše země líbí, ale přece jen 
si Čech vůči Rusovi nemůže odpus-
tit jeden dotaz. Jak se ke  Genadijovi 
a  Polině chovají Češi? Pocítili někdy 
skutečnost, že Rusové se tu zejména 
kvůli okupaci ale i třeba kvůli čtyřice-
ti letům totality veliké oblibě netěší? 
„Nikdy jsme se s  ničím takovým ne-
setkali. Víme, že se Češi kvůli okupaci 
stále zlobí, ale nikdo nám to nikdy ne-
vyčetl,“ odpovídají svorně oba manže-
lé. Cítí se tu prý prostě dobře a Čechy 
a Češky považují za „fajn“. Pilně se učí 
česky a snaží se sžít i s naší kulturou. 
Letos proto slavili českého Mikuláše 
a  chystají se na  i  Štědrý den. Záro-
veň ale nevynechají ani tradiční rus-
ké oslavy Nového roku a pravoslavné 
Vánoce, které se podle našeho kalen-
dáře slaví na  začátku ledna. Rodina 
Genadije Grina by v  České republice 
chtěla zůstat i v budoucnu. Zatím jim 
naše země udělila povolení k dlouho-
dobému pobytu a příští rok by se mělo 
rozhodnout, zda jim bude umožněn 
pobyt trvalý. Jednou by si prý rádi za-
žádali o  občanství, ale to je ještě běh 
na  dlouhou trať. Pokud občanství 
jednou skutečně dostanou, přibydou 
v Teplicích trochu netypičtí obyvatelé: 
spokojení a bez stížností. 
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Nabízíme:
• Zázemí stabilní a silné mezinárodní společnosti • Přátelský kolektiv
• Příspěvek na penzijní a životní pojištění • 5 týdnů dovolené 
• Dotované stravování • Věrnostní odměnu
• Stravenky ve výši 80 Kč • Sick day
• Firemní akce a další zaměstnanecké výhody
• Příjemné a moderní pracovní prostředí nového závodu

Požadavky:
• ochota pracovat ve směnném provozu
• zkušenosti na obdobné pozici výhodou
• spolehlivost
• pečlivost v dodržování procedur
• zodpovědný a aktivní přístup
• týmový hráč

V případě zájmu nám zašlete svůj životopis na renata.fleglova@tivall.nestle.com nebo si přijďte vyplnit osobní dotazník přímo k nám.

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

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

OPERÁTORY/OPERÁTORKY DO VÝROBY
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Syn mecenáše a uhlobarona
Historie chudeřické sklárny není 

tak dlouhá, jako historie skláren, 
o  kterých byla řeč v  minulých vy-
dáních Regia. Na  jejím začátku 
stojí Dr.  Ing.  Edmund Weinmann, 
nejstarší syn jednoho z nejvýznam-
nějších podnikatelů své doby Jaco-
ba Weinmanna, jehož osodu stojí 
za  krátkou odbočku. Jacob Weina-
mann se narodil v Dobré u Kladna 
v  nezámožné rodině židovského 
obchodníka. Svou kariéru začínal 
jako vedoucí uhelného velkoobcho-
du Pražské banky v Ústí nad Labem. 
Po  krátké době se osamostatnil 
a  založil si vlastní podnik. Netrva-
lo dlouho a  z  firmy začátečníka se 
vyvinul koncern, který kontroloval 
obchod s  hnědým uhlím ve  střed-
ní Evropě. Z Jacoba Weinmanna se 
stal pohádkový boháč, a to nejen co 
do  objemu majetku, ale i  chování. 
O své bohatství se totiž neváhal dě-
lit. Byl mecenášem řady kulturních 
a společenských spolků. V Ústí nad 

Labem, kde žil, nechal vystavět si-
rotčinec a nalezinec, slepeckou ško-
lu, knihovnu pro veřejnost, sanatori-
um pro nemocné TBC a další. Podle 
dochovaných vzpomínek byl v sou-
kromí Jacob Weinmann skromný 
a zbytečně nerozhazoval. Ke skrom-
nosti a také pracovitosti a podnika-
vosti se prý snažil vychovat i  svých 
pět dětí. Dlužno říci, že alespoň co 
se té podnikavosti a  pracovitosti 
týče, se mu to nadmíru podařilo. 
Všichni tři jeho synové úspěšně 
podnikali a rozšířili tak otcovo prů-
myslové impérium. Svět průmyslu 
a podnikání neopustily ani Jacobovy 
dvě dcery. Jedna se provdala za vý-
znamného jihomoravského textil-
ního podnikatele z židovské rodiny 
Stiassny, druhá za  potomka cukro-
varníků z české židovské rodiny von 
Kahler. 

Zrcadla pro vilu Tugendhat 
Edmundovi Weinmannovi bylo 

26 let, když v  Chudeřicích u  Bíliny 

zakoupil koksárnu firmy Wessel-
ner Koks un Kaumacit Werke, jejíž 
název v roce 1913 změnil na Wein-
mann Werke (Weinmannovy zá-
vody). O  rok později začal v  rámci 
těchto závodů budovat továrnu 
na zrcadlové sklo, kvůli světové vál-
ce musel ale výstavbu přerušit. To-
várna tak byla dokončena až v roce 
1919. Ještě několik let po  té ale tr-
valo budování vnitřního vybavení 
a  dalších staveb potřebných pro 
chod závodu. Počítat k nim můžeme 
i  kolonii pro zaměstnance Wein-
mann Werke navrženou švýcarským 
architektem Otto Rudolfem Salvi-
sbergem. Z  původně velmi rozsáh-
lého Salvisbergerova plánu se nako-
nec vystavělo asi třicet budov, které 
měly podobu jak volně stojících tak 
řadových domů, kde mohly bydlet 
dvě, čtyři nebo šest rodin. Dnes už 
v  Chudeřicích tuto zajímavou ko-
lonii nenajdete. Poslední dům byl 
stržen v  roce 2011. V  roce 1924 
nechal Edmund Weinmann ke  své 
fabrice přistavět ještě vlečku do ne-
daleké pískovny a  o  rok později už 

mohla chudeřická sklárna vstoupit 
na československý i evropský trh se 
svými výrobky opatřenými prolína-
jícími se písmeny W. Šlo o zrcadlové 
sklo, jehož hlavním odbytištěm byl 
rychle se rozvíjející automobilový 
průmysl. Tři čtvrtiny chudeřické 
produkce šly do zahraničí. Většinou 
do  Rakouska, Maďarska, Jugoslávie 
a  také do  zámoří. Bez zajímavosti 
určitě není, že sklo z  Weinmanno-
vých závodů bylo použité také při 
stavbě slavné vily Tugendhat v Brně, 
která je dnes zapsána na  seznamu 
UNESCO. Dnes už chudeřická skla 
na  vile Tugendhat, bohužel, neuvi-
díte. Byla zničena na jaře roku 1945 
při osvobozování Brna. 

Weinmannové odcházejí
Masivní příklon k  nacistické 

ideologii německého obyvatelstva 
v českém pohraničí, jejich požadav-
ky na  připojení Sudet k  hitlerov-
skému Německu a s nimi spojenou 
vlnu antisemitismu Weinmannové 
správně vyhodnotili jako pro Židy 
nebezpečné a rozhodli se proto Čes-
koslovensko opustit. Na  jaře roku 
1938 pod cenou prodali veškerý svůj 
československý průmyslový majetek 
Živnostenské bance a  všichni po-
tomci Jacoba Weinmanna pak i  se 
svými rodinami odešli přes Londýn 
do  USA. Ovšem s  výjimkou zakla-
datele chudeřické sklárny Edmun-
da Weinmanna, který zemřel už 
v roce 1937. Sklárna v Chudeřicích 
byla po  nástupu nacistů arizována 
a  po  roce 1945, stejně jako veškeré 

Příběh skla – 6. pokračování

Spolu s  posledním číslem magazínu Regio v  roce 2015 je tu také poslední díl našeho seriálu 
o  sklárnách na  Teplicku. Tentokrát se vypravíme za  historií „Weinmannky“, tedy sklárny 
v Chudeřicích, kterou založil jeden z významné těžařské a bankovnické rodiny Weinmannů. Na rozdíl 
od některých jiných sklářských provozů, o kterých byla v našem seriálu řeč, chudeřická sklárna stále 
funguje. Dnes se tu vyrábějí autoskla pro ty největší a nejznámější automobilové koncerny. 
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Chudeřická Weinmannka



9podniky patřící rodině Weinmannů, 
byla podle Benešova dekretu o zná-
rodnění bank a  strategického prů-
myslu znárodněna. Weinmannové 
se už nikdy nedostali ani ke  svému 
dalšímu majetku, který v Českoslo-
vensku nechali. Šlo především o roz-
sáhlé umělecké sbírky, které po  je-
jich útěku zabavili a prodali nacisté, 
a  také třeba o rodinné vily. Protože 
se Weinmannové před válkou hlásili 
k německé národnosti, jejich česko-
slovenský majetek podle Benešova 
dekretu o  konfiskaci nepřátelského 
majetku bez náhrady propadl státu.

Špičkovým dodavatelem 
autoskel

Chudeřickou sklárnu čekal po 
druhé světové válce velký rozmach. 
Na  počátku padesátých let došlo 
k  zavedení výroby optického skla, 
od roku 1957 skla pěnového a v roce 
1965 uvedla sklárna na trh skla izo-
lační. Později podnik vyráběl do-
konce speciální skla pro jadernou 
energetiku. Sklo z  Chudeřic bylo 
také použito na  obložení několika 
stanic pražského metra, stejně tak 
skla na někdejší budově Federálního 
shromáždění (dnes druhé budově 
Národního muzea) nebo na  Nové 
scéně Národního divadla jsou chu-
deřická. V roce 1972 byl hutní pro-
voz zastaven a  závod se postupně 

specializoval na  izolační skla a  tvr-
zená bezpečnostní skla pro automo-
bilový průmysl a  stavebnictví. Po-
čátkem 90. let se chudeřická sklárna 
stala dokonce jediným výrobcem 
automobilových skel v  České re-
publice. Drtivá většina produkce šla 
na  domácí trh. Podnik tehdy pat-
řil akciové společnosti Glavunion, 
jejímž majoritním vlastníkem byl 
belgický Glaverbel. Vedení obou 
společností rozhodla, že z technolo-
gicky zaostalého domácího produ-
centa, udělají špičkově vybaveného 
výrobce evropské úrovně. Během tří 
let se do závodu investovalo zhruba 
jeden a  půl miliardy korun. Z  od-
štěpného závodu na výrobu autoskel 
Thorax, Glavunion, a.s. byla v  roce 
1996 založena samostatná akciová 

společnost Splintex Czech. Nová 
akciovka se stala vysoce moderním 
producentem bezpečnostních skel 
pro dopravní prostředky. Jejími nej-
většími zákazníky byla Škoda Mladá 
Boleslav, Tatra, Liaz, Karosa, ČKD, 

Oasa, MTV, VAB, TAZ, Fiat nebo 
Opel. V  roce 2002 se majoritním 
vlastníkem skupiny Glaverbel stala 
nadnárodní společnost AGC Ltd. 
Splintex byl přejmenován na  AGC 
Automotive Czech a.s. Rodina zá-
kazníků se opět rozrostla. Podařilo 
se do  ní získat třeba TPCA Kolín, 
Volkswagen, Renault, BMW, Merce-
des, Peugeot, Citroën, Suzuki, Ford, 
GM nebo Toyotu. Zkrátka, jestli se 
potomci Edmunda Weinmanna 
nebo jeho sourozenců někdy pídi-
li po  osudech rodinného majetku, 
v případě chudeřické sklárny se zlo-
bit určitě nemusí. 

Na závěr seriálu Příběh skla re-
dakce děkuje za výraznou pomoc 
při přípravě všech šesti dílů paní 
Zuzaně Hejkalové, vedoucí podni-
kového archivu AGC Teplice.



Začalo to školou
1. září roku 1991, jedenáct měsíců 

po  registraci občanského sdruže-
ní, byl ve  speciální škole Arkadie, 
za  účasti Olgy Havlové zahájen 
první školní rok. Žáci v jediné třídě 
by se tehdy dali spočítat na prstech 
jedné ruky. Dnes pracuje ve  dvou 
budovách školy 20 pedagogických 
pracovníků s 80 žáky. Škola je zapo-
jena do hnutí „rodiče vítáni“.

Sociální služby
Jak žáci opouštěli školu, bylo tře-

ba navázat dalšími službami. Tak 
vznikl v roce 1995 první denní sta-
cionář. Dnes má Arkadie dva stacio-
náře, tři sociálně terapeutické dílny, 
poskytuje služby sociální rehabili-
tace, odlehčovací službu a  odborné 
sociální poradenství pro osoby se 
zdravotním postižením. 

S  dospíváním klientů vznikla 
potřeba řešit jejich bydlení. V  roce 
2003 zahájila svůj provoz v pěti ma-
lometrážních bytech služba Podpo-
ra samostatného bydlení a od letoš-
ního roku přibyla služba chráněné 
bydlení, provozovaná v  komunitní 
domácnosti pro čtyři klienty, kteří 
potřebují větší podporu. 

25 let Arkadie

Arkadie slaví 25. narozeniny. Je to tak, v říjnu uplynulo čtvrt století od chvíle, kdy skupinka 
matek po několikaměsíčním úsilí zaregistrovala pro své děti se zdravotním postižením ob-
čanské sdružení. V dalších hektických měsících se rodila „neziskovka“, která dnes bezesporu 
patří k největším nestátním regionálním sdružením v republice, poskytujícím služby lidem se 
zdravotním postižením.

je obchůdek, ve  kterém se výrobky 
chráněných dílen prodávají, můžete 
si zde koupit keramiku, svíčky, koší-
ky či textilní tašky a polštáře. O je-
jich kvalitě a originalitě svědčí sku-
tečnost, že jim byla v  těchto dnech 
udělena značka „Krušnohoří – regi-
onální produkt“.

V projektu Příprava na práci hle-
dáme pro jednotlivé klienty kon-
krétní uplatnění na volném pracov-
ním trhu. Dodnes projektem prošlo 
37 lidí se zdravotním postižením, 
a  i  když žijeme v  okrese s  vysokou 
nezaměstnaností, uplatnění našlo 
16 z  nich. V  současné době službu 
využívá 18 lidí.

Doprava
Již v  roce 1993 začala Arkadie 

provozovat ve spolupráci se speciál-
ně pedagogickým centrem pravidel-
nou mikrobusovou dopravu. Počá-

teční dosluhující „dvanáctsettrojku“ 
nahradily už tři generace moder-
ních, speciálně upravených mikro-
busů. Dnes ujede denně každý ze tři 
(z toho dva provozuje Arkadie) více 
než 200 km na  trasách teplickým 
okresem. Další úkoly související 
s  provozem chráněných dílen plní 
dvě dodávky. 

Aktivity pro volný čas
Od  počátku provází vzdělávání, 

sociální služby a zaměstnávání i na-
bídka zajímavého a účelného trávení 
volného času. Od  školních zájmo-
vých kroužků, přes účast na speciál-
ních olympiádách, sportovních pře-
borech či festivalech a  přehlídkách 
až po pobytové akce.

Výlety a  exkurze doplňují vyu-
čování, účast na  abilympiádách (to 
jsou soutěže v  pracovních doved-
nostech) pak motivuje k  získávání 
dovedností, použitelných v  pozděj-
ším pracovním uplatnění. Pravidel-
ná účast sportovců Arkadie na spor-
tovních přeborech pořádaných pře-
vážně Českým hnutím speciálních 
olympiád vyvrcholila účastí dvou 
sportovkyň na  světových zimních 
hrách, nejprve na Aljašce, v druhém 
případě v  Jižní Korey. Muzikanti 
z hudebních kroužků vystupují pra-

videlně, jak na  kulturních akcích 
na Teplicku, ale i na větších přehlíd-
kách po  republice. Jsou pravidel-
nými účastníky festivalu integrace 
Slunce v pražské Akropoli.

Významnou kapitolu tvoří po-
bytové akce. Týdenní pobyty žáků 
školy v průběhu školního roku obo-
hacují vyučování, pobyty vozíčkářů 
a  těžce postižených klientů dávají 
odpočinout rodinám a  umožňu-
jí pobyt těchto dětí a  mladých lidí 
v  přírodě. Při cyklistických „puťá-
cích“ projezdili sportovci Arkadie 
téměř celou republiku. Od  roku 
2003 jezdí zaměstnanci chráněných 
dílen Arkadie a  partnerské organi-
zace Lebenshilfe z německého Gar-
delegenu každoročně na  společné 
dovolené.

Pracovní uplatnění lidí
se zdravotním postižením

Vrcholným cílem našeho snažení 
je najít pro naše klienty vhodné pra-
covní uplatnění. Pro absolventy ško-
ly vznikly v  roce 1998 první chrá-
něné dílny pro osm zaměstnanců. 
Dnes provozuje Arkadie čtyři chrá-
něné dílny a  zaměstnává v  nich 90 
lidí s různými typy zdravotního po-
stižení. Pracovištěm dvou prodava-
ček se zdravotním znevýhodněním 

Na závěr
Všechno to, co Arkadie dělá, je 

finančně náročné. Většina činností 
je dotována, ale dotace ani zdale-
ka nepokrývají všechny náklady. 
Na  některé velmi důležité činnosti 
(např. doprava) nelze dotace získat 
vůbec. Proto si velmi vážíme všech, 
kdo nám v naší činnosti jakkoli po-
máhají.
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V  minulých letech lyžování 
na Bouřňáku komplikovaly spory 
o  pozemky, které znemožňovaly 
plné využívání vleku. Letos by 
se ale nic podobného opakovat 
nemělo, říká Petr Ocásek, ře-
ditel ze Sport Centra Bouřňák: 
„Situace se stále řeší, ale už vloni 
bylo vydáno předběžné opatření, 
ve kterém se říká, že naše zaříze-
ní na  cizích pozemcích můžeme 
bez překážek provozovat a po po-
zemcích se svobodně pohybovat.“ 
Balíky slámy, nebo traktor tedy 

Lyžařská sezóna na Bouřňáku:
tentokrát už bez slámy kteří se učí lyžovat v  Údolíčku, 

určitě rádi využijí novou mobilní 
buňku. Má sloužit k  odpočinku, 
ohřátí, najedení nebo převlečení 
mladých lyžařů. I  v  Údolíčku je 
už od  loňska zrekonstruovaný 
vlek. Vleky a  útulnou pro děti 
novinky nekončí. Ve Sportcentru 
byly také odstraněny staré plo-
ty. Místo nich teď pohyb lyžařů 
po  centru usměrňuje nové oce-
lové zábradlí a hranice sjezdovek 
ohraničují nové sítě. Opravou 
prošly i dojezdové budky a stani-
ce konečné. Jak stálí návštěvníci 
areálu na  Bouřňáku vědí, když 
jsou příznivé podmínky, praská 
parkoviště na Bouřňáku ve švech. 
Letos by tomu tak už být nemě-
lo. Ne snad, že by se čekala menší 
návštěvnost. Naopak, zvětšily se 
parkovací plochy. Letos se tak 
bude moci parkovat na  parko-
višti s parkovacím systém a  také 
na  parkovací ploše na  Novém 
Městě. Samozřejmě i  letos bude 
žízeň a  hlad unavených lyžařů 
tišit občerstvení Karlštejn, které 
se po  dlouhých letech vloni po-
dařilo otevřít veřejnosti. Pro spo-
lupráci s mikulovským obecním 
úřadem má ředitel lyžařského 
areálu jen slova chvály a je za to 
velmi rád.

Druhá nultá sezóna?
Novinky na  Bouřňáku jsou 

spojené s příchodem nových in-
vestorů na  podzim roku 2014. 
„Loňskou sezonu jsme proto 

označili jako nultou a myslím, že 
ta letošní bude druhá nultá, kdy 
už víme, kam sáhnout, ale ješ-
tě nevíme, co vzít do ruky,“ říká 
v  nadsázce Petr Ocásek. Jak ale 
dodává, noví správci svého roz-
hodnutí rozhodně nelitují. Zájem 
o  lyžování na  Bouřňáku je stále 
veliký a to i ze strany našich ně-
meckých sousedů. Vždyť Bouř-
ňák patří určitě k  těm nejlepším 
střediskům v kraji. Jak připomíná 
Petr Ocásek: „Jsou tu sjezdovky 
všech myslitelných obtížností. 
Od  dětské až po  jednu z  nejstr-
mějších v  celé ČR, kde se jezdí 
rychlostní sjezd. Centrum běží 
a  my věříme, že tím správným 
směrem. Musíme mít ale na  pa-
měti, že všechno nejde hned a je 
potřeba mít trpělivost. Rozhod-
ně ale nikdo nemůže říct, že se 
na Bouřňáku nic neděje.“ Někte-
rá konkurenční lyžařská střediska 
si při modernizaci svého vyba-
vení pomohla evropskou dota-
cí. Neuvažuje i  Sport Centrum 
Bouřňák o  něčem podobném? 
„Dotace je pěkná věc, nebránili 
bychom se jí, ale napřed se stře-
disko musí zkonsolidovat, pak se 
uvidí. Musíme postupovat krok 
za krokem,“ uzavírá Petr Ocásek. 

Bude zima, jak má být, nebo opět nebude stát za nic? Odpověď na tuhle otázku 
budeme znát, až zima skončí. Ale už teď je jasné, že pokud nějaký sníh napadne, 
stovky lyžařů nejen z Teplicka vyrazí na Bouřňák v Krušných horách. Tamní 
sjezdovky totiž umějí uspokojit jak úplné začátečníky, tak ostřílené borce. 

v  této sezóně určitě v  lyžování 
bránit nebude. Lyžaři se naopak 
mohou těšit na větší komfort než 
doposud. 

Pro děti nové místo 
k odpočinku, pro 
dospělé lepší parkování

Na první pohled nejsou změny, 
které správa Sport Centra letos 
provedla, patrné, ale na druhý už 
určitě ano. „Zainvestovali jsme 
nemalé prostředky například 
do rekonstrukce vleků. Vyměnili 
jsme elektroinstalaci, takže vleky 
by už neměly být tak poruchové, 
jako byly vloni. Krom toho jsme 
na  nich nechali udělat nové zá-
věsy, “ vypočítává Petr Ocásek. 
Nejmladší návštěvníci areálu, 
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Hlavní myšlenkou je najít ideální formát pro 
klíčový přechod hráčů z dorostu do profesionál-
ního fotbalu. Future League chce dát nový rozměr 
tomuto přechodu, proto by tým pro Future Lea-
gue měl být složen z hráčů širšího kádru A-muž-
stva doplněný o  Top Talenty z  mládežnických 
družstev. Future League má svého předchůdce, 
a to European Talent Tournament, který se hraje 
na pomezí Nizozemska, Belgie, Francie a Němec-
ka. „Je pro nás důležité rozvíjet přechod hráčů 
z  dorostenecké kategorie do  dospělého fotbalu 
a chceme k tomu využívat také tuto mezinárodní 
konfrontaci, proto jsme začali s  Dynamem roz-
víjet myšlenku Future League a  jsme rádi, že se 
k nám přidaly i další kluby,“ uvedl sportovní ře-
ditel FK Teplice Jan Skýpala.

Future League má v tuto chvíli odehráný celý 
podzimní program, tepličtí sice v  prvních dvou 
podlehli Dynamu Dresden a  Liberci, ale poté 
dokázali porazit Hallescher, remizovat na  hřišti 
Chemnitzeru a  vše zakončila vysoká výhra 3:0 
nad pražskou Spartou. „Tato soutěže moc dob-

rá věc, mezinárodní konfrontace je potřeba! My 
za  Německem v  mnoha věcech pokulháváme 
a  i  na  některých zápasech ve  Future League to 
bylo vidět, ale kluci si osahali něco nového a v zá-
pasech makají. Čím více takových konfrontací, 
tak tím více budou mít hráči zkušeností, proto 
je tento projekt Future League hrozně důležitý,“ 
pochvaluje si novou soutěž trenér A mužstva FK 
Teplice David Vavruška.

Podzimní výsledky FK Teplice
ve Future League:
Dynamo Dresden - Teplice 3:1 (2:0)

Branky: 9. Fetsch z  pen., 45. Jim Müller, 78. 
Claus - 90. Strada.

Sestava Teplic: Lipš - Dramé (60. Krátký), 
Richter M., Hošek, Novotný - Kodeš (60. Bílek) 
- Softič (46. Martirosyan), Pecháček, Česlák (70. 
Richter D.), Procházka D. (60. Strada) - Bratano-
vič.

Liberec - Teplice 5:2 (4:1)
Branky: 25. a  28. Frimmel, 20. Jang Ji Hoon, 

38. Jang Ji Hoon, 48. Chlumecký - 16. a 62. Pe-
cháček.

Sestava Teplic: Lipš - Krátký (46. Djordevič), 
Hošek, Procházka M., Hynek (60. Strada) - Bílek 
(46. Richter M.) - Dramé, Richter D. (46. Výbor-
ný), Pecháček, Martirosyan (60. Procházka D.) - 
Softič (60. Žitný).

Teplice - Hallescher 2:1 (1:1)
Branky Teplic: 39. Bílek, 79. Hošek.
Sestava Teplic: Lipš - Krátký (60. Hynek), M. 

Richter (60. M. Procházka), Hošek, Dramé - Bílek 
- Strada (60. D. Procházka), Česlák, D. Richter, 
Pecháček - Softič (60. Výborný).

Chemnitzer - Teplice 1:1 (0:1)
Branky: 63. Baumgard - 8. Bratanovič.
Sestava Teplic: Plachý - Krátký, Hošek, Hasil 

(46. M. Procházka), Dressler - Bílek - Strada (60. 
Martirosyan), D. Richter, Šup (46. Výborný), Po-
točný (30. D. Procházka) - Bratanovič (60. Softič).

Teplice - Sparta Praha 3:0 (0:0)
Branky: 65. a 81. Softić, 60. Martirosyan.
Sestava Teplic: Skalák - Krátký, M. Procház-

ka, Bílek, Svoboda (46. Hynek) - Česlák (60. M. 
Richter), D. Richter - Strada (46. Softić), Šup (46. 
Djordević), D. Procházka (46. Martirosyan) - Vý-
borný.

Teplice se zapojily do nové česko-německé soutěže
Teplický klub se od  této sezóny zapojil do  nové česko-ně-

mecké soutěže s  názvem Future League. Nová soutěž vznikla 
v  hlavách sportovního ředitele FK Teplice Mgr.  Jana Skýpaly 
a  hlavního skauta Dynama Dresden Kristiana Waltera. Futu-
re League se hraje během celé sezóny 2015-2016 a účastní se jí 
šest klubů, po třech z České republiky i z Německa. Průkopníky 
nové spolupráce tak jsou týmy FK Teplice, Dynamo Dresden, 
Sparta Praha, Slovan Liberec, Chemnitzer FC a Hallescher FC.

Veselé Vánoce
a šťastný nový rok
přeje FK Teplice!

Blíží se opět po roce období vánočních svátků a také konce roku. Tep-
lický fotbalový klub by proto všem svým fanouškům, partnerům a spolu-
pracovníkům popřál veselé vánoce a šťastný nový rok 2016. Přání fanouš-
kům posílají také tepličtí hráči Tomáš Grigar a Admir Ljevaković: „Všem 
teplickým fanouškům přeji krásné svátky a  mnoho štěstí do  nového 
roku,“ říká Tomáš Grigar a Admir Ljevaković ho doplňuje: „Přeji všem 
fanouškům veselé Vánoce, hodně zdraví, úspěchů a trpělivosti v novém 
roce. Věřím, že nás na Stínadlech bude hodně každý zápas, abychom spo-
lečně mohli oslavovat vítězství.“

Už od  soboty 28. listopadu je otevřen v  rám-
ci vánočních trhů v obchodním centru Olympia 
Teplice stánek s  reklamními předměty FK Tep-
lice. Vánoční dárky se žlutomodrou tématikou 
si tak můžete koupit při vánočních nákupech 
v  tomto obchodním centru. Stánek pro vás je 

otevřen každý den od 9:00 do 21:00 hod. a to až 
do  23. prosince. Kromě kalendářů, které se do-
staly do prodeje již při zápase s Jabloncem, jsou 
v prodeji také nové předměty, které jsou určeny 
speciálně pro Vánoce 2015. Jde například o nové 
zimní čepice, šály, rukavice a  další. Tak přijďte 
a  udělejte radost svým blízkým dárkem od  FK 
Teplice.

Nakupte vánoční dárky ve stánku FK Teplice
v OC Olympia Teplice
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Kamenný obchod ul. Krupská 14/21 (pěší zóna)

Otevřeno: Po - Pá      10:00 - 18:00
                     

Tel. 733 412 450 www.sport-ua.cz

Přijď si pro nejvyšší třídu sportovního oblečení 
UNDER ARMOUR do prodejny BMM SPORTS CZ.So - Ne        9:00 - 13:00

UNDER ARMOUR
v Teplicích!!!

Sportovní značka
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KULTURNÍ PROGRAMY TEPLICKA14

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

14. prosince v 19.00 hodin
 KONZERVATOŘ TEPLICE
 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. Ryba
17. prosince v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE
 VÁNOČNÍ KONCERT
 1. koncert prémiového cyklu C.
19. prosince v 16.00 - Zahradní dům
 Adventní koncerty 2015
 BRIXIHO KOMORNÍ SOUBOR
19. prosince v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE
 VÁNOČNÍ KONCERT
 s DAVIDEM DEYLEM a jeho hosty
20. prosince v 16.00 hodin - Kostel sv. Jana Křti-
tele na Zámeckém nám.
 Adventní koncerty 2015
 AUDITE SILETE
1. ledna ve 13.30 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
 NOVOROČNÍ KONCERT

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

18. prosince v 8.30 a 10.15 hodin
19. prosince v 16.00 hodin
 BĚŽNÝ UŽIVATEL
30. prosince v 19.30 hodin
 Severočeské divadlo
 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
12. ledna v 19.00 hodin
 Divadlo Palace
 MILUJU TĚ, ALE…

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

14.-16. prosince v 17.30 hodin
 SPECTRE
  Akční / Dobrodružný / Krimi / Thriller. 
14.-15. prosince ve 20.00 hodin
 VIKTOR FRANKENSTEIN
 Odhalte původ monstra a jeho stvoření.
16. prosince ve 20.00 hodin 
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 KOUZLO MĚSÍČNÍHO SVITU
 Romantický / Komedie / Drama. USA.
17.-18. prosince v 17.00 hodin
19.-22. prosince v 17.00 a 20.00 hodin
23. prosince ve 20.00 hodin
 STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
  Sci-Fi / Dobrodružný / Akční / Fantasy. USA.
17.-18. prosince ve 20.00 hodin
 POSLEDNÍ LOVEC ČARODĚJNIC
 Akční / Dobrodružný / Fantasy. USA.
19.-20. prosince v 10.00 hodin
  TŘI OŘÍŠKY PRO POPELKU
  Nově digitálně zrestaurovaná pohádka. 
19.-20. prosince v 15.00 hodin
 ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV
 Úžasný zážitek z podmořského světa!

23. prosince v 17.30 hodin
 VÁNOČNÍ KONCERT TŘÍ TENORŮ
25.-27. prosince v 15.00 hodin
 HOTEL TRANSYLVÁNIE 2
 Animovaný / Komedie / Rodinný. USA.
25.-27. prosince v 17.30 hodin
 VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
 Komedie. Režie: F. A. Brabec. Česko.
25.-28. prosince ve 20.00 hodin
 PADESÁTKA
 Komedie. Režie: Vojtěch Kotek. Česko.
25.-26. prosince ve 22.00 hodin
 PARANORMAL ACTIVITY:
 THE GHOST DIMENSION
 Horor. USA.
26.-27. prosince v 10.00 hodin  
 MALÝ PRINC
 Animovaný / Fantasy. Francie – dabing.
28.-30. prosince v 10.00 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
  Animovaný / Pohádka / Rodinný / Fantasy. 

Rusko – dabing.
28.-29. prosince v 15.00 hodin
 KRÁLOVÉ HOR
 Drama / rodinný. Rakousko.
28.-30. prosince v 17.30 hodin
 HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU 2. část
 Dobrodružný / Drama / Sci-Fi / Thriller. USA .
29.-30. prosince ve 20.00 hodin
 MOST ŠPIÓNŮ
 Drama / Thriller / Historický. USA – titulky.
30. prosince v 15.00 hodin
 ALDABRA: BYL JEDNOU JEDEN OSTROV 
 Úžasný zážitek z podmořského světa!
1.-3. ledna v 15.00 hodin
 ŽABÁK RIBIT  
 Animovaný / Dobrodružný Malajsie.
1.-3. ledna v 17.30 hodin
 UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
 Komedie / Drama / Romantický. V. Británie.
1.-3. ledna ve 20.00 hodin
 BOD ZLOMU
  Akční / Krimi / Thriller. Něm. / Čína / USA.
1.-2. ledna ve 22.00 hodin
 BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA 
 Krimi / Drama / Životopisný. USA.
2.-3. ledna v 10.00 hodin
 PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU
 Animovaný / Rodinný / Komedie. Francie.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
Zámecké náměstí 14, tel.: 417 537 869

VÝSTAVY
JÍZDÁRNA do 10. 1. 2016
 JULIUS PAYER
 Nejslavnější teplický rodák 
I. a II. VÝSTAVNÍ MÍSTNOST do 30. 1. 2016
 VÁNOCE NA KLOPĚ
  Kolekce historických broží a vánoč. šperků.  

III. VÝSTAVNÍ MÍSTNOST 9. 12. – 10. 1. 2016
 V INDUSTRIÁLNÍ ZÓNĚ
 Radek Fridrich (koláže, frotáže, textáže)

FOYER TEPLICKÉHO ZÁMKU
3. 12. 2015 – 3. 1. 2016
 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SENZAČNÍCH
 SENIORŮ / Zvonkohra z.s. SEN SEN

EXPONÁT MĚSÍCE PROSINCE
 PORCELÁNOVÁ MADONY
 Líbezná plastika Madony s dítětem.

ROMÁNSKÁ EXPOZICE
 PO STOPÁCH ZANIKLÉHO KLÁŠTERA 
 V TEPLICÍCH
  Expozice je instalována v nově rekonstruo-

vaném východním křídle zámku.

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM

PLANETÁRIUM:
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI
16. prosince v 19.00 hodin
 MYTHOLOGIE ZIMNÍ OBLOHY
20. prosince ve 14.00 hodin
 Pohádka O BÝKU ZLOBÍKOVI 
 A LOVCI ORIONOVI
20. prosince v 19.00 hodin
 HVĚZDNÉ NEBE + SLUNCE A ČLOVĚK
23. prosince v 19.00 hodin 
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
27. prosince ve 14.00 hodin
 Pohádka LOVEC ORION
27. prosince v 19.00 hodin 
 HRA SVĚTEL A STÍNŮ
30. prosince v 19.00 hodin
 ZIMNÍ HVĚZDNOU OBLOHOU

HVĚZDÁRNA:
OTEVŘENA KAŽDÝ ČTVRTEK, PÁTEK A SOBOTU
DENNÍ POZOROVÁNÍ: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: 18:00, 19:00

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem a zají-

mavou osobností vědy se uskuteční na tep-
lické hvězdárně na Písečném vrchu ve čtvr-
tek 17. 12. 2015 od 18:00. Přednášet přijede 
pan prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc. a téma 
zní Byl Velký třesk?

DIGITÁLNÍ KINO
18. prosince v 17.30 hodin
 FAKJŮ PANE UČITELI 2 
18. prosince ve 20.00 hodin
 VÁNOČNÍ KAMEŇÁK 
19. prosince v 17.30 hodin
 RODINNÝ FILM 
19. prosince ve 20.00 hodin
 SPECTRE 

20. prosince v 15.00 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 
MIMOŘÁDNÉ FILMOVÉ VÁNOČNÍ PROJEKCE
28. prosince v 15.00 hodin
 PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU 
28. prosince v 17.30 hodin
 STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 
29. prosince v 15.00 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 
29. prosince v 17.30 hodin
 VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
30. prosince v 15.00 hodin
 MALÝ PRINC
30. prosince v 17.30 hodin
 STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 

KULTURNÍ CENTRUM
14. prosince v 16.00 hodin - Dům s pečovatel-
skou službou 
 VÁNOČNÍ POSEZENÍ
20. prosince v 16.00 hodin - Valdštejnský sál
 ADVENTNÍ KONCERT 
 NA ZÁMKU
22. prosince v 17.30 hodin - kino Lípa
 VÁNOČNÍ SHOW
24. prosince ve 22.00 hodin - kostel Zvěstování 
Panny Marie
 OSLAVA VÁNOC S DIVADLEM M
Každou adventní neděli v 17.00 hodin, věž kos-
tela Církve československé husitské
 ADVENTNÍ TROUBENÍ
1.-31. prosince v provozní době kina Lípa
 VÝSTAVA VÁNOČNÍCH STROMKŮ
 DUCHCOVSKÝCH 
 MATEŘSKÝCH ŠKOL
1. ledna 2016 
 NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

KINO 
15. prosince v 19.00 hodin
 HUNGER GAMES: 
 SÍLA VZDORU 2.ČÁST
16. prosince v 19.00 hodin
 SPECTRE
17.-18. prosince v 19.00 hodin
 STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
19. prosince v 14.45 hodin
 ČESKÁ FILHARMONIE ŽIVĚ
19.-20. prosince v 19.00 a neděle v 17.00 hodin
 STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ 
23. prosince v 17.00 hodin
 JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR 
 A PRDÍCÍ PRÁŠEK
27. prosince v 17.00 hodin
 HUSÍ KŮŽE
29. prosince v 17.00 hodin
 KRÁLOVÉ HOR
29.-30. prosince v 19.00 hodin
 PADESÁTKA
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
20. prosince v 15.00 hodin
 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2 
27. prosince v 15.00 hodin
 ŽABÁK RIBIT 

T1
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00
25

T1290032

design, styl a noblesa

Zámecké nám. 3, Teplice
tel.: 608 024 217
www.gracio.cz

Prodej značkových tapet, látek, nábytku a bytových doplňků

Nově prodáv
áme

a realizuje
me

ROLETY
DEN A NOC

TEPLICE

BÍLINA

DUCHCOV
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KULTURNÍ PROGRAMY TEPLICKA, ÚSTECKA A MOSTECKA 15

20. prosince od 15.00 hodin
Restaurace na Střelnici
 VÁNOČNÍ SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE
27. prosince od 9.00 hodin
Bazilika Panny Marie Sedmibolestné
 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Jakuba Jana Ryby
24. prosince od 8.30 do 13 hodin
Dolní stanice lanové dráhy v Bohosudově
 JÍZDA LANOVKOU NA ŠTĚDRÝ DEN
28. a 29. prosince od 9.00 do 17.00 hodin
Dům kultury Krupka - Olympie
 VÁNOCE S VLÁČKY
  Vystavujeme malé lokomotivy, vagónky 

i tramvaje a na velkém klubovém kolejišti si 

s námi můžete pouštět celý vlak!

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
OPERY A BALETU

Masarykova 3, Ústí nad Labem
15. prosince v 19.00 hodin
 GISELLE
16. prosince v 17.00 hodin
 VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ E. Randové
17. prosince v 19.00 hodin
 SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
 Taneční divadlo s nahrávkou.
18. prosince v 19.00 hodin
 BOŽSKÁ SARAH
 Činohra. Divadlo Kalich Praha.
19. prosince v 10.00 hodin
 PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
 Pohádka. Divadlo Kapsa Andělská hora.
19. prosince v 17.00 hodin
 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
 Koncert.
20. prosince v 17.00 hodin
 KRÁSNÁ HELENA
 Opereta.

21. prosince v 17.00 hodin
 LOUSKÁČEK
 Balet.
23. prosince v 17.00 hodin
 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
 Koncert.
26. prosince v 18.00 hodin
 VÁNOČNÍ KONCERT BENDOVA
 KOMORNÍHO ORCHESTRU a jeho hostů
 Na programu díla Jakuba Jana Ryby.
29. prosince v 17.00 hodin
 TOSCA
 Opera.
31. prosince v 15.00 hodin
 NOC NA KARLŠTEJNĚ
 SILVESTROVSKÉ PŘEDSTAVENÍ
 Muzikál.

KULTURNÍ STŘEDISKO
Informace o programech na www.ksul.cz 

14. prosince ve 20.00 hodin - Národní dům
 TOUR VLADIMÍR MIŠÍK & ETC
 a host - JAMIE MARSHALL & AMPLIFIED
 ACOUSTIC BAND (UK/CZ)
15. prosince ve 20.00 hodin - Národní dům
 DÁŠA VOKATÁ a OLDŘICH KAISER
  Koncert zpěvačky a básnířky s hercem a hu-

debníkem. 
16. prosince ve 20.00 hodin - Dům kultury
 PARTIČKA
 Vystoupení oblíbených herců.
16. prosince ve 20.00 hodin - Národní dům
 MELANIE SCHOLTZ - VÁNOČNÍ TURNÉ
 Koncert jihoafrické zpěvačky.
17. prosince ve 20.00 hodin - Národní dům
 ZRNÍ - KONCERT
  Pokud váháte, do  jaké škatulky je zařadit, 

vězte, že kapele jsou žánry fuk. 
19. prosince v 19.30 hodin - Dům kultury
 25. VÁNOČNÍ KONCERT 
 THE BOOM BEATLES REVIVAL BAND 
 AND ORCHESTRA
 Host LUBOŠ POSPÍŠIL a 5P.

19. prosince ve 20.00 hodin - Národní dům
 RETRODISKOTÉKA 
 - VÁNOČNÍ/ROZLUČKOVÁ
21. prosince v 19.00 hodin - Dům kultury
 INFFLAGRANTI & JOSEF VOJTEK
  Koncert dívčího elektrického smyčcového 

tria s hostem Josefem Vojtkem.
13. ledna v 18.30 hodin - Dům kultury
 TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ
 - ROK 2016
 

KINO KOSMOS
 Obránců míru 2629, 434 01 Most 

PRÁZDNINOVÉ PROMÍTÁNÍ - sál Maxi
27. prosince v 15.00 hodin
 HODNÝ DINOSAUR
 Animovaná rodinná komedie.
28. prosince v 15.00 hodin
 MIMONI
 Animovaný rodinný film.
29. prosince v 15.00 hodin
 ŽABÁK RIBIT
 Animovaný dobrodružný rodinný film.
30. prosince v 15.00 hodin
 PROČ JSEM NESNĚDL SVÉHO TAŤKU
 Animovaná rodinná komedie.
31. prosince v 15.00 hodin
 MALÝ PRINC
 Animované rodinné fantasy.

VELKÝ SÁL MAXI
14.-16. prosince v 17.30 hodin
 VÁNOČNÍ KAMEŇÁK
 ČR, komedie.
14.-16. prosince ve 20.00 hodin
 MOST ŠPIÓNŮ
 USA, drama / thriller / historický.
17.-20. prosince v 17.30 hodin
21.-23. prosince ve 20.00 hodin
19.-20. prosince v 15.00 hodin
 STAR WARS: SÍLA SE PROBOUZÍ
 USA, sci-fi / dobrodružný / akční / fantasy.

17.-20. prosince ve 20.00 hodin
 RODINNÝ FILM
 Česko, drama.
21.-23. prosince v 17.30 hodin
 MILENCI TĚCH DRUHÝCH
 USA, komedie.
27.-30. prosince v 17.30 hodin
 KRÁLOVÉ HOR
 Rakousko, drama / rodinný.
27.-30. prosince ve 20.00 hodin
 PADESÁTKA
 Česko, komedie.

MALÝ SÁL MIDI
10.-16. prosince v 19.00 hodin
 TŘI VZPOMÍNKY
 Francie, drama.
17.-23. prosince v 19.00 hodin
 LÁSKA Z KHON KAEN
POHÁDKY V KINĚ KNIHOVNA
19. prosince v 10.00 hodin
 HVĚZDA BETLÉMSKÁ

MĚSTSKÉ DIVADLO
14. prosince v 19.00 hodin - Velká scéna
 MMMM - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
15. prosince v 19.00 hodin - Velká scéna
 POSTŘIŽINY 
18. prosince v 19.00 hodin - Velká scéna
 HABAĎÚRA 
19. prosince v 19.30 hodin - Velká scéna
 KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU
20. prosince v 19.00 hodin - Velká scéna
 TRAVESTI ROBERTA SHOW 2015
22. prosince v 19.00 hodin - Velká scéna
 KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU
28. prosince v 18.00 hodin - Velká scéna
 BALADA PRO BANDITU
29. prosince v 17.00 hodin - Velká scéna
 PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU
 NA ČELE
30. prosince v 19.00 hodin - Malá scéna
 OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA 

ÚSTÍ NAD LABEM

MOST

KRUPKA



Vážení luštitelé, v minulém čísle jste luštili svou oblíbenou křížovku se Spor-
tovní halou Teplice. Halu vybudovalo město Teplice a  od  roku 2007 slouží pro 
volejbal, florbal, basketbal, malou kopanou, futsal, judo, zápas i házenou. Součástí 
haly je mimo jiné také wellness centrum se třemi saunami (suchá finská, římská 
parní a infrasauna) a masérnou. Tři vylosovaní výherci obdrží dárkové poukazy 
na saunu a masáže v hodnotě 500 Kč. Výherci poukázek jsou A. Nováková Teplice, 
J. Procházka Dubí a J. Vobořilová Oldřichov. Pokud jste náhodou nevyhráli, ne-
zoufejte a zajděte si na recepci haly dárkové poukazy pro své blízké koupit!

Sportovní hala Teplice zůstává partnerem křížovky i v tomto vydání. Tentokrát 

si pro vás ovšem hala připravila opravdovou lahůdku. Asi víte, že se připravuje 
rozšíření haly o  ledovou plochu pro hokej, krasobruslení a  curling. Můžeme se 
těšit, že se na podzim roku 2017 poprvé svezeme po zrcadlově hladkém ledu. Tři 
vylosovaní výherci se ovšem mohou těšit dvojnásob, protože je bude hřát v kapse 
POUKÁZKA NA 10 VSTUPŮ NA VEŘEJNÉ BRUSLENÍ! Právě tři tyto poukázky 
jsou odměnou pro úspěšné luštitele. Vaše správné odpovědi budeme čekat do 11. 1. 
2016, své odpovědi označte Luštíme se Sportovní halou Teplice a posílejte na adre-
su Regio, U Císařských lázní 7, Teplice, nebo mesicnik@regio.cz, u svých odpovědí 
vždy uvádějte adresu a telefon.

Vánoce nejsou o (tajenka 1,2), ale především o příležitosti k upevnění rodinných (tajenka 3), odpoutání se od každodenního pracovního (tajenka 4) a vychutnání si slavnost-
ní atmosféry křesťanských svátků. Redakční tým měsíčníku Regio vám všem přeje jejich krásné a klidné prožití, a do nadcházejícího nového roku vše jen to dobré a pevné 
zdraví.

Luštíme se Sportovní halou Teplice

Tajenka z listopadového čísla: Ladislav Husárik, rodák z Chomutova, je bývalý světový medailista a mistr ČSSR v boxu. Jednou z nejvýraznějších osobností současného 
výtvarného umění na severu Čech je rodák z Novosedlic, Pavel Kreml. Dlouhodobě hrajícím hokejovým hráčem litvínovského týmu HC Verva je kadaňský rodák František 
Lukeš. Mezi naše přední české básníky bezesporu patří i rodák z Loun, Emil Juliš, nositel Seifertovy ceny.
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Zápis do 1. tříd
Poté, co si předškoláci vyzkouší hodiny v pravé škole, se mohou hned s radostí zapsat do skutečné 1. třídy. 

Zápis proběhne ve dvou dnech: v pátek 15. 1. a v sobotu 16. 1. Stejně jako v loňském roce se mohou rodiče se 
svými budoucími školáky na zápis objednat na konkrétní dobu, aby tím zabránili případným prostojům. 

Více informací na www.edisonka.cz

Zveme Vás na zápis
do 1. tříd na ZŠ Edisonova

Pátek: 15. 1. 2016  14:00 - 18:00

Sobota: 16. 1. 2016   8:00 - 12:00

K zápisu vezměte: rodný list dítěte
 občanský průkaz zák. zástupce

Možnost objednání na určitý čas
739 633 626

ZŠ Edisonova
zve:

Vánoční jarmark
Nestihli jste lampionový prů-

vod? Nevadí, máme pro vás další 
tradiční akci školy. Vánoční čas se 
nezadržitelně blíží a žáci rozhodně 
nezůstávají pozadu v důležitých 
přípravách. Již několik týdnů chys-
tají výrobky, ozdoby a zajímavosti 
k dobročinnému prodeji při 5. Vá-
nočním jarmarku. A tak již 15.  12. 
vás srdečně zveme na Vánoční 
jarmark do prostor ZŠ Edisonova, 
který bude uveden krátkých kon-
certem, na němž vystoupí samotní 
žáci, poté se již budete moci ne-
chat okouzlit výrobky, které pro 
vás děti připravily.

Hrajeme si na školu
V lednu 2016 zveme opět všech-

ny budoucí školáčky do „velké“ 
školy. Každý čtvrtek si budou moci 
za 50,-Kč na jednu školní hodinu 
vyzkoušet, jaké to je být skuteč-
ným prvňákem. Začínáme 14.  1. 
2016 v 15.00. 



Více informací, novinky a aktuální slevové akce na: www.sanatoriumeuropa.eu

Sanatorium Europa
Pod Doubravkou 13

Teplice

Tel.:
603 501 306
417 532 672

e-mail:
info@sanatoriumeuropa.eu 

SanatoriumEuropa

ZDRAVÍ - KRÁSA - RELAX

PROVOZNÍ DOBA
SANATORIA EUROPA

V OBDOBÍ VÁNOC
A ZAČÁTKU NOVÉHO ROKU:

21., 22. a 23.12.
8 – 17 hod

(24. - 27. 12. zavřeno)

28., 29. a 30. 12.
8 – 17 hod

(31. 12. 2015 – 1. 1. 2016 
zavřeno)

MEDICÍNA + ESTETICKÁ MEDICÍNA (kožní, žilní, oční, zubní)
MASÁŽE (thajské, fyzioterapeutické, relaxační atd.)

Kosmetika, pedikúra, hubnutí, speciální koupele

PF 2016
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Vážení zákazníci
a obchodní přátelé, 
děkujeme Vám
za spolupráci
v roce 2015, 
přejeme krásné Vánoce
a do nového roku
hodně zdraví, štěstí
a pracovních úspěchů.

T1290037

RONICA, s.r.o.
ul. Libušina 73/17

Teplice
tel./fax: 417 532 599

RESTAURACE
U VÁCLAVA

• Otevřeno každý den od 10 - 22 hodin
• Hotová jídla od 60 Kč i v sobotu a neděli 

T1290034

Jste s námi již 22 let
a my Vám za to děkujeme
a přejeme krásné prožití
vánočních svátků a štastný Nový rok.
Budeme se těšit na Vaší přízeň.

Najdete nás na adrese: 
Restaurace U Václava, Revoluční 16 Kontakt:                                                          
417 42 Krupka - Maršov  417 861 700              

ČESKÁ

KLASIKA



Vánoční čas v Oseku
Čekání může být nudné a nekonečné, 

ale také příjemné nebo dokonce krásné. 
To třeba, když se čeká na něco pěkného. 

Právě v těchto dnech prožíváme 
období čekání. Tedy advent, čtyři týdny 
předvánočního času, který jsme si vedle 
pečení cukroví a shánění dárků navykli 

trávit také návštěvami adventních 
trhů, kulturních představení a vůbec ho 

vyplňovat milými událostmi. 
Takového prožívání adventu se drží 
i v Oseku. Advent je tu vždycky plný 

událostí a pěkných akcí. I letos tu 
slavnostně rozsvítili vánoční strom, 

uspořádali adventní koncert a na víkend 
19. a 20. prosince je připravena hlavní 

akce předvánočního času: Vánoční 
tradice v Oseku. Jako obvykle se konají 

v krásném prostředí cisterciáckého 
kláštera. „Na své si tu přijdou dospělí 
i děti. Naši pracovníci z informačního 
centra přichystali celou řadu aktivit, 

kterými chceme návštěvníkům zpříjemnit 
předvánoční čas a vrátit je do časů 
našich prababiček,“ říká starostka 

Oseka ing. Lenka Říhová. K vidění tu 
budou ukázky starých řemesel, jako je 

zdobení perníčků, pletení z proutí nebo 
výroba vánočních ozdob z přírodních 

materiálů. „Letos si lidé budou moci také 
sami vymalovat foukanou skleněnou 

vánoční ozdobu pod vedením zkušené 
malířky,“ doplňuje ještě Iveta Soukupová 

z oseckého Infocentra. Děti si budou 
moci svou zručnost vyzkoušet v dětské 

vánoční dílně. Nebude samozřejmě 
chybět ani svařené víno a něco 

sladkého k zakousnutí. V sobotu 
v poledne doplní program ještě živý 

betlém se zvířátky z Minifarmy Dlouhá 
Louka a v neděli od 16 hodin budou 

v klášterním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie zpívat děti ze základní školy. 

V půl páté pak přijdou do kostela skauti 
s Betlémským světlem. Návštěvníci by 
si proto neměli zapomenout s sebou 

vzít lucerničky nebo svíčky, aby si 
mohli Betlémské světlo odnést domů. 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se 
bude na návštěvníky těšit i týden na to. 
Na Štěpána, tedy v sobotu 26. prosince 

od půl jedenácté tu bude během 
slavnostní bohoslužby uvedena Česká 
mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Prostě 

v Oseku je pěkné čekání na Vánoce, 
i Vánoce samotné. Přijďte se přesvědčit!

Nabídneme vám ukázku řemesel - zdobení perníčků, výroba z proutí, výroba vánočních ozdob.
A v letošním roce si budete moci opět vymalovat i svou vlastní foukanou skleněnou vánoční 

ozdobu pod vedením slečny Tvrzníkové.
DDM Osek tradičně nabídne svou úžasnou dílnu pro děti, uvidíte nádherný betlém vyrobený 

žáky SOŠ Litvínov - Hamr, to vše a další při vůni svařeného vína a vánočního pečiva. 
Snad okamžiky strávené s námi zanesou do vašich domovů vánoční pohodu.

Program
12. 12. 10.00 hod. zahájení, výstava MŠ Hornická před ITC „Vánoční stromeček“ 

13. 12.   Představení „Živý Betlém“ v podání skupiny Vítkovci 
  v časech 10.20, 13.00 a 16.00 hodin

19. 12. 11.00 hod. betlém se zvířátky Minifarmy Dlouhá Louka 

19. 12. 14.00 hod. slosování Ježíškovy pošty

20. 12. 16.00 hod. koncert ZŠ Osek v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie
 16.30 hod. Skautské středisko Oheň Most přiveze do ITC Osek Betlémské světlo, 
  které si můžete převzít během koncertu přímo v kostele   

                         
Vstup je zdarma.

Bližší informace vám poskytne ITC Osek, 
    info@osek.cz, tel. 417 822 138

www.osek.cz

Město Osek – ITC Osek pořádá opět oblíbené

Vánoční tradice v Oseku

o víkendech 12. -13. 12. a 19. - 20. 12. 2015
od 10.00 do 17.00 hodin

v areálu cisterciáckého kláštera Osek v prostorách ITC Osek
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Kancelářské
a komerční prostory
v Teplicích
Libor Wohlrab - tel.: 602 404 002

www.vyhodnereality.cz
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Maturitní obory:

Lesní mechanizátor         

Práce ve stravování
www.lesnicka-skola.czwww.lesnicka-skola.cz
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POTŘEBY PRO DOMÁCNOST, NÁBYTEK, HRAČKY-KOČÁRKY, ODĚVY, ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA, HOBBY, AUTO-MOTO20

NABÍDKA ŠKOL

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM starší mlýnek na  maso v. 8. Cena 100,- Kč. Tel.: 
602 715 386. (12101)
• PRODÁM jídelní soupravu pro 6 os., koupeno v r. 1959, svat. dar, 
bílá a červenozlatý tenký proužek. Tel.: 775 905 599 (MO). (12102)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM postel s  úl. prostorem, dvě policové skříně, obývací 
dětskou stěnu, skříň se zrcadlem, stolek, cena dohodou. Teplice. Tel.: 
773 607 080. (12201)
• PRODÁM krásnou dřev. postýlku s úl. prostorem, poloh. na 2 výšky 
a matraci, velmi málo použív., 1 200,- Kč, dět. jídelní židličku se sto-
lečkem v dobrém stavu, 500,- kč. Tel.: 776 716 955. (12202)
• PRODÁM sed. soupravu, sestava do  rohu, úlož. prostor, rozkl., 
1 500,- Kč. Tel.: 737 602 581. (12203)
• PRODÁM rohovou lavici s úl. prostorem + 3 židle - masiv - 3000,- 
Kč. Email: almavero@seznam.cz, foto na požádání. (12204)

• MÁ někdo zachov. sedací soupr. a bude si kupovat novou, moc by 
mě potěšil. Tel.: 723 940 069. (12205)
• PRODÁM holand. sedací soupr. 3+2, pěkný stav, 3 000,- Kč. Tel.: 
724 008 367. (12206)
• PRODÁM jídelní stůl, rozkl., sv. barva, nerozl. 80x80 + 4 židle s ví-
novým polstrem, cena za vše 1 000,- Kč. Tel.: 728 214 119. (12207)
• PRODÁM obýv. stěnu, proskl., zachovalá, mahagon, lesk, dále 3díl. 
skříň + nástavec, cena dohodou. Tel.: 725 301 065. (12208)
• KOUPÍM levně nebo za odvoz menší roh. sedací soupravu, rozkl., 
prosím nabídněte, jen z TP. Tel.: 731 010 338. (12209)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• NA prodej orig. autosedačka FERRARI 15-36 kg do 12 let do všech 
typů aut. Evropská homologace ECE R44/04. Hlavová opěrka výšk. 
nastavitelná. Nová se zárukou. Originál produkt Ferrari, 1 550,- Kč. 
Tel.: 608 036 466. (12301)
• PRODÁM krabici plyš. hraček a hraček pro nejmenší, 300,- Kč. Tel.: 
737 127 852 (12303)
• PRODÁM novou kvalitní autosedačku 9-36 kg, vlastní pětibodo-

vé a výškově nast. pásy, poloh. hlavová opěrka, nová se zárukou 2 
roky, nejnovější atest ECE R44/04. Zašlu i  poštou, 1  190,- Kč. Tel.: 
776 495 506. (12302)
• PRODÁM dět. tabuli na křídy i na magnet. písmena, na nožkách, 
hodiny, abeceda, počítadlo, 250,- Kč. Tel.: 774 267 287. (12304)
• PRODÁM dět. pytel do kočárku, pěkný, sv. káva. Tel.: 608 019 650. 
(12305)

4 - ODĚVY

• PRODÁM pán. kabát, kožený, dlouhý, vel. 50, 185 cm, velmi dobrý 
stav, levně. Dále kož. jelenicové sako, vel. 50, skoro nové, min. noše-
né, levně a dvě látková saka, vel. 50, min. nošená, jako nová, levně. 
Tel.: 417 881 882. (12401)
• PRODÁM hezké dám. oblečení (rifle, roláky, trika aj.) na  štíhlou 
postavu vel. 42 za  symbol. cenu (20-30,- Kč), TP, stěhování. Tel.: 
607 237 250. (12402)
• PRODÁM nový růž. župan, vel. L, nevh. dárek, 200,- Kč. Tel.: 
777 040 311. (12403)
• PRODÁM dám. kabát, nový, černý, vel. 54, 3/4, volnější, 100,- Kč, 
i zašlu. Tel.: 776 134 971. (12404)
• NABÍZÍM první výbavičku na mimino, 0-6 měs., hezká, značková, 
větší balík věcí, 700,- Kč, i dobírkou. Tel.: 605 897 486. (12405)
• PRODÁM několik párů různých botiček a bačkůrek po jednom dítě-
ti (klučičí) cca od 1 roku do 5 let. Zn: velmi levně! Ozvěte se, pošleme 
foto a podrobné informace emailem. Spěchá. Kostomlaty p. M. Tel.: 
724 817 336. (12406)
• PRODÁM černé společenské lodičky č. 38, hladké, střední podpa-
tek, nové, nenošené. Tel.: 602 880 764. (12407)

5 - ELEKTRONIKA

• PRODÁM BTV Daewoo, ovladač, pokoj. anténu, set.top-box, TV 
málo použív., náhradní, cena 1 000,- Kč. Tel.: 737 000 349. (12501)
• PRODÁM PS3 zánovní + 3 hry. Vše za 2 500,- Kč. Tel.: 603 347 082. 
(12502)
• PRODÁM TV Panasonic TX-P50X10Y - plazma, úhl. 125 cm i s do-
kumentací. Zakoupen v Datart Teplice dne 5. 8. 09. Cena 7 000,- Kč. 
Dále prodám digital TURNER GO SAT GS 2040 SR, který byl napojen 
na TV, cena 1 000,- Kč. Proboštov. Tel.: 777 114 812. (12503)

6 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA

• PRODÁM tiskárnu EPSON LQ-100 a HP Deskjet F380, dále skener 
MEDION, vše funkční, nabídněte. Email: michel@tiscali.cz. (12601)

8 - HOBBY

• PRODÁM knihy od  Karla May, dále časopisy Rodokaps, asi 40 ks 
jsou z roku 1991- 95. Časopisy Dostavník, Tarzan rok 1992. Je toho 
vícero i jiné knihy. Cena dohodou. Tel.: 721 771 991. (12801)
• PRODÁM originál obrazu Kytice v atelieru od A. Čermákové, olejo-
vá tempera z roku 1970. Tel.: 732 342 115. (12802)
• PRODÁM levně málo používané silniční kolo, vybavené Cam-

pagnolou (pro výšku cca 170 cm). Málo využité. Dohoda o ceně jistá. 
Vhodný vánoční dárek. Email: plocekv@seznam.cz. (12803)
• PŘEPÍŠI vaše videozázn. ze všech exist. formátů na  DVD, přepi-
sy na  stud. zaříz., možnost střihu, potisku atd. Tel.: 777  859  039. 
(12804)
• PRODÁM vázy, malé, velké, porcelán, červ. sklo, r. 55 - 58, 
Domažlick. keramiku, 9 ks, již se nevyrábí, ruším sbírku. Tel.: 
737 653 064 (TP). (12805)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a  z  obec. kovu, medai-
le, plakety, řády,vyznamenání. Děkuji za  nabídky, sběratel. Tel.: 
603 230 673. (12806)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy, malov. orig., též kopie, tisky, aj. 
staré rámy.Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733 511 224. (12807)
• VYKUPUJI za  hotové porcelán, sošky, hodiny, nábytek, od-
znaky, známky, knihy,rádia, harmoniky, obrazy, váhy, sklo. Tel.: 
775 691 189. (12808)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od r. 1890 do 1930/40, 
dále nást. hodiny nebo figurál. aj. vše od  hodin, děkuji. Tel.: 
606 957 179. (12809)
• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 722 150 816. 
(12810)

• PRODÁM zcela nové kopačky, ještě s visačkou, Highroad vel. 44, 
cena 200,- Kč. Tel.: 774 282 112 (TP). (12811)
• BANKOVKY (v  perfektním stavu) a  mince (od  antiky po  součas-
nost) odkoupím hotově za  katalogové ceny. Není problém uhradit 
Vaše cestovné. Platné katalogy automaticky předkládám k nahléd-
nutí. Tel.: 602 741 507. (12812)
• PRODÁM kolejiště 1m x 1,60 m, 2 vláčky TT a 2 vláčky N s velkým 
přísl. - osvětlení, domečky atd. Cena 10 000,- Kč, (materiál 30 000,- 
Kč). Tel.: 602 842 766. (12813)
• PRODÁM vinylové desky Waldemar Matuška, Fešáci dvojalbum, 
Duran Duran. Rockové desky, Miroslav Horníček aj. Cena dohodou. 
Tel.: 721 771 991. (12814)
• PRODÁM snowboard Salomon s vázáním dl.156 cm, top stav a 
snb boty Burton Moto vel. 43 vč. orig. krabice, použité ale top stav, 
stáří dva roky. Vše v perfekt. stavu, super model, freestyle. Foto a 
podrobnosti emailem v případě vážného zájmu. Email: glenister2@
seznam.cz

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM 4 ks málo použité zimní pneu 175/65R14 T s železnými 
disky, čtyři díry, roztečí vhodné na Opel Corsa ap., 1 ks za 600,- Kč, 
hloubka vzorku 6 mm. Tel.: 604 748 802. (12901)
• PRODÁM WV Golf Variant, RV 96, benzín, 1,8. Cena 15 000,- Kč. 
Tel.: 778 404 239. (12902)
• PRODÁM Fiat Punto, RV 01, posilov., el. okna, dovoz Němec., 85 tis. 
km, 31 000,- Kč. Tel.: 725 065 344. (12903)
• PRODÁM sady zim. pneu, vyváž., Ford, 13, 14, 15, 16“, VW, Opel aj. 
Tel.: 737 728 613. (12904)
• PRODÁM zim. pneu 13, 14, 15, 16“ možno nasadit a vyvážit, nové 
i použ. Tel.: 603 818 995 (12905)
• PRODÁM na Š Yetti, RV 09-13, zad. zástěrky za 200,- Kč, zad. ná-
razník za 300,- Kč. Tel.: 724 619 533. (12906)
• PRODÁM zimní pneu 4 ks, 195/65/15 R, málo jeté, 1 zimu, 
na disku Opel Vectra, 2 000,- Kč/ks nebo i bez disku, dohoda. Tel.: 
704 057 910. (12907)
• PRODÁM Lancia Delta 844, ve velmi slušném stavu a s bohatou 
výbavou. Motor 1,9 JTD (140 kW) najeto 85 000 km. Cena: 260 000,- 
Kč. Email: miroku147@gmail.com. (12908)

Krásné Vánoce a úspěšný rok 2016!

 
Těšíme se na Vás
na nové adrese:
 
CK Teplická rekrea s.r.o.
U Císařských lázní 365/1, Teplice www.teprekrea.cz
Tel.: 417 530 857 e-mail: info@teprekrea.cz

T1220040

PLOTOVÉ CENTRUM
VEŠKERÉ DRUHY OPLOCENÍ

VČETNĚ KOMPONENTŮ
MNOŽSTEVNÍ SLEVY

U Vlečky 1, Ústí-Předlice
Tel. 472 741 236, 604 351 718

www.ploty-levne.eu T1
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• PRODÁM zimní pneu 13, 14, 15, 16“, možno nasadit, vyvážit. Tel.: 
737 728 613. (12909)
• PRODÁM kryty kol, RIF, orig. na  Š Yeti, 7Jx16, 1  000,- Kč. Tel.: 
724 619 533. (12910)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM auto z let 1950-70, pozůst., dědict., bez dokladů, odhláš., 
poškoz., dále na díly tyto automob. Tel.: 606 909 901. (121001)
• KOUPÍM Š Rapid Garde ve  slušném stavu, TP i  bez dokl., díly 
na tyto auto Š 1000 MB - Š 120. Tel.: 606 201 271. (121002)
• KOUPÍM karavan, převod a  odvoz zajistím. Tel.: 723  034  420. 
(121003)

• KOUPÍM automobil možno i  bouraný, nepojízdný, služební, do-
dávkový. Převod, odvoz zajistím. Tel.: 721 811 118. (121004)
• KOUPÍM Š Rapid, Garde, 125, 130, 135, pouze s technickým prů-
kazem, SPZ, možné i v depozitu. Bez STK nevadí. Koupím auto v 
dobrém stavu. Přijedu po dohodě. Tel.: 774 951 095

18 - SEZNÁMENÍ

• TEPLIČÁK středních let hledá štíhlou ženu kolem 40 let,pokud jsi 
na starší, tak i mladší, napiš SMS něco o sobě a já ti zavolám. Tel.: 
702 941 946. (121801)
• HLEDÁM ženu svobodnou či vdanou, které chybí kamarád na po-
kec u kávy i na milování. Já starší 50+. Zaručuji a požaduji upřímnost 

a  diskrétnost. Napiš na  avomachine@seznam.cz, sejdeme se a  dál 
uvidíme. (121802)
• HLEDÁM ženu okolo 70 let, nekuřačku, TP a okolí, seznámení na-
poví více, já . 79/174/70 kg, nekuřák, abstinent, nar. ve zn. býka. Tel.: 
604 154 003. (121803)

• 71/164/70 hledá hodnou ženu, která nechce již být sama, je klid-
né bezkonfl. povahy, bez fin. problémů, nekuř. do 160 cm, štíhlejší 
postavy, uvítám řidičku, není podmínka. Preferuji spolehlivost, věr-
nost, toleranci, jsem z Mostecky, nekuř. Tel.: 606 546 899. (121804)
• JSEM muž z  UL, malé sport. postavy a  rád poznám milou ženu 
kolem 30 - 40 let s kladným vztahem k přírodě, dětem, odkudkoli. 
Tel.: 605 138 376. (121805)
• HLEDÁM hodného přítele, kterému je také smutno, když je sám. 
Jsem 70letá vdova, mladš. vzhledu, klidné povahy, zavolej, čekám! 
(TP, MO, UL, Litv). Tel.: 723 283 590. (121806)
• PRO potěšení těla i ducha hledám příjemnou aktivní ženu z Teplic, 
seniorského věku se zájmem o cestování a jiné aktivity, k občasným 
schůzkám. Kontakt přes SMS 724 034 024. (121807)
• 50/175/80 žena z TP hledám muže se kterým budeme cítit vzá-
jemné sympatie.Věk do  55 let, nad 180 cm, nekuřák v  dobré kon-
dici. Zaměstnaný, vlastní byt. Ráda bych našla člověka pro běžný 
život, zahrada, trochu sport, kultura.Pouze TP. Prosím jen SMS. Tel.: 
608 319 245. (121808)
• HLEDÁM přítele ke společně prožitým chvílím za „FO“, jsem atrak-
tivní černovláska s  bytem a  miluji večery při svíčkách :-) Přidej se 
ke mně. Tel.: 608 035 294. (121809)

• HLEDÁM ženu do 40 let, menší postavy, třeba i maminku s dětmi, 
na barvě vlasů ani pleti nezáleží - důležité je, co máte v nitru, v duši. 
Jsem 49letý muž z UL. Tel.: 607 119 552. (121810)
• MUŽ 57/174 z TP se rád seznámí s příjemnou ženou, která by ráda 
chodila na výlety do přírody, prožívat ve dvou vše hezké, TP a okolí. 
Tel.: 603 395 625. (121811)
• JMENUJI SE Vašek, je mi 34/185/65, štíhlý, černé vlasy, zelené oči 
a hledám dívku do 30 let, dítě není překážkou. Napíšeš mi, budu se 
těšit. Václav Kuneš, Bělušice 66, 435 26 Most. (121812)
• HLEDÁM pána nekuřáka do 80 let, já nekuř. 74 let s bytem a men-
ším diabet., nekonfliktní, nechci žít ve  vzpomínkách, oboustranná 
pomoc, bez dětí, mít ještě radost ze života, vyžaduji čistotu. Tel.: 
737 653 064, TP a okolí. (121813)
• 51/176 blondýna hledá muže, abstinenta a fin. zajištěného rozv. 
nebo vdovce do 57 let, nad 180 cm. Tel.: 603 443 504. (121814)
• CHTĚLA bych poznat muže, který by byl přítel. Jsem všestr. zájmů. 
Cestování po Česku (hrady, zámky). V tomto předvánočním čase kul-
tura aj. Ráda se přizpůsobím i jiným zájmům. Můj věk po 60. Uvítám 
věk muže do 65. let (TP, MO, UL, CHO). Vše si řekneme osobně. Nere-
aguji na SMS. Tel.: 603 908 985. (121815)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM letošní výletky papoušků červenokřídlých, vhodní 
i k ochočení. Tel.: 607 919 142 (ne SMS). (122101)
• PRODÁM 4 chovné perličky, 1 kohout, 3 slepice, stáří 2 roky. Tel.: 
607 532 304. (122102)
• PRODÁM zateplenou boudu pro většího psa. Cena 800,- Kč. Email: 
44jann@seznam.cz. (122103)

• PRODÁM velmi levně štěňátka Foxteriera jsou půlroční, s PP, čipo-
vaná, očkovaná, každý má svůj pas. Zvyklá v bytě, jsou vymazlená, 
nehodí se ven k boudě. Tel.: 737 651 240, celý den . (122104)
• PRODÁM Border kolie - 2 nádherní pejskové, 2 měsíce, očkova-
ní, čipovaní, s  PP, ihned k  odběru. Foto na  www.coollady.cz. Tel.: 
737 769 888. (122105)
• PRODÁM zateplenou boudu se závětřím pro většího psa za 800,- 
Kč. Email: 44Jann@seznam.cz. (122107)

22 - RŮZNÉ

• KDO má zájem o pojezdovou dráhu na stříkání oken a truhlářských 
poků 5 ks. Tel.: 603 159 809. (122201)
• PRODÁM vlašské ořechy, 60,- Kč/kg. Tel.: 723 154 423. (122202)
• PRODÁM neloupané ořechy letošní 1kg/30,- Kč a loňské 1kg/15,- 
Kč. Teplice. Tel.: 606 953 846. (122203)
• PRODÁM akumul. kamna na levný tarif elektřiny + termostatic-
ký spínač foukání vzduchu z  kamen. Za  300,- Kč. Okr. Teplice. Tel.: 
728 589 965. (122204)
• PRODÁM PB lahev 10 Kg za 400,- Kč, okr. Teplice. Tel.: 606 815 350. 
(122205)
• PRODÁM el. psací stroj programovatelný Carerra Olympia za 350,- 
Kč. Tel. po 18 hod 732 370 096. Email janf@atlas.cz. (122206)
• PRODÁM úplně nové nerozbalené bourací kladivo Asist 850W 
v kufru za 1 000,- Kč. Tel.: 602 462 226. (122207)
• PRODÁM univerz. stavební rozvaděč nový, s revizní zprávou, levně. 
Tel.: 606 862 133. (122208)
• KOUPÍM starší časopisy ČTYŘLÍSTEK, vše od Káji SAUDKA i jiné ko-
miksy, např. KOMETA, PIFÍK, RYCHLÉ ŠÍPY, KOCOUR VAVŘINEC, BAR-
BÁNEK apod. Děkuji za nabídky. Email: 25eny@seznam.cz. (122209)
• PRODÁM vlašské ořechy, 1 Kg za  50,- Kč. Tel.: 602  420  810. 
(122212)

• PŘEVEDU videokazety všech značek na DVD, také staré negativy 
uložím na  Flash disk. Tel.: 603  904  397, stačí prozvonit, zavolám 
zpět. (122210)
• HLEDÁM soukr. vyučování na klavír. Tel.: 606 953 846. (122211)
• NABÍZÍM nákup. košík, pevný, skládací, 50,- Kč, i  zašlu. Tel.: 
739 816 462. (122213)
• DOUČÍM k  maturitě z  ČJ, dlouholetá praxe. Tel.: 775  071  118. 
(122214)
• PRODÁM modré plast. sudy 200 l, vhodné na zahradu, k uskladně-
ní apod. Tel.: 774 968 386. (122215)
• PRODÁM 3 ks traverz I  180x260, 2  000,- kč. Tel.: 602  283  531. 
(122216)
• PRODÁM pán. lyže HEAD, 170 cm, nové, vázání, černo-oranž. 
kombinace. sjezd. hůlky, boty č. 43. Dále lyže ATOMIC, 150 cm, dám. 
+ hůlky, vše zánovní, vázání a 2 velké lahve, kyslík + plyn s přísl. 
(dohoda). Tel.: 732 863 188. (122217)
• PRODÁM dom. solárium, skládací, na kolečkách, 1 500,- Kč. Tel.: 
724 188 286. (122218)

• PRODÁM pokoj. lustr, zlatý, 2 velké bílé koule, kuch., stahov., dále 
nepouž. kimono, cca 15-18 let, levně. Tel.: 776 625 712. (122219)
• PRODÁM závěs. sisal. květník na  1-2 květináče pod sebou, přír. 
barva, foto pošlu. Tel.: 604 782 643. (122220)
• PRODÁM vlaš. ořechy, 60,- Kč/kg, při větším odběru 50,- Kč, dopra-
va možná. tel.: 608 725 048. (122221)
• PRODÁM mix Behringer UB1832FX. Používaný pouze ve zkušebně. 
Funkční, stav odpovídá stáří 10 let. Původní cena 8  500,- Kč, nyní 
za 2 500,- Kč. Email: ketn@seznam.cz. (122222)
• PRODÁM ovčí deku + polštář na dvě postele. Nové, nepoužité. PC 
5 000,- Kč, nyní 2 000,- Kč. Tel.: 606 572 194. (122223)
• PRODÁM nové deky Larisa, nové povlečení na peřiny z bílého da-
mašku. Tel.: 723 912 299. (122224)
• PRODÁM pánské kolo zn. Favorit, zachovalé. Cena 1 000,- Kč. Tel.: 
776 323 034 (TP). (122225)
• PRODÁM běžecké lyže zn. Kastle, 205 cm, starší, ale nepoužité. 
Cena: 500,- Kč. Tel.: 607 946 319. (122226)
• PRODÁM dveře bytové, 2/3 prosklené, 80 cm pravé, 1 ks, 70 cm 
pravé, 3 ks, 70 cm levé, 2 ks. Cena za ks 100,- Kč. Tel.: 775 191 368. 
(122227)
• PRODÁM dřevěnou bílou postýlku a skřínku s obrázky na panenky, 
kočárek, mikrovlnka, pračka, pěkný stav za 50% pův. ceny. Dále ros-
toucí stůl + židle, hry aj. Tel.: 602 965 998. (122228)
• KOUPÍM vybavení dílny: stroje, kovadlinu cca 100 kg a více do cca 
3 tis. Kč, výheň, prob. kovář. desku + kleště, svářečku KS nebo Tri-
odyn do  4 tis. Kč, klempíř. nářadí, signovačku - pertlovačku, malý 
soustruh, děličku aj. nářadí - cena dle stavu! Nabídněte, stačí SMS 
ozvu se hned. Tel.: 603 335 591. (122229)
• DOUČÍM k maturitě z ČJ, připravím na náročné zkoušky a to vše 
hravou formou, nenásilně a  velmi efektivně. Tel.: 775  071  118. 
(122230)
• PRODÁM dianabtová plátna a pasty různé zrnitosti - ruční a strojní 
broušení a  leštění tvrdokovu, skla, keramiky, těžkoobrobitelných 
materiálů. Tel.: 602 221 990. (122231)

(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 24)

VÝFUKY
KATALYZÁTORY

pro všechny typy automobilů

n Teplice - Trnovany n mobil: 602 181 721
n Thámova 1858 n mobil: 602 328 135
Otevřeno: Po-Pá 8.00-17.00. So 8.00-12.00 hod.

opravy na počkání
montáž zdarma
servis, prodej
prodej sportovních výfuků
tažná zařízení
pneuservis, klimatizace
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T126008

Silniční a odtahová služba

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

www.opravna
výfuků-rychloservis

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

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

T1263010

SLEVY
AŽ 15%

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA

Například:
12V44Ah za 1090,- Kč
12V55Ah za 1390,- Kč
12V74Ah za 1890,- Kč

Záruka 24 měsíců, kontrola dobíjení zdarma.
Sleva 10% při odevzdání staré baterie.
Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Tel. 417 534 504, 775 621 628

T1290003

PRODEJ KRMIV
PRO PSY A KOČKY

ZA VÝHODNÉ CENY
U Vlečky 1,

Ústí-Předlice
Tel. 472 741 236

604 351 718
www.ploty-levne.eu T1
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PSÍ SALON 
stříhání a úprava pejsků
606 255 613
Dubí 2 * Dubská 33/17 T1
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Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

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

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ



REALITY22

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

11 - BYTY - PRODEJ

• PRODÁM DB 2+1+B v  Řetenicích, zvýšené přízemí, dům 
zateplen, pl. okna, výhled do  zeleně - klidné prostředí, v  blíz-
kosti ZŠ, nemocn., obč. vybavenost. Cena 300  000,- Kč. Tel.: 
721 962 642. (121101)
• PRODÁM byt 1+1, OV, rekonstrukce, Krupka - Vrchoslav. Cena 
350 000,- Kč. RK nevolejte! Tel.: 722 979 840. (121102)
• PRODÁM DB 3+1+L, 74 m2, 6. p.+ komora na chodbě, zaříz., 
TP, Pražská 18. Tel.: 605 340 043. (121103)
• PRODÁM DB 2+kk, 165 000,- Kč, Most, ul. J. Ševčíka 946, bl. 
723, 5. p., výtah, pův. zachov. stav, zatepl., čistý, tichý dům, vol-
ný, ihned k nastěh. Tel.: 721 819 050. (121104)
• PRODÁM krásný slunný byt 2+kk, TP, 3. p.(OPBD), nízký nájem 
(2 400,- Kč), nová linka se sklokeram. plyn. deskou, vytáp. plyn. 
krb. kamny, pl. okna, plov. podlahy/dlažba, koupelna se sprch. 
koutem. Dům po  celk. rekonstr. (plyn, elektro, zatepl., střecha, 
nová výmalba). V klid. prostř., vše v dosahu-MHD, obchody, poš-
ta, výhled do udrž. zahrady. Plánováno zřízení výtahu v domě. 
Cena 350 000,- Kč, možno přenechat i se zařízením, dle dohody. 
Tel.: 603 181 094. (121105)

• PRODÁM DB 2+1+B, Jaselská, TP - Řetenice, 2. p., 53 m2, 
standard, pl. okna, skvělé místo, hezký výhled, spousta zeleně, 
cena 240tis. Kč, přepis dohodou. Tel.: 776 228 913. (121106)
• NA prodej byt v OV 3+1+B, Mostecká ul., TP, vymezená jednot-
ka + další podíly na domě, 80 m2, 3. p., standard k rekonstrukci, 
top lokalita, kousek od zámeckého parku, cena 1.79 mil. Kč. Tel.: 
776 228 913. (121107)
• PRODÁM DB 2+kk v  panel. domě v  Teplicích. Dům zatepl. 
s  plast. okny a  žaluz. Byt nabízím s  vybavením - pračka, led-
nička, nábytek, sat. anténa. V klidné části ul. Doubravická ve 4. 
p.V blízk. obč. vybavenost. Cena 300 000,- Kč + 1/2 přepis. Tel.: 
607 119 695, 728 417 885. (121108)
• PRODÁM DB 2+kk v ulici K. Světlé, 47 m2, po kompl. rekonstr., 
1. p., velice klidné místo, slušní sousedé, nízké nájemné, v okolí 

komplex. občanská vybavenost. Dům prošel v r. 10 celk. revita-
lizací. Rychle = sleva. RK nevolat! Tel.: 724 495 665. (121109)
• PRODÁM DB 3+1+L,74 m2, v Teplicích, v  ulici U  Červeného 
kostela 1829 (u  Městs. sálů). RK nevolat! Tel: 607  741  464. 
(121110)
• PRODÁM hezký DB 1+1+přísl, 41 m2 v cihl. domě, na dobrém 
místě, 200 m market, obchody, škola, po  rekonstr. oken. Cena 
k jednání 250 000,- Kč, RK ne! Tel.: 732 884 874. (121111)
• PRODÁM 2+0 v Proseticích, naproti Penny. Tel.: 702 468 307. 
(121112)
• PRODÁM 2+0 v Proseticích, naproti Penny, 130 000,- Kč. Tel.: 
737 924 103. (121113)
• PRODÁM 3+1, Trnovany, 1. p., Havířská, zatepl., cena doho-
dou. Tel.: 603 818 995. (121114)
• PRODÁM DB 2+1, TP, Řetenice, Zrenjaninská, 6. p., SBD Mír, vý-
tah, dlažba, nová koupelna, po rekonstr., nájem 1 850,- Kč, cena 
280 000,- Kč, příp. vyměním za 2+kk, TP, Trnovanská, Sochorova 
+ doplatek. Tel.: 608 300 887. (121115)

• PŘENECHÁM náj. byt, garson., 32 m2, TP, za OSSZ, naproti býv. 
Angeru, nově zaříz. Tel.: 737 375 178. (121116)
• PRODÁM krásný byt 2+kk v TP v blízk. McD, 3. p.v cihl. domě, 
nové plyn. el. rozvody, MHD vše v blízk. Byt má plast. okna, plov. 
podlahy/dlažba, vytápění lux.gamaty, nová kuchyň, el. trouba, 
plyn. sklokeram. sporák, možno i  se zařízením (skříně s  integr. 
žehlícím syst., v ložnici spací patro, koupelna se sprch. koutem., 
byt má vnitř.zabezp. proti krádeži, internet, nízké náklady 
na  bydlení, RK nevolat. Cena 370  000,- Kč. Tel.: 603  181  059. 
(121117)
• PRODÁM DB 3+1, ul.Přítkovská, BD Trnovany. Email: marian-
na.kaldova@seznam.cz. (121118)

• PRODÁM DB 2+kk, Dubí, 2. p., bez výtahu, ul. Koněvova, dům 
nově zateplený, nová okna, slušní nájemníci, cena 186 000,- Kč, 
RK nevolat! Volný od 1. 1. 16. Tel.: 604 266 176. (121119)

 
12 - BYTY - KOUPĚ

• HLEDÁM 1+kk až 2+1 nejlépe s balkonem, družstvo Trnovany. 
Spěchá! Platím v hotovosti. Stačí SMS, tel. 777 615 550. (121201)
• KOUPÍM DB v TP, Krupka ta rozumnou cenu, možno i s dluhem, 
platím hotově. Tel.: 608 155 603. (121202)

• KOUPÍM byt (družst. i  OV) 2+1, 2+kk nebo 3+1 v Teplicích 
(mimo Prosetic), platba hotově, dluh nevadí. Slušné a  seriózní 
jednání. Jen od přímého majitele. Tel.: 776 228 913. (121203)
• KOUPÍM DB 1+1, 2+1, 2 lodž., Alejní, nízký panelák, posl. 
patro, prosím nabídněte. Tel.: 731 224 582. (121204)
• KOUPÍM byt 2+1+B nebo 2+1(BD Mír) v Řetenicích za rozum-
nou cenu. Děkuji za nabídky. Tel.: 721 781 693. (121205)
• KOUPÍM byt v Teplicích, děkuji za nabídky. Tel.: 728 574 571. 
(121206)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU BJ, 3. p. v centru TP. Nájem 5 000,- Kč bez energií. 
Tel.: 607 588 255. (121301)
• PRONAJMU byt 3+1, 2+1 v TP, okolí plav. haly, byty po rekon-
strukci. Tel.: 737 265 239. (121304)
• HLEDÁM si podnajom v byte/dome od 1. 1. 2016, v pripade za-
ujmu ma kontaktujte na email.: juventuska1@azet.sk. (121303)
• NABÍZÍM pronájem bytů v nově zrekonstr. vile. Velmi klidná lá-
zeň. část TP, ul. Českobratrská. K pronájmu nabízíme byty o veli-
kosti: 2+kk, 2+1 a 3+kk. Byty po kompl. rekonstr. s novou kuch. 
linkou vč. spotř. Cena pronájmu: 2+kk - 6  500,- Kč + služby, 

2+1 - 7 500,- Kč + služby, 3+kk - 11 000,- Kč + služby. Vratná 
kauce je u všech bytů 20 000,- Kč. Lze přihlásit trvalé bydliště. 
Tel.: 732 273 173. (121302)
• NABÍZÍM dlouhodobý pronájem přízemí vily v Bílině. Nachá-
zí se zde byt 3+1 vhodný k  bydlení, jako kancelář či nebytový 
prostor. Nájem 6 000,- Kč + en. Požaduji kauci ve výši dvou ná-
jmů. Volný od 1. 1. 2016. Tel.: 724 296 379. (121305)
• NABÍZÍM k dlouhodobému pronájmu byt 2+1 (50 m2) v cihlo-
vém domě v Novosedlicích. Sprch. kout, kuch. linka, vl. vytápění, 
plastová okna, dlažba, plov. podlahy, vlastní měřiče, TV. Nájem: 
6 000,- Kč/měs. + služby. Vratná kauce 11 000,- Kč. Majitel, tel: 
775 081 746. (121306)
• PRONAJMU 2+1 v OV v okraj. části TP. Podmínkou je dvoumě-
síční kauce. Nájemné bez služeb je 4 000,- Kč. Tel.: 607 585 908. 
(121307)
• PRONAJMU pokoje v 1. p. RD v TP s vl. soc. zaříz., koupelna, 
WC, kuch. kout, zaříz. (TV, WiFi, lednice, trouba, vařič, mikrovln-
ka, varná konev). 1 os./1 lůžko 2 500,- Kč, 1 os./pokoj 3 500,- Kč, 
vratná kauce = 1 nájem. Tel.: 732 334 841. (121308)
• HLEDÁM si podnajom v byte/dome od 1. 1. 2016, v pripade za-
ujmu ma kontaktujte na email.: juventuska1@azet.sk. (121303)

• NABÍZÍM pronájem zaříz. pokoje v  TP, příznivá cena. Tel.: 
723 567 975. (121309)
• PRONAJMU či prodám DB 1+55, Trnovany, Krušnohorská, 
zatepl., pl. okna, 1. p. Tel.: 725 950 054. (121310)
• NABÍZÍM k dlouhodob. podnájmu nezaříz. DB 1+kk+L, 32 m2 
slušnému nekuř., v centru TP. Nájem 4 tis Kč + služby. Celkem cca 
5 500,- Kč. Kauce 8 tis. Kč. Tel.: 606 756 221. (121311)
• PRONAJMU byt v TP 2+0 v 7. p., ul. J. Koziny, dům opraven, 
plast. okna, náj. cca 5 tis. kauce 2 měs., od  ledna prosim SMS. 
Tel.: 777 953 580. (121312)
• DLOUHODOBĚ pronajmu nebo prodám byt v  OV 1+1 v  Bíli-
ně Za  Chlumem na  klidném místě v  zatepleném panel. domě. 
V  bytě chodba keram. dlažba + část v  kuchyni, plast. vana, 
obklady koupelny, plast. okna, regul. termoventily, 1. p. Volný 
od  1/16, nájemné včetně záloh 5  500,- Kč. Email: zizu@email.
cz. (121313)

STAVEBNÍ PRÁCE
Provádíme stavby garáží, RD, 

přístavby, renovace koupelen,
byt. jader, omítky, štuky,

obklady, dlažby, mnichovské
omítky, zateplení, sádro-
karton, vodu a odpady.

Mobil. tel.: 608 537 101

T126009

Nabízíme levné
stěhování

a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel: 604 844 179

T1290006

PŘIVEZU-ODVEZU, stěhování,vyklízení.
Malování bytů, pokojů a jiné.

Výkup sběrného papíru - přijedu a odvezu.
www.stehovaniteplice.cz

Tel. 720 417 446
e-mail: jan.pla@seznam.cz T1
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VykupujemeByty.cz
Teplice a Ústí n. L
  Družstevní i osobní vl.

info@vykupujemebyty.cz
Tel.: 776 228 913

V hotovosti, rychle, profesionálně 

T1290044

Prodám družstevní byt
o velik. 2+kk v Krupce, ul. Dukelských 
hrdinů, 5. patro, byt je ve stand. stavu, 

dům po celk. rekonstrukci, cena
59 000,- Kč + přepis. Tel.: 608 155 603.

Prodám dům
po rekonstrukci v Teplicích

v osobním vlastnictví bez věcných břemen
3 bytové jednotky, nebytový prostor, zahrada

tel.: 608 115 200 T1290050

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 T126005

www.elsen.cz

BYTOVÝ
TEXTIL

speciální prodej
záclon a doplňků
Adventní neděle otevřeny
od 9.00 do 12.00 hodin

Vchod z Masarykovy ulice
(bývalá Švadlenka)

tel.: 603 775 348 p. Ciganík

T1290039

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM
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Nebytové prostor y,
k anceláře a byty k pronájmu
v centru Ústí  n.  L. Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com

www.vyhodnereality.cz

Firma Beránek St. & Novák

Husitská 16, Krupka  E-mail: odpady.novakova@seznam.cz
Tel.: 417 851 130, 603 511 367, 603 234 106  www.novak-beranek.cz

 odvoz
 fekálií
 vysokotlaké
 čištění T1
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17 Pronájem nebytových

prostor 69 a 120 m2

 OC Jitřenka. Chomutov
tel.: 608 003 613

T1290026

• NABÍZÍM pronájem DB 2+kk, Dubí, 2. p., bez výtahu v ul. Ko-
něvova, dům nově zrekonstr., slušní nájemníci, nájem 6 000,- Kč 
+ el. energ. + 2 kauce předem. Volný od  1. 1. 16. RK ne! Tel.: 
604 266 176. (121314)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM byt 1+kk po  rekonstrukci s  krásným výhledem 
a balkonem za byt větší 2+kk + doplatek. Klidné bydlení! Do-
hoda jistá!Email: mp.real@seznam.cz. (121401)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM zahradu v TP - Řetenice (pod lesoparkem), 240 m2, 
voda, ovoc. stromy, zahrada je v OV. Tel.:776 080 217. (121501)
• PRODÁM zahradu v Želenicích u Mostu v zahrádkářské kolonii. 

Zděný domek na pozemku, pergola a vzrostlé stromy. Výměra 4 
ary. Tel.: 724 311 255. (121502)
• PRODÁM samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům v klid-
né lokalitě v  Novosedlicích se zahradou. Dům je možno využít 
i  jako dvougenerační. Cena 3  600  000,- Kč. Tel.: 603  143  159. 
(121503)
• PRODÁM RD se 2 byty 3+1, 2+1, po celk. rekonstrukci v blízk. 
plavecké haly v TP. Tel.: 723 773 380, cena dohodou. (121504)

• HLEDÁM práci: důchodkyně vypomůže v penzionu, restauraci 
(i Vánoce). Tel.: 737 105 446. (121901)
• PŘIJMU jakoukoli práci domů. Tel.: 739 317 265. (121902)
• NABÍZÍM hlídání dětí - slušná, čistotná SŠ. Tel.: 602 618 326. 
(121903)
• SŠ 57 let hledá brigádu - úklid domácnosti, žehlení prádla, mytí 
oken. Slušná spolehlivá nekuřačka. Tel.: 732 322 009. (121904)
• SHÁNÍM práci jako uklízečka, doplň. zboží apod. Tel.: 
723 354 224. (121905)

• HLEDÁM práci - hlídání objektů, ID, nástup možný ihned. Tel.: 
730 924 672. (121906)
• HLEDÁM práci: úklid domácnosti v dopoledních hodinách, 28 
let, spolehlivá, pečlivá, SŠ. Email: marketakubik@hotmail.com. 
(121907)
• HLEDÁM práci řidiče sk B, rozvoz zboží, auto mám, ale jen osob-
ní, i brigádu. Email: plever@seznam.cz. (121908)
• HLEDÁM brigádu: nařežu dřevo, pomohu na zahradě, provedu 
drobnější opravy v domácn. Tel.: 723 318 665. (121909)

Volejte zdarma od 8.00 do 17.00
na tel. 800 500 555 nebo na 326 373 311.

ZKUŠENÉ ŘIDIČE KAMIONŮ
PRO MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVU 
hledá rozšiřující se firma z Loukova u Mnichova Hradiště 

T1290023

Nabízíme

jistý a solidní

výdělek! 

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

Hledáme šikovné kolegy
na pozici
operátor/ka call centra
 

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

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

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

n  základní hodinová mzda + 
atraktivní bonusy

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

T1290004

T1290020

PETROTRANS, s.r.o. přijme

ŘIDIČE sk. C+E
 pro pracoviště v LITVÍNOVĚ
Požadavky: 
• řidičský průkaz sk C, E 
•  praxe v řízení silničních 

motorových vozidel nad 12 t 
min. 2 roky (vozidlo s návěsem) 

•  uchazeči s platným osvědčením 
ADR budou upřednostněni 

• vyučení 
•  loajalita, vysoké pracovní 

nasazení 

Nabízíme: 
• odpovídající finanční ohodnocení 
• týden dovolené navíc 
• zaměstnanecké výhody 
• příspěvek na penzijní připojištění. 
• příspěvek na dopravu do zaměstnání 
•  pojištění odpovědnosti za škody při 

výkonu povolání za zvýhodněných 
podmínek 

• zázemí prosperující společnosti 
• moderní vozový park 

Kontaktní telefon: p. PALIČKA 736 507 740 

Hledáme švadleny a šičky
na jednosměnný provoz do dílny v Novosedlicích

- nástup prosinec/leden.
Zkušenost se šitím sériové konfekce výhodou. 

V případě zájmu zašlete svůj profesní životopis
na adresu jozanek@jozanek.cz. T1290033

Německá spediční firma z regionu
Drážďany hledá řidiče skupiny CE

pro mezinárodní dálkovou přepravu.
Znalost německého jazyka nutná. Žádosti prosíme

na wendeltransporte@web.de, Tel. +491723628151

REALITY

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM malou udrž. zahádku na vl. oploc. pozemku s chat-
kou, elek., hezké prostředí, vlak., autobus spojení do  30 km 
od Mostu, co 180 tis. Kč. Tel.: 704 446 569. (121601)
• KOUPÍM garáž v Teplicích, i bez elektřiny v jakémkoli stavu. 
Peníze ihned na ruku. Tel.: 774 951 095.

 
17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU garáž v Proboštově za Kovárnou. Cena 600,- Kč/
měs. Tel.: 777 953 580. (121701)
• PRONAJMU garáž v TP pod mlékárnou, vhodná k podnikání, 
dříve kancelář autobazaru, elektřina, plynové topení, možno 
umístit velkoplošnou reklamu, výb. stav, možno včetně zařízení 
nebo vyklizená, vše dohodou. Tel.: 605 577 264. (121702)
• HLEDÁM k pronájmu a k pozdějšímu odkoupení zahradu. Cena 
dohodou. Tel.: 774 114 241. (121703)
• PRONAJMU celoroč. garáž, TP - Šanov, 2 min od  Šestidomí, 
volná ihned, 1 000,- Kč/měs. Tel.: 722 153 082. (121704)
• PRODÁM garáž na Bílé cestě, ihned volná. Tel.: 736 639 498. 
(121705)
• NABÍZÍM k dlouhodob. pronájmu velmi dobře zabezpečenou 
garáž, která je po gen. rekon. - střecha, omítky, výklopná vrata, 
led osvětlení, 1 000,-Kč/měs. Email: antonin.sucha@seznam.cz. 
(121706)

BYTY VÝMĚNA

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ NEMOVITOSTI PRONÁJEM

Koupím garáž v Teplicích,
kdekoliv, ideálně lokalita Bratislavská, v jakémkoliv stavu, 
i bez elektřiny. Pouze osobní vlastnictví. Při dohodě platba 

v hotovosti ihned. Zařídím převod, smlouvy, katastr,
odhadce, finanční úřad, vše dle osobní domluvy, rychlé 

a korektní jednání. Tel.: 774 951 095. T123048



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 12, ročník 25 - Vyšlo 14. 12. 2015
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

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

RŮZNÉ, SLUŽBY, ZDRAVÍ

RŮZNÉ
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TEPLICE - OUTLET -50%
na ploše 2500 m2

Celní 144
(vedle autobusového nádraží)

ÚSTÍ n. L. - OUTLET -50%
na ploše 1000 m2

OD Labe 2. patro

PRAHA 6, Karlovarská 28
(V prodejně svítidel Orion)

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

e-shop

www.sobnabytek.cz

Tel.: 475 200 876
E-mail: info@sobnabytek.cz
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KVALITNÍ

MASIV

• PRO umístění včelstev koupím pole či louku v okolí Řípu či v Kruš-
ných horách. Tel.: 608 730 586. (122232)
• NABÍZÍM od svých včelstev z lesnatých oblastí Blatenska v JČ kraji 
včelí med květový- nektarový (např. maliny, ostružiny, květena luk či 
lesních ploch ), lesní - medovicový (např. smrk, modřín, javor, dub, 
buk ) či smíšený, popř. v  sezoně medová víčka ( obsahují mnoho 
zdraví prospěšných látek nacházejících se mimo jiné i pod víčky jed-
notlivých buněk v plástu). I v momentu letošního nedostatku medo-
vicových medů nabízím i medovicový med z jedle bělokoré. Vše do-
dávám i v Praze, vždy v přirozeném stavu (krystalický či pastovaný), 
tj. bez tepelné a chemické úpravy, ztekucování, bez mísení s cizími 
dovozovými medy, barvivy, cukry, škroby či jinými přísadami. Mož-
nost dodání i v dárkovém balení. Dále dodávám včelí vosk v přírod-
ním stavu a svíčky z přírodního neupraveného včelího vosku. Dejte 
přednost vysoké kvalitě v podobě českého medu od českého včelaře. 
Tel.: 608 730 586, 602 391 252, frhruby@seznam.cz. (122233)
• VERKAUF aus dem bilder und Schriftlichen Fond der Ossegger 
Geschichte. Tel.: 00420 736 211 383. (122234)
• PŘENECHÁM za  úplatu urnový hrob s  úlož. prostorem pro 4-6 
uren, doba přenech. nejpozději do  7/16, dohoda jistá, hřbitov TP. 
Tel.: 777 276 253. (122235)
• KOUPÍM hrob. místo na  urny, TP - Bystřany. Tel.: 721  600  131. 
(122236)
• PRODÁM velkou stav. míchačku a  velkou PB 33 kg bombu. Tel.: 
605 205 823. (122237)

• PRODÁM ruč. zámečn. nářadí všeho druhu, větší množství, cena 
dohodou, spěchá. Tel.: 603 395 625. (122238)
• PRODÁM zánovní horské kolo, 21 rychl., vel. 24, plná výbava 
za  2  000,- Kč a  dět. horské kolo Alcore, vel. 20, velmi pěkný stav, 
seřízené, 2 000,- Kč. Tel.: 602 249 446. (122239)
• PRODÁM 33 kg PB lahev za 200,- Kč, překlady C 12 - 3 320 m, I 12 
- 5 600 m, I 14 - 5 600 m, cena dohodou. Tel.: 774 525 695. (122240)
• PRODÁM dět. náušnice, červený kamínek, 14 karát. zlato, 950,- Kč. 
Tel.: 724 309 645. (122241)

• PRODÁM šicí stroj BOBBIN. Ponořovací, ve skřínce, š. 63,v. 81, h. 
48, funkční. Cena 500,- Kč Email: eva.bucilova@seznam.cz. (122242)
• DNE 13. 1. 2016 tomu budou tři roky, kdy navždy utichlo srdce 
pana Petra Bodláka. Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte spolu 
se mnou. Manželka Iveta. (122243)
• PRODÁM Eliptical zn. Lauber, dětské hry, postýlku a skřínku pro 
panenky-malovaná krásná, rostoucí stůl+ rostoucí židle vše z masi-
vu, perfektní stav cena dle dohody max. 50% sleva oproti nákupce. 
Tel.: 602 965 998. (122244)
• PRODÁM funkční rotoped, 300,- Kč. Tel.: 775 170 546. (122301)

Najdete zde i jiný sortiment např. povlečení, deky, 
svíčky, vánoční prostírání, pera v dárkovém balení...
Vánoční sleva -10% na interiérové barvy Dulux včetně 
míchání na tónovacím automatu Dulux,
v prosinci otevřeno i v neděli.

Prodejna barev Dux COLOR nabízí

kompletní sortimen barev a laků

Dux COLOR, s.r.o., nám. Republiky 12, Duchcov
tel.: 777 130 202 • e-mail: obchod@DUXCOLOR.CZ • www.duxcolor.cz

Těšíme se na Vaši návštěvu
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ÚČETNICTVÍ,
DAŇOVÁ EVIDENCE, MZDY

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

T1290019


