Příští číslo vyjde 16. ledna

měsíčník / soukromá inzerce zdarma

Prosinec 2011 / náklad 25 000 výtisků

Vychází zdarma měsíc co měsíc již 21 let!
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Advent v regionu – trhy, koncerty i divadlo
Teplice, Ústí n. L., Most - Kouzelná doba Adventu nabízí řadu
zajímavých akcí, které zaručeně
pomohou navodit tu pravou předvánoční atmosféru. Pojďme se společně projít pestrým adventním
programem, se kterým se v našem
regionu můžete setkat.
Až zavoní jehličí - tak zní název
výstavy vánočních ozdob a formiček, která od začátku prosince běží
v Regionálním muzeu Teplice. Návštěvníkům představí různé druhy
vánočních ozdob, které byly vyrá-

běny z rozličných materiálů a jsou
zdobeny zajímavými dekory. Tu
správnou náladu jistě navodí i výstava Betlémů známé řezbářky
a výtvarnice Jarmily Haldové z Orlických hor, která až do 25. ledna
poběží v bílinské Galerii Pod věží.
Advent si v Teplicích již nelze
představit bez akce Vánoce s Arkadií s hraným příběhem o Panně
Marii, tesaři Josefovi a jejich děťátku Ježíškovi, který se bude odehrávat v živém Betlému, plném lidských i zvířecích postav. Na akci,

která se koná 15. prosince v šanovské mušli, vystoupí i řada dětských souborů.
Vlastní cyklus adventních koncertů mají připravený v Modlanech
na Teplicku. V neděli 12. prosince
sem míří Ústečtí trubači a o týden
později Divadlo v pytli Petra Stolaře. Na druhý vánoční svátek rozezní místní kostel sv. Apolináře velebné tóny České mše vánoční J. J.
Ryby v podání Brixiho souboru.
Vánoční trhy se staly tradicí
i v Teplicích, kde je tradičně pořádá Lions club ve spolupráci s Do-

mem kultury Teplice. Proběhnou
o víkendu 17. - 18. prosince a vedle stánkového prodeje je připraven bohatý program, během kterého vystoupí kromě dětí z Teplicka i místní divadelní soubory. Sobotní program pak zakončí Tomáš
Kočko & orchestr. Své potomky
mohou rodiče zabavit ve vánoční
dílně.
Adventní koncerty jsou v plánu
také v barokním chrámu sv. Vojtěcha v Ústí nad Labem. V neděli 11.
prosince v 17 hodin zde vystoupí
(Pokračování na straně 3)

VÝKUP a ZPRACOVÁNÍ
kovového odpadu

PRODEJNA PŘEMÍSTĚNA Z POLIKLINIKY
NA BENEŠOVO NÁMĚSTÍ 489/4 TEPLICE
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Výdej na poukazy a volný prodej
Darujte svým blízkým dárek pro zdraví
Potěšte dárkovým poukazem
Nová kolekce zimní zdravotní obuvi
pro dospělé i děti
· Na Vaši návštěvu se těší zkušený
odborný personál
· V prosinci rozšířená otevírací doba i o sobotách

Výkupna Teplice, Riegrova 1507, Teplice - Trnovany
Otevřeno:
Po-Pá 7.00 -16.00 hodin,
každou sobotu 7.00 -12.00,
neděle po tel. dohodě.
Kontakt: 731 633 194
Web: www.metallplast.cz
Další pobočky:
Ústí nad Labem, Krupka,
Most, Česká Lípa

T126048
T1263080

Tel: 417 536 573, mob.728 193 888, inspo.teplice@seznam.cz
1. cena DIGITÁLNÍ
FOTOAPARÁT CASIO
2. cena

Z VLASTNÍCH
VÁNOČNÍ SOUTĚŽ FOTOKNIHA
FOTOGRAFIÍ

O NEJFOTOGENIČTĚJŠÍ DÍTĚ

Teplice Trnovany, Masarykova 52, proti okr. policii
Teplice centrum, Masarykova 6, křiž. s Benešovo nám.
Teplice centrum, Krupská 2 a Trnovany, naproti okr. policii
Bílina náměstí u radnice, Most, Budovatelů 1988
Litvínov centrum, vedle Rosmanna, tel.: 476 731 294

3. cena

VELKÉ DĚTSKÉ
FOTOALBUM

T126013

- celoroční prodej zábavní pyrotechniky a ohňostrojů „na klíč“
- ohňostroje na jedno odpálení
- realizace scénických ohňostrojů
Kontakty:
+420 602 493 242
+420 777 593 242
E-mail:
vzacharda@quick.cz
info@ohnostroje-pyrotechnika-zacharda.cz

• Provozovna Novosedlice - celoroční provoz
• Stánek OC Olympia Teplice
• Stánek OC Forum Ústí nad Labem
Otevírací doba PO - NE 9 - 21 hodin
Akce: sleva až 30 % na vybrané zboží

www.ohnostroje-pyrotechnika-zacharda.cz

T123031

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ: 775 646 266 - 775 646 267

(vjezd z Nákladní ulice, společný s čerpací stanicí ONO)

ONO

T1235054

Oslavte s námi 20. Vánoce Na šrot!
skvělými cenami!

ÚVODNÍK

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST
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Prosincové vydání uzavírá 21. ročník měsíčníku Regio
Vážení čtenáři a obchodní partneři,
v letošním roce vám píši naposledy, prosincové vydání, které právě držíte v rukou, uzavírá 21. ročník našeho
měsíčníku. Trocha nostalgie je na místě, vždyť je to již
přes dvě desetiletí, co pro vás připravujeme měsíc co měsíc noviny, které můžeme směle označit jako tradiční.
Jak jsem avizoval v listopadu, prosincové číslo je skutečně nabité nejrůznějšími tipy zaměřenými na Vánoce.
Ať už je to přehled adventních akcí, které se v našem regionu v nejbližších
týdnech uskuteční, nebo pestrá nabídka našich obchodních partnerů. Nechybí ani tip na výlet do zimních Krušných hor, které snad již brzy pokryje bílá sněhová pokrývka.
Nezbývá než poděkovat vám všem, čtenářům, obchodním partnerům
a distributorům, díky kterým náš měsíčník vychází, za přízeň v letošním roce a popřát vše nejlepší do roku příštího, hodně spokojenosti, osobních
i pracovních úspěchů a hlavně zdraví, které je jistě to nejdůležitější, co
máme.

Kolektiv redakce měsíčníku Regio děkuje všem
svým čtenářům, obchodním partnerům, distributorům
a spolupracovníkům za přízeň v tomto roce a zároveň
všem přeje krásné prožití vánočních svátků i mnoho
pohody a zdraví v roce 2012.

Jiří Richter, šéfredaktor
richter@iregio.cz
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FIREMNÍ INZERCE
• grafické zpracování v ceně inzerce
• výrazné slevy pro stálé zákazníky (opakovací slevy)
• poradíme a navrhneme nejvhodnější formu prezentace vašeho podniku
• nabízíme dlouholeté zkušenosti a tradiční měsíčník s nákladem 25 000 výtisků!
Volejte: 775

646 267, 775 646 266, 417 534 206

SOUKROMÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
N Tel.: 417 534 206
N SMS: 777 959 061
N Web: www.iregio.cz

N E-mail: mesicnik@iregio.cz
N Fax: 417 534 209

SBĚRNÁ MÍSTA BEZPLATNÉ INZERCE:
TEPLICE

- REDAKCE, U Císařských lázní 7, Teplice
- Prodejna knih RBP - Masarykova 180, Trnovany
ÚSTÍ N. L. - ZOO centrum - Vaníčkova 31
- Trafika - Pivovarská 4 (pod vanou)

REGIO - Kupón k podání soukromého inzerátu ZDARMA!
POUZE 3 INZERÁTY NA KAŽDÉHO ZADAVATELE. DO RUBRIKY REALITY POUZE 1 INZERÁT NA KAŽDÉHO ZADAVATELE
TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

POTŘEBY
PROPRO
DOMÁCNOST
1 - POTŘEBY
DOMÁCNOST
• PRODÁM jídelní porcelánovou soupravu BOHEMIA (bílá, zelený a zlatý proužek
po okraji každé nádobky), 36 ks. Cena
500,- Kč. Vlastní odvoz. Tel.: 606 666 028.
(12101)
• PRODÁM zánovní digestoř zn. Mora, 3
rych. větrák, moderní. Cena 800,- Kč. Tel.:
721 952 021. (12102)
• PRODÁM sušák na prádlo Rollquick pro
stěny vzdálené 4,2 m, aretace, automatické navíjení šňůr, na 2 pračky prádla. Litvínov. Tel.: 606 309 121. (12103)
• PRODÁM 2 roky starou, malou jednodvéřovou ledničku zn. ProLine, svou velikostí je vhodná na chaty či do menších kuchyní, případně do méně početné
domácnosti. Má nastavitelné polohy skleněných polic. Mrazící box umístěn v lednici. Výška lednice cca 85 cm. Cena 1500,Kč.
Odkaz
na
foto
lednice
http://www.datart.cz/katalog/Chladnickas-mrazakem-ProLine-PF-85GWA.html Tel.:
602 827 524. (12104)
• PRODÁM deku a 2 polštářky z ovčí vlny.
Nové, orig. zabalené. Rozměry deky: cca
128 x 176 a polštářků 55 x 55 a 42 x 32 cm.
Cena 800,- Kč. Ústí nad Labem. Tel.: 721
258 355. (12105)
• PRODÁME americkou lednici s mrazá-

kem, s výrobníkem ledu a s chlazením vody. Výrobce LG, Typ - LG GW - L207FLQV.
Je rok stará. V obchodě je za 29 tis. Kč.
Prodáme za 16.900,- Kč. Kontakt:
12345jt@seznam.cz, tel.: 731 743 600.
(12107)
• PRODÁM lednici zn. Calex 220 L s malým mrazákem a automatickou pračku
Whirpool s vrchním plněním. Oboje
funkční, cena dohromady 1 990,- Kč. Tel.:
607 544 965. (12108)
• PRODÁM bílý lustr do dětského pokoje,
se zvířátky. Pěkný, jako nový. Cena 200,Kč. Tel.: 777 040 311. (12109)
• PRODÁM kombinovaný sporák s digestoří. Lze i jednotlivě. Sporák 1 500,- Kč, digestoř 500,- Kč, plyn. karmu 1 500,- Kč.
Tel.: 736 469 724 (Litvínov - Osada)
(12110)
• PRODÁM lednici s mrazákem Zanusi,
nepoužitá, 3 tis. Kč, nová, jen vybalená
z obalu. Dále vysavač Zanusi, nový, nepoužitý, za 1 tisíc Kč. Finanční důvody. Tel.:
602 161 258 (12111)
• PRODÁM odsavač par s uhlík. filtrem,
bílý za 300,- Kč, lednice velká s mrazákem
Philco, 2 kompr., 3 šupl. za 1 000,- Kč, fritéza Phililips za 1 000,- Kč. Tel.: 604 411
312 (12112)
• PRODÁM kovový mlýnek na maso
a kov. odšťavňovač ruční, cena 200,- Kč.
Tel.: 605 739 980 (12117)

ROZVOZ OBĚDŮ
Bio restaurace Zahrada Teplice
28. října 780/10 (ve dvoře), Teplice

Adresa a telefon: (bude otištěno jako součást inzerátu)

T1235042

DISPEČINK OBJEDNÁVEK
od 7.00 do 10.30
tel.: 774 551 661
dovoz domů, do kanceláře...
polévky, hlavní jídla, dezerty, freshe...
www.restaurace-zahrada.cz
Podpis:

Tento díl vyplňte jen v případě, že Vaše adresa nemá být otištěna v textu inzerátu.
Jméno a adresa: (nebude otištěno)

Text Vašeho inzerátu nám zašlete napsaný na kupónu k bezplatnému podání inzerátu, který je otištěn na této stránce. V případě, že nechcete, aby Vaše adresa byla v textu inzerátu
otištěna, napište ji odděleně. V takovém případě Vám všechny odpovědi zašleme poštou za
jednorázový poplatek 50 Kč. Seznamovací inzerce musí obsahovat kontaktní údaje (nebudou zveřejněny), následné odpovědi budou k vyzvednutí v redakci příp. zaslány poštou na
vaši adresu. Bez uvedení kontaktních údajů nebude seznamovací inzerát uveřejněn.
Ceny inzerátů podnikatelského charakteru, t.j. inzeráty soukromých podnikatelů a organizací, dle platného ceníku.
Odpovědi na inzeráty zasílejte přímo na adresy uvedené v inzerátech. Není-li adresa v inzerátu uvedena, posílejte odpovědi na naši adresu. Do levého rohu obálky uveďte číslo inzerátu, na který odpovídáte. Vaše odpovědi zašleme inzerujícímu.
Adresy inzerujících nesdělujeme!
Těšíme se na spolupráci s Vámi
Příjem inzerce soukromé i podnikatelské v redakci U Císařských lázní 7 v Teplicích,
pondělí až čtvrtek od 7 do 15 hodin, pátek od 7 do 14 hodin.
Měsíčník REGIO dostanete vždy v redakci U Císařských lázní 7, Teplice,
a v Informačním středisku města Ústí n. L., Palác ZDAR, Mírové náměstí

T1135069

Podpis

PODLAHÁŘSKÉ
CENTRUM
Prodej a odborná pokládka

Při nákupu nad 20 m2 jakékoliv podlahy,
:
E
C
K
A
zaměření, pokládka a doprava ZDARMA!

PVC, lina,
koberce, vinyl,
plovoucí a dřevěné podlahy

Provozovna:
Srbická 469 (vedle Hypernovy), Teplice
tel.: 417 560 812
mob.: 725 288 821, 725 296 144
podlaharskecentrum@seznam.cz
www.podlaharskecentrum.cz

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST, NÁBYTEK
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Advent v regionu
– trhy, koncerty i divadlo

ra na zem. plyn, jako nový, cena 1 500,Kč. Tel.: 723 537 725 (12118)
• PRODÁM horkovzdušnou troubu
v dobrém stavu. Tel.: 737 921 013 (12119)
• PRODÁM elektrický sporák se sklokeramickou deskou, půl roku používaný, cena
3 500,- Kč. E-mail: xmarxx@seznam.cz.
(12120)
• PRODÁM domácí pekárnu chleba + další funkce. 2 x použitá - nevhodný dárek.
Pův. cena 2 500,- Kč, prodám za 1 000,- Kč.
Tel.: 777 191 719. (12121)
• PRODÁM parní čistič/vysavač s parní žehličkou: 3 v 1 Cleaning-Sistem zn. M - Tro-

NOVÁ SLUŽBA PRO VÁS PERMANENTNÍ MAKE-UP
nics, výr. SRN, tlak páry 4 Bary. Jedenkrát
použitý. Pův. cena 1 498,- Eur nyní za 25
000,- Kč. Při rychlém jednání sleva. Nevhodný dárek - mám již obdobný. Tel.:
602 597 797 kdykoliv. (12123)
• DARUJI starší funkční pult. mrazák,
vlastní odvoz nutný. Tel.: 722 772 136.
(12122)
• PRODÁME automatickou pračku
s předním plněním, ve velmi dobrém stavu. Cena 2.500,- Kč. Teplice. Kontakt:
12345jt@seznam.cz. Tel.: 731 743 600.
(12124)

NÁBYTEK 2 - NÁBYTEK
• PRODÁM dvě komody z borovice. Foto
zašlu mailem. Cena za kus 800,- Kč. Tel.:
606 459 842. (12201)
• PRODÁM variabilní sedací soupravu:
béžová barva (imitace brouš. kůže - dobře se čistí) + polštáře jsou z oranžové/cihlové látky. Rozměry 200 x 80 cm. Po rozložení 2 x válenda nebo velké letiště.
Důvod - stěhování. Cena 15 000,- Kč, do-

hoda možná! Přijďte se na sedačku podívat - Teplice, Jana Koziny 906/11. Foto zašlu: ib.pronajem@seznam.cz. Tel.: 725 677
977. (12203)
• PRODÁM tmavou prosklen. vitrínu,
spodní díl úložný prostor, zabudovaná
světla, popř. vyměním za tmavou komodu. PC 2 000,- Kč nyní 1 200,- Kč. Pošlu foto. Tel.: 724 043 598. (12220)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 5)

PLOTY, PLETIVA
SLEVA

NA VYBRANÉ DRUHY PLETIV PVC
Zapletené při odběru nad 50 m
SLEVA 25 %.
Nezapletené KOMPAKT při odběru nad 50 m
SLEVA 25 %.

T1239023

• PRODÁM nové fondue Proline, záruka,
orig. balení, nepoužité. Termostat k udrž.
teploty, 6 dílná. Cena 400,- Kč. Tel.: 604
782 643 (12113)
• PRODÁM zánovní menší ledničku
zn. FORON - Vitcool, obsah 108 / 17 L, rozměry: v - 85, š.- 50, h.-60 cm. Cena: 900,Kč. okr. Teplice, doprava možná. Tel.: 721
005 994. (12114)
• PRODÁME automatickou pračku
s předním plněním, ve velmi dobrém stavu. Cena 2 500,- Kč. Tel.: 731 743 600 Teplice. (12115)
• PRODÁM kuch. sporák + plechy zn. Mo-

21. prosince. Každý den se na 1.
náměstí bude možné setkat nejen
s rozličnou prodejní nabídkou, ale
také s kulturním programem, chybět nebudou divadelní a pěvecká
vystoupení. O víkendu 17. - 18.
prosince diváci mohou očekávat
také historická řemesla, dobové
stánky, předvádění vánočních zvyků a projížďky v kočáře taženém
koňmi.
Městské divadlo Most pak nabídne 9. prosince vánoční koncert
Čechomoru a 13. 12. pak Rybovu
Česká mše vánoční v podání kvarteta pěveckých sólistů, Sbory unie
ČPS Podkrušnohoří a Festivalového orchestru Petra Macka zazní
i v Mostě. Ve středu 21. 12. má pak
svůj vánoční koncert Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
Jiří Richter

T1235078

(Pokračování ze strany 1)
Severočeské kvinteto Musica semper viva, které si připraví skladby
předních světových autorů. Výtěžek poputuje na dobrou věc.
Ústecké Vánoce - tak zní cyklus
adventních akcí, který v krajské
metropoli odstartoval již koncem
listopadu. V prosinci program běží
zejména o víkendech, na které
jsou připravené nejrůznější vystoupení, v centru města probíhají trhy
s pestrým sortimentem. V rámci
akce zazní v neděli 11. a 18. 12.
hned několik adventních koncertů, které ukončí Česká mše vánoční a to v Severočeském divadle
opery a baletu den před Štědrým
dnem.
V Mostě se mohou těšit na vánoční trhy, které potrvají hned 8
dní - od středy 14. až do středy

Při větším odběru pletiva SLEVA 30%
Tel.: 472 741 236, 604 351 718

PLOTOVÉ CENTRUM, U vlečky 1, UL-Předlice

T126030

RŮZNÉ
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připravuje novinky
a další zlepšování služeb
Konec roku je tradičním obdobím bilancování. Nejen
uplynulý rok hodnotila také paní Kateřina Novotná, provozovatelka oblíbené teplické oční optiky KN OPTIK, která
se v tomto oboru pohybuje již mnoho let. Do redakce nám
zaslala vzkaz určený všem čtenářům a zákazníkům, ve kterém nechybí zajímavosti z prostředí oční optiky i náhled
do plánů na rok příští:
„Vážení čtenáři a zákazníci,
byla jsem požádána redakcí Regia o napsání PR
článku do prosincového vydání. Nabízí se začít bilancovat či nastínit plány do
roku budoucího.
Já bych se možná jen ráda „zastavila". Oboru oční
optiky se věnuji 26 let a 12
let mám optiku vlastní. Vždy
to byla a je práce zajímavá,
smysluplná a hlavně práce,
kde konečný výsledek je hodnotitelný.
Neseme každý den „kůži na trh” a dostáváme se do konfrontace subjektivního a objektivního názoru na vidění. Toto je svým
způsobem adrenalin i hnací motor zlepšování naší práce.
V letech minulých bylo hlavní náplní očního optika-optometristy vyměřit korekci, vybrat vhodnou brýlovou obrubu, navrhnout brýlové čočky a po jejich dodání vše zabrousit, upravit a hotovou zakázku vydat.

Protože zájem o obor stoupal a klientů přibývalo, práce se musela začít specializovat . Optometristé na měření zraku, oční optici na výběr brýlí a brýloví technici na jejich výrobu. Současná doba nás zahání z mého pohledu ale ještě úplně jinam. Je to soutěž
o to, kdo je víc vidět, víc slyšet
a o tom, kdo nabídne větší slevu či produkty zdarma.
Vůbec se ale nepozastavujeme nad tím, kdo a kde nám
zrak měří. Nevadí nám, že
s nižší cenou jde dolů i kvalita,
že opravdu nemůžeme dostat
nic zadarmo, a už vůbec nemluvím o chybějící řemeslné
zručnosti v oboru.
Proto bych se velice ráda
v příštím roce ,,zastavila”
a věnovala především se
svým kolektivem dalšímu
zlepšování služeb a nabídky
v rychle se rozvíjejícím oboru oční optiky a prostřednictvím Regia Vás o části z toho informovala.
Za celý kolektiv KN OPTIK přeji krásné Vánoce.
Novotná Kateřina
(pr)

U Nádraží 905/12, Teplice
+420 606 84 66 14
www.kn-optik.cz

Metallplast-Recykling, spol.s.r.o.

- oslavte s námi již 20. Vánoce
Společnost Metallplast-Recykling, spol. s r. o. působí na českém trhu v oblasti sběru, zpracování a obchodování s kovovými
odpady od roku 1992. Od té doby se díky vysokému nasazení svých
zaměstnanců s profesionálním přístupem k zákazníkům vypracovala na vedoucí pozici mezi firmami zpracovávajícími kovový šrot
na území Ústeckého kraje. Pobočky máme v Ústí nad Labem,
Teplicích, České Lípě, Mostě a Krupce a připravujeme se na
otvírání poboček nových.
Široké spektrum našich služeb zahrnuje výkup a svoz šrotu
a barevných kovů, výkup papíru, likvidace technologických
zařízení, hal, ocelových konstrukcí, lodí a výrobních linek,
přistavení kontejnerů, zpracování nebezpečných odpadů.

Atraktivní moderní technika nám umožňuje zpracovávat materiál
přesně dle potřeby zákazníka za velmi výhodné zpracovatelské ceny. Ochrana životního prostředí je pro nás prioritou a naprostou
samozřejmostí. Jsme držiteli certifikátů ISO 9001 a ISO 14001.
Pro Vás, naše klienty, jsme na všech pobočkách připravili akci Vánoce Na šrot!, kdy Vám jako vánoční dárek k 20. firemním
Vánocům nabízíme nejzajímavější ceny v regionu. Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň a spokojenost a - buďte
s námi i nadále Na šrot!
Krásné prožití Vánočních svátků a rok 2012 plný zdraví,
klidu, pohody a porozumění přejeme Vám všem!
(pr)

www.metallplast.cz

NÁBYTEK, HRAČKY-KOČÁRKY

5

Prodejna tabák opět v Zemské ulici
Navštivte provozovnu
GALANTERIE, nově
rozšířenou o prodej TABÁKU,
kterou naleznete v Zemské
ulici v Teplicích,
těšíme se na Vaši návštěvu

• PRODÁM moderní obýv. stěnu. Je nepoškozená a skoro nová. Odstín BUK.
Skládá se z několika samostatných dílů –
variabilita. Důvod - stěhování. Cena 5
000,- Kč, dohoda možná! Přijďte se na stěnu podívat - Teplice, Jana Koziny 906/11.
Foto zašlu: ib.pronajem@seznam.cz. Tel.:
725 677 977. (12204)
• PRODÁM rozkládací gauč s úložným
prostorem + 2 polštáře k tomu. Potah se
dá sundat a vyprat. 1 900,- Kč. Můžu i přivézt. Tel.: 774 351 571. (12205)
• PRODÁM letiště s úlož. prostorem, zachovalé, málo použité + noční stolky + komodu, vše je v dobrém stavu, dále rohovou sedačku, pravá kůže, béžová
rozkládací, vše za 5 500,- Kč, důvod - stěhování, sleva možná. E-mail: racovamiluse@email.cz. (12207)
• PRODÁM rustikální nábytek - obývací
stěna - 8 dílů. Rozměry a fotky pošlu na
požádání mailem. Ústí nad Labem. Tel.:
721 258 355. (12208)
• PRODÁM rohovou sedačku, levý roh.
Béžový mikroplyš, rozkládací s úložným
prostorem. Přidám křeslo s podnožkou.
Cena dohodou. Tel.: 724 658 487. (12209)
• PRODÁM vyřezávaný selský stůl, židle,
lavice, borovice cena 1 350,- Kč. Sedací
soupravu 1 1/2 lůžková, 2 křesílka, fialová
barva 990,- Kč. Tel.: 731 943 512. (12211)
• PRODÁM obýv. stěnu z přírodního dřeva, borovice, ve velmi hezkém stavu. PC
20 tisíc, nyní 7 500,- Kč. Tel.: 732 622 362
(12212)
• PRODÁM příborník, sekretář tmavý, dýhov. dřevotříska, 60tá léta. Cena dohodou. Foto na e-mail. Tel.: 723 367 685.
(12213)
• PRODÁM bílý psací stůl, 4 šuplíky,
v. 0,75, š. 0,65, d. 1,20 m. Cena dohodou,
foto na e-mail. Tel.: 723 367 685. (12214)
• PRODÁM dětskou postýlku za 900,- Kč,

Firemní inzerce
u nás
jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267

Výroba - montáž - servis

nová, vybalená, moderní a složená. PC 2
100,- Kč. Tel.: 602 161 258 (12215)
• PRODÁM rohový stolek na PC, sv. dřevo,
zachovalý, cena 300,- Kč. Tel.: 724 188 286
(12216)
• PRODÁM sedací soupravu, vzorovaná
hědo-béžová, nepoškozená za 500,- Kč.
Tel.: 774 267 287. (12217)
• PRODÁM 2 ks bílých židlí, kulatý polstrovaný sedák. Výborný stav. Cena 200,Kč/ks. Tel.: 777 191 719. (12218)
• PRODÁM rozkládací sedačku s úložným
prostorem, dvě křesla za prima cenu, 4 roky stará, jako nová, proužek hnědo-zlatá
s ornamenty zakoupená u Paula. PC 14
000,- Kč nyní 4 tis. Kč, dále konferenční
stůl s dlažbou za 600,- Kč. Tel.: 724 043
598. (12219)
• PRODÁM rozkládací křeslo na nožičkách 100 x 200, rok staré, za 1 900,- Kč původní cena 5 900,- Kč nebo vyměním za
dřevěnou postel 100 x 200 bez čel i s matrací. Tel.: 603 969 353. (12221)
• NABÍZÍM sestavu nábytku ve výbor. stavu za odvoz a symb. cenu (50-100,- Kč/ks).
Do pokoje, na chatu, do klubovny. Foto emailem. TP, tel.: 776 840 845. (12222)

HRAČKY-KOČÁRKY
3 - HRAČKY-KOČÁRKY
• PRODÁME dětskou postýlku včetně
matrace. Materiál dřevo/borovice, rozměr: 65 x 125 cm. Postýlka má výškově nastavitelný rošt, je smontovaná. Matrace:
120 x 60 x 10 cm. Více info/fotek e-mailem. Cena: 500,- Kč. E-mail: jana.svehlova@gmail.com. (12301)
• PRODÁME dřevěný přebalovací pult
(borovice) s podložkou, 3 police. Max. šíře: 88 cm, výška: 84 cm + 12 cm navíc po
okraji pro přebalování, max. hloubka:
72 cm. Smontovaný. Více info/fotek emailem. Cena: 1 500,- Kč. E-mail: jana.svehlova@gmail.com. (12302)
• DĚTSKÁ autosedačka 9-36 kg s ALARMEM, signalizace nezapnutých pásů. Sklápěcí područky, atest ECE R44/04, nová záruka 2 roky, cena 1 690,- Kč. Tel.: 776 495
506. (12303)
• PRODÁM dětskou houpačku do pokojíčku, málo používanou, je do 20 kg. Tel.:
775 414 119. (12304)
• PRODÁM kočárek hluboký a sportovní.
Barva: šedo-oranžová, po jednom dítěti.
100 % stav. Původní cena 8 000,- Kč, nyní:
2 200,- Kč + dárek autosedačka zn. Chicco.
Tel.: 774 351 571. (12305)
• PRODÁM děts. postýlku jako nová málo používaná s modrými nebesy a matrací + děts. oblečení od 0 - 6 měs. i na ks, vše
levně. Tel.: 608 299 829. (12306)
• PRODÁM sportovní kočárek TAKKO,
červený s nánožníkem a pláštěnkou, cena
200,- Kč. Tel.: 724 658 487. (12309)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 11)

Žaluzie
na plastová
okna
SLEVA
45 %

T126017

žaluzie a markýzy - všeho druhu
plastové shrnovací dveře
těsnění do oken a dveří
čalounění dveří
Plynárenská 282, Teplice - Prosetice
záclonové garnýže tel./fax: 417 570 023, mob. 603 431 816
zaluziepoborsky@seznam.cz
sítě proti hmyzu

T126025

T1261059

Advent v regionu
Vánoční Olympia je plná inspirace a překvapení
Vánoční atmosféra je cítit na každém kroku. Města, obce, vesničky
září světýlky a naše domovy ovládla
atmosféra plná očekávání. Děti už
svá přáníčka dávají za okno a každé
ráno kontrolují, zda si to jejich přání
už Ježíškovo pomocníčci odnesli.
Jak vypadá Ježíšek? Chodí pěšky
nebo jezdí ve velikánských saních?
Olympia Ježíšek má veliké saně...
A zatím si je „zaparkoval“ přímo
v Olympia centru Teplice. A vy se
v nich můžete vyfotit až do 20. 12.
Poté si je odveze, aby je mohl připravit na slavnostní Štědrý večer,
kdy se celé rodiny sejdou u slavnostní večeře a děti netrpělivě
budu naslouchat, zda se už
z vedlejší místnosti neozve to
správné ježíškovské zacinkání.
Dětem vozí dárky Ježíšek, ale co
dospělákům? Ti už se musí postarat
o dárečky sami. Mamince by rozhodně slušely nové šaty z Orsay či
pěkná halenka od Steilmanna
nebo C&A nebo moderní tričko
značky Desigual za přijatelné ceny
od společnosti Denim Classics.
Radost ženám udělá nové vůně
z Marionaud nebo slušivý šperk
z obchodu Klenoty Aurum.
Babičku jistě potěší knížka od Kanzelsbergeru. A samozřejmě ani na
muže nesmíme zapomenout. Tatín-

kové budou rádi za elektroniku od
společnosti DATART, příteli udělá
radost mikina či jeansy od společnosti
Kenvelo, EXE a nebo oblek od Sunset
Suits. A co pro dědu? Třeba houpací
křeslo z Asko nábytku? Spoustu
a spoustu inspirace na vánoční
dárečky naleznete v Magazínu Olympia, který si můžete stáhnout na
www.olympia-tp.cz nebo vám s výběrem toho pravého dárku ochotně
pomohou prodavači a prodavačky ve
vašich oblíbených prodejnách. Jeden
tip vám dáme už dnes: Nebudete-li si

vědět opravdu rady, zkuste udělat
radost svým nejbližším, kamarádům
nebo známým Olympia poukázkou,
kterou zakoupíte na informačním
stánku Olympia centra v hodnotách
200, 500 a 1000 Kč. Je to univerzální
prostředek k tomu, aby se pod vánočním stromečkem nerozbalovaly
peníze, ale skutečné dárky, které oceníte i VY. Každá cesta za nákupem do
Olympia centra není obyčejnou cestou. Vždy vás tu čeká něco víc a to
v průběhu celého roku. Až do 18. 12.
máte stále možnost zkusit vyhrát pod
Vánoční stromeček velice zajímavý
„malý“ „velký“ dárek
- Ford Fusion. Stačí
nakoupit nad 500 Kč,
zaslat registrační SMS
na číslo +420 736 316
316 a jste ve hře. Již
21. prosince se dozvíte
jméno výherce a kdo
ví? Možná tím šťastlivcem budete právě VY! Krásný dárek
pro celou rodinu pod Vánočním stromečkem.
Nenechte si ujít akční vánoční
nabídky obchodů a vánočních
stánků s drobnou keramikou, vánočními ozdobami, silvestrovskou
pyrotechnikou a dárkovou balící
službou. Až do 23. 12. máte možnost
zakoupit před Olympia centrem Tep-

lice ten pravý, voňavý vánoční
stromeček a od 19. 12. kapra se
slevou 60 Kč! Děti, ale i celé rodiny
si mohou zpestřit nákupy strávené
v Olympia centru Teplice inter aktivním programem. V sobotu
10. prosince pokračují Adventní
hrátky. Připravena je již tradiční
tématika „Svíčkovaná“, která proběhne od 13 do 17 hodin v pasáži
centra. Budete si moci vyrobit
svíčku třemi různými technikami namáčením, ze včelích pláství nebo
ze speciálního gelu. Poslední
adventní sobota před Vánocemi je
věnovaná výrobě ozdob
na stromeček z přírodních
materiálů. Vánoční atmosféru završí již tradiční
koncert dětí z dětských
domovů, jenž si připravily
svá pěvecká a taneční
vystoupení za splněná přáníčka v projektu „Strom
splněných přání“ aneb „Kouzelný
zvoneček“, která můžete vyplňovat
až do 18. 12. Samotný koncert
proběhne 21. 12. od 15 hodin
a hlavním hostem bude populární
zpěvačka Debbi. V rámci koncertu
proběhne i finálové předání hlavních výher soutěže o Ford Fusion
15-ti šťastlivcům! Více informací
naleznete na www.olympia-tp.cz.

Teplická burza je nové místo pro vánoční nákupy
Teplice - V Teplicích u stadionu
Na Stínadlech se úspěšně daří ob-

novovat tradici teplických burz,
které zde v devadesátých letech
byly doslova fenoménem. Poprvé
se burza konala v říjnu a od té doby pokračuje každou sobotu za
stále většího zájmu prodávajících
i nakupujících, kteří tak mají další
příležitost k vánočním nákupům.
Burzu provází řada akcí, tou poslední byla zabijačková polévka za
korunu. Na tu se mohou návštěvníci těšit i v prosinci: "Rozhodli

jsme se v akci polévka za 1,- Kč
pokračovat až do vánočních svátků. Jedeme naplno do 17. prosince. Leden, únor očekáváme
útlum, ale zavírat nebudeme. Kdo
bude mít nasmlouvané zájemce,
samozřejmě může přijít. Ale počítáme, že se burza rozjede naplno
zase s příchodem jara," sdělila
nám Hana Sekaninová z pořadatelského týmu.
Přes zimu bude fungovat ze-

PF 2012
Q-LEASING, s.r.o. Teplice
U Nádraží 905/12
poskytování finančního leasingu
Tel. 417 533 781
www.qleasing.cz

T1263066

Všem našim klientům
a obchodním partnerům
děkujeme za spolupráci
v roce 2011.
Do nového roku 2012
přejeme mnoho osobních
i pracovních úspěchů
a pevné zdraví.

jména internetová burza. "Pokud
máte použité zboží, pračky, ledničky, televize nebo chcete po odrostlých dětech prodat oblečení,
hračky, kočárky a další věci, stačí
vše nafotit, napsat stručný popis,
cenu a poslat nám. K tomuto slouží kontaktní formulář na našich
stránkách www.teplickaburza.cz,
kde jsou i další informace," dodává Hana Sekaninová.
(red)

Pokoj a mír všem lidem
dobré vůle, klidné prožití
vánočních svátků
a do nového roku
pevné zdraví, štěstí, lásku,
spokojenost, osobní
i pracovní úspěchy
přejí zaměstnanci a klienti
Domova důchodců Bystřany.

Tel.: 720 524 287, e-mail: natalia.rosa@email.cz
Knihy o zdraví (Encyklopedie léčivých potravin aj.), pro děti
(Filipova dobrodružství aj.) a s křesťanskou tématikou.

Autoškola RAPID - Svoboda
Učebnice a výukové CD zdarma.
Každý měsíc akční ceny.

Autoškola s úsměvem!

Renovace veteránů Servis Náhradní díly
Vánoční akce:
Diagnostika řídících jednotek vašeho
vozidla zdarma k Vánocům od Ježíška

BP
R&
spol.

adresa:
Mírová 194/11
Dubí - Pozorka
417 03
+420 777 350 300
+420 775 497 954
www.autoservis-tp.cz

RODINNÉ KNIHKUPECTVÍ
Nejstarší soukromé knihkupectví v okrese
Masarykova 260/180 (zast. MHD), Teplice 2 - Trnovany
tel.: 417 562 094, 777 897 928

má pro Vás, své zákazníky-čtenáře, v předvánoční době ještě
širší nabídku beletrie, dětské literatury i obraz. publikací.
Největší výběr sci-fi a fantasy v okrese.
V adventní době bude otevírací doba: Po - Pá 9.00-12.00 a 13.00-18.00 hod.,
so+ne 9.00-12.00 hod., 24. 12. 2010 9.00-12.00 hod.
Uděláme maximum abychom vyhověli vašim přáním.
Co okamžitě nemáme, obratem doobjednáme.
Pro stálé zákazníky celoročně sleva 10 % na knihy.

IN STUDIO

Školní 1019, Teplice (vedle Erotic City)

AKCE jen v PROSINCI
KADEŘNICKÉ SLUŽBY

NEHTOVÁ MODELÁŽ

Pánský střih – 65,- Kč
Stříhání, foukání, styling krátké vlasy – 179,- Kč
Stříhání, foukání, styling střední vlasy – 249,- Kč
Stříhání, foukání, styling dlouhé vlasy – 299,- Kč

Nové nehty – 499,- Kč
Doplnění – 399,- Kč

KOSMETICKÉ SLUŽBY
Kompletní kosmetické ošetření 90 min – 499,- Kč
kosmetické ošetření 60 min – 349,- Kč

Objednávky na telefonu:
725 288 805
(kosmetika + kadeřnictví)
728 238 725 (nehty)

T1261076

E-mail: sv.r.teplice@centrum.cz
www.autoskolarapid.cz

T1263008

TEPLICE, Zelená 2870 (u Gymnazia)
Tel: 777 583 550

Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
Československé armády 1360
434 01 Most
www.muzeum-most.cz

T123079

T123075

Darujte svým blízkým a přátelům unikátní knihy,
které nenajdete v žádném obchodě!
Nevěříte? Přesvědčte se!

zejména pro děti,“ zaměřená na
tradice Vánoc: pečení cukroví, tvorbu vánočních ozdob, zdobení adventních věnců, pouštění lodiček či
lití olova. V každou celou hodinu se
uskuteční prohlídky stálých expozic
zámku s průvodci v dobových kostýmech.
Nedělní programový blok na Zámeckém náměstí zahájí Krušnohorská dudácká muzika, po ní nastoupí
mrňata z pěveckého sboru Pramínek, Poupata ze ZŠ Maršovská, Canzonetta z teplického gymnázia, Divadelní soubor Panoptikum Maxe
Fische, For People ZUŠ Teplice, Schola Viva Bilinensis, Audite Silete Bohosudov a Krušnohorský pěvecký
sbor. Program na Zámeckém náměstí slavnostně ukončí fanfáry
v 17 hodin. Ve stejný čas se poblíž,
v Zahradním domě, začne odvíjet
příběh v duchu tradičních pastýřských a jesličkových her. Novobarokně laděnou kompozici pro sbor,
sólisty a komorní orchestr napsali
Martin Budek, Martin Vršecký a Jan
Zástěra a diváci ji zhlédnou v nastudování Trautzlovy umělecké společnosti, sboru Collegium hortensis,
Hadv cirkuse a Hudebně alternativního divadla Most. Režie se ujal
Adam Šmejkal.
V oratoři děkanského kostela sv.
Jana Křtitele bude návštěvníkům
přístupna tradiční vánoční výstava
populární keramičky Aleny M. Kartákové. Letos ji nazvala „Potomci
Adama & Evy“ a mýlil by se každý,
kdo by si myslel, že paní Alena své
příznivce už nemůže ničím překvapit. Její keramické portréty dotvořené textilem a dřevem: Slečna Gabriela Sladká, Řezník Selátko,
Perníčková babička Anežka, Umělec
Vojta Štětec a další, jsou rozkošné
a nedostižné. Výstava je přístupná
od úterka do neděle od 10 do 12
a od 13 do 16 hodin. Při adventních
koncertech v kostele sv. Jana Křtitele 4. a 11. prosince a v průběhu vánočních trhů ji bude moci navštívit
až do 18 hodin.
Eva Stieberová

T1264060

Teplice - Bezmála třicet stánků,
které nabídnou dárkové, především
vánoční zboží, například knihy, kosmetiku, šperky, lázeňské oplatky,
kožešiny, svíčky... Ale také voňavé
vánoční hodování, počínaje tradičním svařeným vínem, klobásami
a preclíky, medovinou, staročeským
trdelníkem a vánočním punčem
a kořením konče. To všechno bude
ke spatření, ochutnání a „očichání“
na letošních teplických Vánočních
trzích. Konají se o posledním adventním víkendu v sobotu, 17.
a v neděli 18. prosince na Zámeckém náměstí v Teplicích. Samozřejmě nebudou scházet ukázky starých řemesel, neboť které dnešní
dítě ví, co vyrábí šmukař, jak obratně dokáže v plamenu kouzlit kovář
či jak chutná pravý český med.
Zatímco stánkový prodej odstartuje vždy v deset a potrvá do osmnácté hodiny večerní, program na
pódiu se začne odehrávat od dvanácti. V sobotu se v něm vystřídají
soubory Komořinka Bílina, Cibuláček Dubí, dvojice teplických muzikantů Pavel Houfek a Natálie Karbanová, Divadlo Krabice Teplice
a ze zámeckého balkónu několikrát
za odpoledne zatroubí trubači a na
hemžící se Tepličany shlédne z tepla svého sídla knížecí rodinka.
Letos poprvé se totiž do programu vánočních trhů zapojilo také regionální muzeum, které sídlí na
teplickém zámku a v přízemí nabízí
výstavu vánočních ozdob a formiček „Až zavoní jehličí…“. Vánoční
ozdoby i tvary a chutě domácích
sladkostí prošly vývojem, který odráží dobový vkus i módní vlny. Výstava představí muzejní sbírku vánočních ozdob a tvořítek cukroví
20. století spolu s recepty a návody
na výrobu. Průběžně s ní se zde po
oba dny odehraje „Vánoční dílna

T123084

A zase ty
vánoční trhy

Děkujeme všem
návštěvníkům
a příznivcům muzea
za podporu v roce
2011 a přejeme do
nového roku 2012
mnoho osobní
spokojenosti, zdraví
a rodinné pohody.

5 000 bezplatných parkovacích míst ● Přímo na dálnici A4 (sjezd Dresden Neustadt) ● www.elbepark.cz

Splň si svá
přání!
...ve více jak
180 obchodech.

Otevřeno také v neděli 18. 12. 2011 od 12 – 18 hod.

PŘÍLOHA ČTENÍ - ZPRÁVY Z NĚMECKA
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V Drážďanech zahájili proslulé vánoční trhy
Drážďany - V Drážďanech byl svou pohádkovou atmosféru kých turistů. Také letos se návzahájen již 577. ročník proslu- i pestrou nabídku patří mezi ob- štěvníci mohou těšit nejen na
lých vánočních trhů, který pro líbený adventní cíl mnoha čes- výjimečnou atmosféru, ale také
na nové stánky i uspořádání tržiště. Na populárním „Štrýclmarku“ je letos 233 stánků, na
kterých najdete něco na zahřátí,
nápady na netradiční dárky či
ukázky tradičních krušnohorských a regionálních řemesel, jakými je například dřevořezba,
opracovávání kovů, hrnčířství či
krajkářství a brašnářství.
Zatímco v dávné minulosti byly drážďanské trhy jednodenní
záležitost, v současnosti trvají
měsíc a provází je mnoho doprovodných akcí. A to i pro mladé, pro které je například na 9.
prosince
připravena
akce
Hvězdné hodiny, kvůli které trh
poběží až do 23 hod. - obvykle
Již 577. ročník drážďanských vánočních trhů se těší i na hosty končí o dvě hodiny dřív. Část trz Čech.
Foto: Pönisch hu před kostelem Kreuzkirche

je vyhrazena dětem. Ty na tomto místě zajisté potěší pestrobarevné chaloupky, v nichž bydlí
různorodé vánoční bytosti, jako
například kominík ze sušených
švestek Pflaumentofl, vánoční
skřítek, či místní pekaři, s nimiž
děti mohou zkusit péct saské vánoční cukroví. Součástí dětského koutku je i kino a malá železnice. Většina domečků pro
děti je otevřena mezi 11 a 18
hodinou.
Další novinkou jsou dárkové
poukázky na nákup na trzích,
které lze zakoupit na drážďanském informačním centru a pak
je věnovat jako dárek. Platí až
do Štědrého dne u všech prodejců. Novinkou je také venkovní kino, které bude vysílat denně od 14 – 18 hodin.
Carola Pönisch

Co musíte ochutnat na Štrýclmarktu? Štolu!
Drážďany - Vánoční trh Štrýclmarkt tradičně vábí návštěvníky
z celého světa svými jedinečnými
specialitami. Procházíte-li pečlivě uspořádanými a bohatě vánočně zdobenými stánky, cítíte
vůni svařeného vína, kterému se
německy říká "Glühwein", pulznického perníku neboli "Pulsnitzer Pfefferkuchen", sušených

švestek a především originální
drážďanské štoly. Říká se, že tvar
drážďanské vánoční štoly pokryté silnou vrstvou moučkového
cukru připomíná narozeného Ježíše zabaleného v šátku. Pravá
štola se prodává pod chráněnou
známkou „Dresdner Stollen“
a na důkaz, že se jedná o nefalšovanou drážďanskou štolu, je

NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE

V NĚMECKÝCH NOVINÁCH

Pravá drážďanská štola je skutečná delikatesa.

PRO DRÁŽĎANY A PŘÍHRANIČNÍ OBLAST
FREITAL, DIPPOLDISWALDE, PIRNA, SEBNITZ
Podnikatelská inzerce. Výhodná cena!
Kontakt:

Redakce měsíčníku Regio
pan Jiří Richter
tel.: +420 417 534 206, +420 775 646 267
richter@infocz.de

každý její bochánek označen zlatou pečetí se Zlatým jezdcem,
který představuje saského kurfiřta a polského krále Augusta
Silného.
Právě tento panovník nechal
jako první v roce 1730 upéct pro
jednu z řady svých velkolepých

Chcete se při návštěvě Drážďan
dozvědět o této saské metropoli více?

www.drazdany.de

Foto: archiv

oslav nazvanou „Zeithainer Lustlager“ obří štolu o váze 1,8 tun
a zhotovit obrovský nůž na krájení štoly. Tato Augustova štola
byla pečena několik dní ve speciální pro štolu zhotovené peci.
Touto událostí je inspirována
i současná Štolová slavnost, která se tradičně koná v sobotu
o druhém adventu (letos se konala 3. 12.) a na kterou 140 drážďanských pekařství a cukrářství
společně peče ještě větší a těžší
obří štolu. Ale nedělají to jako
před mnoha lety August Silný tj.
nepečou tuto štolu jako jeden
velký kus, ale rozdělí si práci
a každé pekařství upeče několik
plátů, které se pak slepí cukrovou hmotou, takže z nich vznikne několikatunové dílo.
(red)

RŮZNÉ
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Vánoční nákupy v Drážďanech:

Značkové zboží i originální dárky
nákupního centra „Altmarkt Galerie“.
Na náměstí Neumarkt, v prostoru
kolem kostela Frauenkirche, najdete řadu obchodů a butiků s vybraným zbožím pro všechny, kteří hledají něco mimořádného. Na své si
zde přijdou také sběratelé umění
a starožitností. Řada těchto obchodů, včetně kaváren a restaurací se
skrývá v luxusním nákupním centru
QF, které má několik vchodů, dva
z nich přímo naproti kostela Frauenkirche.
Také barokní čtvrť na druhé straně Labe (Innere Neustadt) mezi ulicemi Hauptstraße a Königstraße je

vyhlášenou adresou pro luxusní nakupování. Restaurované měšťanské
domy a romantická nádvoří vytvářejí půvabné prostředí jako stvořené pro elegantní butiky, obchody se
starožitnostmi a znamenité restaurace s vynikající mezinárodní kuchyní. Na barokní čtvrť bezprostředně
navazuje alternativní čtvrť Vnější
Neustadt (Äußere Neustadt). Pestrou paletu zboží od módních výstřelků až po dokonalou eleganci
najdete v místech, kde se stýkají ulice Alaunstraße, Böhmische Straße
a Rothenburger Straße.
Pavla Kopecká

Vánoční nákupy v Drážďanech mají své neopakovatelné kouzlo.
Foto: Sylvio Dittrich
Drážďany - Tradiční drážďanská
nákupní zóna začíná na hlavním nádraží (Hauptbahnhof) a pokračuje
pěší zónou bulváru Prager Straße
dál na náměstí Altmarkt. Najdete tu
známé módní řetězce jako např.
H&M, New Yorker, Pimkie, Orsay, TK
Maxx, Levi's, Mango, Salamander,
Peek&Cloppenburg, mnohé z nich
přímo v obrovském nákupním centru „Centrum Galerie“ (parkování
3,50 € za den).
Na Prager Straße letos přibyl další obdivuhodný obchod se sportov-

ním a outdoorovým zbožím Globetrotter. Tam najdete například skvělé vybavení pro skialpinismus, bazén
na zkoušení kánoí, ledovou a dešťovou komoru na zkoušení sportovního oblečení v extrémních podmínkách či můžete nahlédnou do
manufaktury vyrábějící přímo v prostorách obchodu produkty z pravého prachového peří. Pokračujete-li
dál k náměstí Altmarkt, uvidíte po
pravé straně obchodní dům Karstadt a přejdete-li ulici Waisenhausstraße tak přímo nalevo vchod do

jj
MÁTE PODOBNÉ
PROBLÉMY?
Do konce prosince
zaváděcí ceny :-)

28. října 891/11, Teplice, tel.: 417 530 578
T1235064

HRAČKY-KOČÁRKY, ODĚVY, ELEKTRONIKA
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ODĚVY

T126028

HRAČKY-KOČÁRKY
• PRODÁM dětskou vaničku Chicco. Miminko může pohodlně sedět i ležet, aniž
by si namočilo hlavičku. Vana je tvarovaná, málo používaná, ve spodní části má
výpust, PC 900,- Kč, nyní 500,- Kč. E-mail:
allilu@seznam.cz. (12307)
• PRODÁM kočárek Roan Marita. Korbička + sportovní sedačka, nafukovací kola,
prostorný koš pod kočárkem. Šedá barva.
PC 9 000,- Kč, nyní 3 700,- Kč. E-mail: allilu@seznam.cz. (12308)
• DĚTSKÉ plastové sáňky - barva svítivě
oranžová, nosnost do 80 kg, cena 300,Kč, bob modrý zn. "Cyclone" cena 200,Kč jednou využité. Pouze osobní odběr
Litvínov a okolí. Tel.: 733 564 956. (12310)
• PRODÁM dětského dřevěného koně,
cena 200,- Kč. Dětské boty všeho druhu
a různé číslování. Levně. TP. Tel.: 724 812
985. (12311)
• PRODÁM dětský přebalovací pult s úložným prostorem. Cena dohodou. Tel.: 736
629 498. (12312)

Firemní inzerce
u nás
jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267

• NABÍZÍM zhotovení oblečků na panenky, jde o komplety - šité, pletené. Barbie 8 ks - 210,- Kč, Anabell - 6 ks - 480,- Kč,
Chou - chou - 6 ks - 480,- Kč, kvalita. Tel.:
736 469 724 (12313)
• PRODÁM kočárek na panenku, jako nový. Hezký potah, modrá konstrukce, plimo, láhev, taška na pleny, nákupní košík.
Český výrobek. PC 2 100,- Kč, nyní 1 000,Kč. Tel.: 736 469 724 (12314)

4 - ODĚVY

• PRODÁM růžovou zimní bundu Barbie
s kapucou vel. 128, cena 100,- Kč. Tel.: 724
658 487. (12401)
• PRODÁM zachovalý pánský oblek - vel L
- XL za symbolickou cenu 300,- Kč. Tel.:
728 529 218. (12402)
• PRODÁM na motorku kož. bundu a kalhoty, dobrá cena. Tel.: 603 305 921
(12403)
• NABÍZÍM jako nové oblečky na mimi 0
- 7 měs., neutrální za 850,- Kč, velký balík
- body, overaly, dupačky, košilky, soupravy, tepláky, kalhoty atd. Tel.: 604 782 643
(12404)
• NABÍZÍM teplou zimní kombinézu, vel.
od 3 měs. výše, červená, 160,- Kč, lze zaslat. Tel.: 739 816 462 (12405)
• NABÍZÍM luxus. oblečení po miminku
vel. 0 - 6 měs., balík věcí obsahuje kombin., body, dupačky, kabátky, čepičky
v bezvad. stavu, cena 750,- Kč. Tel.: 739
816 462 (12406)
• PRODÁM dámskou úplně novou koženou sv. hnědou bundu, šitá na zakázku,
rovnou, delší, vel. 52 - 56. Tel.: 604 938
434 (12407)
• PRODÁM pán. oblek černý s jemným
proužkem, světle šedý oblek a černé sako,
vel. 106, na hodně vysokého a velmi štíhlého muže, vše úplně nové, značkové,
velmi levně. Tel.: 604 424 476 (12408)
• PRODÁM levně dětské oblečení 4 - 6
let, pro dvojčata i jednotlivě, hlavně na
holčičku. Na vyžádání zašlu foto. Kontakt:
andelova77@seznam.cz, tel.: 721 906 927.
(12409)
• PRODÁM značkový kostým, vel. 42,
světle béžová barva, sako delší, projmutý

střih. PC 2.500,- Kč, nyní 550,- Kč. Na vyžádání zašlu foto. Kontakt: andelova77@seznam.cz, tel.: 721 906 927.
(12410)
• PRODÁM dámský vlněný kratší kabátek, kožený černý kabát šitý do zvonu vel.
42, boty vel. 42, kož. bundu 38 - 40, volný
zimní kabát s výšivkou vel 40 i na dobírku.
Tel.: 777 890 114. (12411)
• PRODÁM pán. kalhoty vel. 52, džíny, 2
pánské obleky vel. 52, nové s visačkou, saka vel. 52, kalhoty v. 54, kožené boty plné
v. 45, trička vel. L, košile 40 - 42, moderní,
i na dobírku. Tel.: 777 890 114. (12412)
• PRODÁM bílé kožešinové paleto vel. 44
- 46. Bílý králík. Cena 2 000,- Kč. Tel.: 603
764 914. (12413)

ELEKTRONIKA
5 - ELEKTRONIKA
• PRODÁM televizi Philips stříbrné barvy,
úhlopříčka 70 cm, 5 let stará, dobrý obraz.
Cena 500,- Kč. Tel.: 606 200 343. (12501)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 12)

T126044

• PRODÁM set do dětské postýlky, mantinely s děts. motivy, pytel na spaní, lůžkoviny, deka, prostěradlo za 280,- Kč. Tel.:
602 954 145 (12315)
• PRODÁM dětské plastové sáně svítivě
oranžové barvy za 300,- Kč, modrý bob za
200,- Kč. Jen osobní odběr, Litvínov a okolí. Tel.: 733 564 956. (12316)
• PRODÁM krásný kočárek zn. Tako
Swift, trojkombinace, barva vhodná pro
obojí pohlaví. Výborný stav. PC 6 990,- Kč
nyní jen 2 500,- Kč. Dále zn. ohřívač a sterilizátor lahví PC 1 890,- Kč nyní jen 699,Kč. Tel.: 774 041 148. (12317)
• PRODÁM kočárek Tako pro dvojčátka,
šedý kombinace s hnědou, 2 tašky, síť proti hmyzu, pláštěnka, cena 5 000,- Kč. Oblečení pro holčičku do 1 roku i na dobírku. Tel.: 777 890 114. (12318)

Na slunné straně Milešovky je kniha
o umučeném bořislavském faráři
Teplice - V teplických knihkupectvích lze zakoupit novou vlastivědnou knihu, která vyšla v září
tohoto roku na památku P. Franze
Sitteho, kněze, který 38 let (1922 1960) působil na faře v Bořislavi
a byl při své duchovní službě také
horlivým dějepiscem a vlastivědným pracovníkem. Byl oblíbený
mezi českými i německými farníky
a po válce tu mohl zůstat. Až po
únoru 1948 nastaly střety s novým
režimem. Záminkou k jeho odstranění bylo jeho obvvinění
z "revanšismu", ačkoliv jeho spisy
byly zcela apolitické a P. Sitte se
ničím neprovinil. Počátkem roku
1960 byl zatčen a 8. ledna po
třech dnech vazby v litoměřické
věznici nalezen v cele s podřezanými žilami a po vykrvácení zemřel. Nebyla to sebevražda, jak
prokázalo pozdější vyšetřování,
skutečného pachatele však nebylo
možno zjistit.
V knize o 200 stranách s boha-

tou fotografickou přílohou jsou
kromě jeho životopisu a svědectvích o jeho násilné smrti otištěny
jeho spisy včetně jejich českého
překladu. Je to jednak kronika
farnosti Bořislav, jednak jeho
hlavní vlastivědný spis "Na slunné
straně Milešovky", podle kterého
byla nazvána celá kniha. Autor
v něm všestranně líčí přírodu kraje pod Českým středohořím, jeho

historii, život a zvyky obyvatel
v minulosti i historii jednotlivých
obcí, které patřily pod farnost Bořislav (dnes kromě Bořislavi Žalany, Rtyně nad Bílinou, Bžany
a část Bystřan), která měla 3 kostely a 20 kaplí, s přesahem na Žim
a Kostomlaty. Podařilo se získat
od pamětníků a z archivů dosti
snímků ze života P. Sitteho a dokumentovat i současný stav všech
církevních památek na území farnosti. Knihu je možno doporučit
regionálním historikům i zájemcům o historii a vlastivědu našeho
kraje.
Knihu lze získat u vydavatele na děkanství v Teplicích na Zámeckém náměstí, v teplických
knihkupectvích (Řeřicha v Krupské ulici, U divadla, na Masarykově třídě (L+N a v Trnovanech), ale
i v knihkupectvích v Ústí nad Labem a v Litoměřicích.
Norbert Krutský

ELEKTRONIKA, VÝPOČETNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA, HOBBY

12

T126053

• PRODÁM nový nepoužívaný satelit. přijímač zn. Openal. Poř. cena 6 500,- Kč, nyní za 3 000,- Kč. Kvalita za rozumnou cenu. Tel.: 606 517 654. (12502)
• PRODÁM funkční televizor Tesla úhl. 54
cm, cena 400,- Kč. Tel.: 774 267 287.
(12504)
• PRODÁM kameru Digital Panasonic NV
- RS 7 E6, pův. cena 16 000,- nyní 10 000,Kč, skoro nová. Prodám koňak sklenky 6
ks, cena 100,- Kč. (12507)
• PRODÁM televizor Sony s úhl. 72 cm
s dálk. ovládáním a plochou obrazovkou.
Cena 1 400,- Kč. Teplice. Tel.: 732 738 090.
(12508)
• PRODÁM TV Grundig Lenaro, úhl. 51
cm, používaný 1 rok, výborný stav. Není
plochý, plochá jen obrazovka. Cena 900,Kč. Příp. ho daruji organizaci - škola, družina, nemocnice, apod. TP. Tel.: 776 840
845. (12509)

VÝPOČETNÍ
TECHNIKA
6 - VÝPOČETNÍ
TECHNIKA

7 - TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
TECHNIKA
TELEKOMUNIKAČNÍ
• PRODÁM 6070, barevný displej, MMS,
fotoaparát/kamera, FM rádio, infraport,
organizér, java, hry, s novou nab., stříbrný, jako nový, ve 100 % stavu, jen 800,-

Kč. I na dobírku. Tel.: 604 961 269.
(12701)
• PRODÁM mobilní telefon Nokia 3310,
málo používaný, s nabíječkou, ve 100 %
stavu, jednoduché ovládání, velká písmena – vhodný pro seniory, jen 500,- Kč. I na
dobírku. Tel.: 731 342 476. (12702)
• PRODÁM MT Siemens C 55, v dobrém
stavu. Zn.: dohoda, levně. Tel.: 739 173
804. (12703)
• PRODÁM tel. přístroj se záznamníkem
s mikr. kazetou a dig. ogm, model 2J9896. Tel.: 605 739 980 (12704)
• PRODÁM mobilní tel. zn. NOKIA 6131,
krásný vyklápěcí s novými kryty v ceně

PALAČINKÁRNA
U LÁZNÍ
Českobratrská 2942/42 Teplice
Tel.: 603 155 089
Otevřeno: Po - So 10.00 - 18.00

§ 16 druhů sladkých palačinek
§ Novinka:
11 druhů slaných palačinek a 3 druhy rizolet
§ nealkoholické a alkoholické nápoje
§ nekuřácké prostředí
§ součástí palačinkárny je dětské centrum
§ možnost Wi-Fi připojení
§ vhodné i pro ﬁremní akce
či dětské narozeninové oslavy

T12

• CREATIVE PCI Express X-Fi Xtreme Audio (SB1040). Karta je skoro nepoužívaná,
dodám se softwarem, paragonem o zakoupení. Další podrobnosti získáte na síti. PC 740,- Kč, prodám za 500,- Kč. Pouze
osobní předání. Tel.: 721 517 939. (12601)
• KOUPÍM starší notebook, levně. nabídněte jen Teplice, za nabídky děkuji. Tel.:
728 143 110. (12602)
• PRODÁM profesionálně naplněné kartridže do tiskárny HP690 + ostatní. Jedná
se o barevnou AC-649 a černou AC-629.
Celkem 6 ks. Cena 80,- Kč/ks. Tel.: 733 719
109. (12603)
• PRODÁM Creative PCI Express X-Fi Xtreme Audio (SB1040). Karta je skoro nepoužívaná, dodám se softwarem, paragonem o zakoupení. Další podrobnosti
získáte na síti. PC 740,- Kč, prodám za
500,- Kč. Pouze osobní předání. Tel.: 721
517 939. (12604)
• PO PRODEJI notebooku je neupotřebená TV karta AVerTV Hybrid+ FM Cardbus. Je řešením pro majitele notebooků
s volným PCMCI slotem. Kromě výhod
obojetného příjmu analogového i digitálního vysílání, tento model nezabírá ostatní volné porty a rozhraní. PC 1.400,- Kč,
nyní 500,- Kč. Tel.: 721 517 939. (12605)
• PRODÁM záložní zdroj APC Back UPSRS 500, má automat. regulaci napětí
a úplně novou baterii. Veškeré příslušenství. Předvedu. Cena jen 1 200,- Kč. Tel.:
774 041 148. (12606)
• PRODÁM funkční notebook UMAX.
PROCESOR INTEL PENTIUM M 1300 MHZ,
RAM 512MB, HDD 80GB, 3 x USB, LAN,
PORT 1394, DVD ROM+CD RW, čtečka karet, vadná baterie. Cena 1 900,- Kč. Teplice. Tel.: 732 738 090. (12607)
• PRODÁM PC PENTIUM 4, PROCESOR

2000 MHZ, paměť RAM 768 MB, HARD
DISK 2 x 20 GB, GRAFIKA ATI RADEON
9200 - 128MB-AGP, 4 x USB, LAN, FDD,
DVD RW (špatně čte), klávesnice + myš.
ŠCena 1 500,- Kč. Možno prodat i monitor LCD 15, cena 600,- Kč, LCD 17 cena
800,- Kč. Teplice. Tel.: 732 738 090. (12608)

AKCE: Každá 10. palačinka ZDARMA

Více na www.lunchtime.cz

400,- Kč /původní přidám/, má 2 špičkové
displeje, MP3, foto, rádio, slot na micro SD
atd. Nabíječka a návod. 100 % stav jako
nový. Cena 899,- Kč. Tel.: 774 041 148.
(12705)
• PRODÁM Nokia 6300 perfektní 1GB paměť. karta, nabíječka. Za 1.100,- Kč. Tel.:
608 138 279. (12706)
• PRODÁM ve výborném stavu mobil Nokia E52 stříbrná barva s příslušenstvím. Záruka do konce roku 2011. Tel.: 608 523
443. (12707)

HOBBY

8 - HOBBY

• PRODÁM kimono judo IPON vel. 158,
skoro nové, 500,- Kč, možno i na dobírku.
E-mail: zap.al@seznam.cz. (12801)
• PRODÁM hvězdářský dalekohled - teleskop pro začínající astronomy, kompletní
souprava včetně hledáčku, kompasu, stativu, nový v orig. balení, cena pouze 800,Kč. Mohu zaslat i na dobírku. Tel.: 604
961 269. (12802)
• PRODÁM nový dalekohled, 30 x 60 mm,
barva černá, s brašnou, Russia, výborný
stav, cena jen 450,- Kč. Mohu zaslat i na
dobírku. Tel.: 731 342 476. (12803)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice,
místopis od r. 1890 - 1930/40. Dále koupím staré hodiny nástěnné, figurální aj.
a vše od hodin. Děkuji za nabídky, platím
stále. Tel.: 606 957 179, 722 150 816.
(12804)
• PRODÁM sbírku bankovek (350 ks) z celého světa a také výroční poštovní obálky
z Afriky. Tel.: 728 042 334. (12805)
• HLEDÁ se varhaník do rozjeté kapely.
Od bigbítu až po klasickou muziku. Máš li čas a chuť, ozvi se. Tel.: 775 268 547.
(12806)
• PRODÁM velké akvárium 100 x 40 x
50 cm na 200 litrů, vč. černého plastového
krytu a tapety. Nové, dosud nenapuštěné,
velmi pěkné. Pův. cena 4 400,- Kč, nyní 1
690,- Kč (nevhodný dárek). Nutný osobní
odběr - Teplice. Tel.: 776 498 821. (12807)
• PRODÁM sadu několika CD v krabici od
skupiny Kabát. Úplně nová. Cena dohodou. Na dobírku. Tel.: 737 732 053.
(12808)
• KOUPÍM vzduchovku vzor 47 nebo 35
do dvou tis., starší plechové reklamní cedule pivo, olej, moto, cukr atd. Tel.: 773
085 737. (12809)
• KOUPÍM harmoniky,váhy, mince, mlýnky, hodiny, šperky, sošky, obrazy, nábytek,
známky, sklo, vláčky, panenky, vyznamenání. Tel.: 733511 224. (12810)
• VYKUPUJI za hotové porcelán, sošky,
hodiny, nábytek, odznaky, známky, knihy,
rádia,harmoniky, obrazy,váhy, sklo. Tel.:
775 691 189. (12811)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 14)

Vaše cesta na STK
vede k nám…
Chystáte se na technickou kontrolu
nebo měření emisí?
Hledáte nové, moderní a hlavně dostupné
„estékáčko“?
Pak právě pro vás je zde nově otevřená
stanice technické kontroly v Teplicích - Proseticích,
pod čerpací stanicí OMV na Pražské!

Co nabízíme:

½ Technické kontroly osobních vozidel,
dodávek a nákladních vozidel do 3,5 t
½ Měření emisí
½ Evidenční kontroly
½ STK + ME individuálně dovezených
automobilů ze zahraničí
½ Naše služby provádíme bez objednání

Adresa:

Otevírací doba:

STK 35.31 Teplice - Prosetice
V Lipách 3275
415 01 Teplice
Po - Pá 7.00 - 18.00 hod.
Příjem posledního vozidla 30 minut
před koncem pracovní doby.

Chcete vědět více?
Volejte 417 535 386
T126026

HOBBY, AUTO-MOTO
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AUTO-MOTO
PRODEJ
9 - AUTO-MOTO
PRODEJ

www.zadarmo.info/vyfuky

VÝHODNÉ CENY
AUTOBATERIÍ
např. 45 Ah 990,- Kč
55 Ah 1390,- Kč
72 Ah 1780,- Kč
100 Ah 2580,- Kč

Autodíly Dolejší
Štúrova 740/15,Teplice
Tel. 417 534 504
nzor, aj. Cena 200 000,- Kč + převzetí úvěru 8.299,- Kč/měs. do 12/2014 prodám nebo vyměním za osobní auto v ceně
200.000,- Kč + převzetí úvěru. Tel.: 602
732 968. (12906)
• PRODÁM Opel Vectra tmavé fialové
barvy. Rok. výr. 98, obsah.1,6. STK do roku 2013. Jako nová garážovaná s vyhřívanými zrcátky, rádio na CD. Je to auto po
manželce. Tel.: 608 299 829. (12907)
• PRODÁM nákladní vlek za os. auto /bez
dokladů/. Pevný rám velká kola. Vhodný
pro někoho kdo vlek má v rozbitém stavu. Cena 800,- Kč. Okr. Teplice. Tel.: 606
815 350. (12908)
• PRODÁM Škoda Octavia Combi 4 x 4,
1,9 TDi, r.v. 2008 po servis. prohlídce, najeto 34 tis. km, výměna olejů, náplní, nové zimní pneu, mimořádný stav, bez investic. Cena 360 000,- Kč. Tel.: 474 523
811. (12909)
• PRODÁM ND na Favorita 135 L, motor
(karburátor) – 1 000,- Kč, startér – repas.
700,- Kč, alternátor 400,- Kč ad. Levně.
Tel.: 777 608 131 (12911)

• PRODÁM Ford Escort, najeto 140 tis.
km, rádio, závěs, střešní okno, zimní gumy s disky, nutné drobné opravy, nízká
spotřeba, spolehlivý. Cena 9 000,- Kč. Tel.:
723 974 038. (TP) (12910)
• PRODÁM automobilový nový nosič na
2 kola zn. THULE, ani jednou v použití.
Cena 8.000,- Kč. Tel.: 777 114 812. (12912)
• PRODÁM os. aut. kombi MAZDA 5,
r. 2007, 65 tis. km, 5 sedadel + 2, modrá
metalíza, aut. klimatizace atd., při předání budou nasazeny zimní pneu, + 4 elektrony s úplně novými pneu zn. Pirelli. Tech.
prohl. v 9. 2011, stálé prohlídky u servisu
B.E.K v Ústí n.L. Výborný stav, garážované. Odhad v AAA 200 000,- Kč. Cena 200
tis. Kč. První majitel. Tel.: 777 114 812.
(12913)
• PRODÁM havarovaný automob. Volvo
S 80. Cena dohodou. Tel.: 739 148 319 zavolám, pracuji na směny. (12914)
• PRODÁM Škoda Felicia kombi 1,3 MPI
najeto 85 200 km, stk 2013, bouraný na
předek, levá strana, pojízdné, výbava,
centrál, palub. počítač, taž. zařízení, nové gumy, po jednom majiteli. Cena 5 000,Kč. Vhodný na ND. Tel.: 722 267 718.
(12915)
• PRODÁM Seat Ibiza, 1,0, 97, 119 tis. Kč,
ABS, servo, modrá, TK, ME. nehavarované. Cena 29 900,- Kč. Tel.: 722 002 014.
(12916)
• PRODÁM Daewoo Kolos, 1,4i, 2004, Euro 3, 69 000,- Kč, klima. Daewoo Lanos
1,5i, 1999, klima, servo, al, levně, cena 29
000,- Kč. Tel.: 606 201 271. (12917)
• PRODÁM VW Bora 1,9 combi TDi, 85
kw, Euro 3, nová TK + ME zimní kola, max.
výbava, TZ. Cena 95 tis. Kč. Tel.: 722 002
014. (11918)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 33)

PNEUBAZAR
PNEUSERVIS
TP - ul. Hřbitovní
areál Horizont
603 210 483

Zajímavé ceny pneumatik

T126022

OPRAVNA VÝFUKŮ
RYCHLOSERVIS
PNEUSERVIS.CZ

I tel.:
Teplice - Trnovany
417 562 257
I mobil: 602 181 721
Thámova 1630
Otevřeno: Po-Pá 7.00-17.00. So 8.00-13.00 hod.
I

T126036

• PRODÁM VW Polo černé, r.v. 2002, nafta, velice dobrý stav, SDI, cena 70 tis. + 5 x
3 000,- Kč doplatit leasing, přepis napůl
(2.500,- Kč). Tel.: 607 277 332. (12901)
• PRODÁM Škoda Forman, r.v. 91. STK do
2013, tažné, stř. okno. Plně pojízdný, denně v provozu + náhrad. kola. Cena 8 500,Kč. Tel.: 721 952 021. (12902)
• PRODÁM 4 ks zimní pneu s disky 175 x
70 x 13 R na Opel a Renault. Cena 2 000,Kč. Tel.: 723 376 312 Teplice. (12903)
• PRODÁM pojízdný prodejní karavan.
Celková délka je 8,5 m, š - 2,3 m, v - 2,5
m, vybaven. Schválen pro provoz občerstvení v EU. Dobrý stav. Tel.: 721 904 009.
(12904)
• PRODÁM Opel Vectra, rok. vyr. 98. obsah 1,6. Ve velmi dobrém stavu. Stk. do
2013. Tmavě fialová metalíza, garážovaná. Cena 28 000,- Kč. Při rychlém jednání
sleva. Tel.: 608 299 831. (12905)
• NISSAN Qashqai + 2, r.v. 2008, provoz
12/2009, 4 x 4, 6 rychl., 80.000 km, 7 míst,
navigace, xenony, mlhovky, dešťový se-

I

T1235034

• PRODÁM dámské jízdní kolo zn. Amulet, osazení Shimano, vínová metalíza, gel.
sedlo, taška na řídítka, držák lahve, cena:
1 200,- Kč. E-mail: danvi@email.cz (12830)
• PRODÁM videokazety, nové, originál.
100 ks. Po sběrateli, sci-fi, horor, akční,
thriler. Přenechám za symbolickou cenu.
Nabídněte. Tel.: 603 922 402, anaty@seznam.cz. (12831)
• PRODÁM National Geographic, r. 1975
- 1991 v AJ. Cena dohodou, první nabídce.
Tel.: 605 823 088. (12832)
• PRODÁM 2. vydání knížky Yvetta Simonová a její osudoví muži. Cena 200,- Kč +
dobírka. Tel.: 728 187 601. (12833)
• KDO daruje nebo levně prodá mladé začínající sběratelce, zápalkové nálepky.
Tel.: 728 033 831. (12834)
• KOUPÍM knihy Chalíla Džibrána - Prorok a další. Děkuji - nabídněte. MO. Email: p.vanout@seznam.cz, tel.: 603 376
114. (12835)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice,
místopis od r. 1890 - 1930/40. Dále koupím staré hodiny nástěnné, figurální aj.
a vše od hodin. Děkuji za nabídky, platím
stále. Tel.: 606 957 179, 722 150 816.
(12836)
• PRODÁM staré pohlednice Cínovce,
Krupky, Duchcova, Dubí a jiné ze Severních Čech. Tel.: 417 837 480. (12836)

15 % SLEVA

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

na tento inzerát

T126027

pro všechny typy automobilů
opravy na počkání
montáž zdarma
servis, prodej
prodej sportovních výfuků
tažná zařízení
výroba potrubí za studena s antikorozní úpravou

Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088

• SHÁNÍM nábytek, hodiny, sošky, zbraně, odznaky, mince, známky, knihy, rádia,
harmoniky, obrazy, váhy, sklo aj. Tel.: 603
230 673. (12812)
• PRODÁM digit. fotoaparát Samsung
370 na kartu SD, 2 tužk. baterie, funkční,
cena 400,- Kč nebo dohodou, dále digit.
fotoaparát Casio exilin 8,1 mega, baterie
Lion na karty SD, cena dohodou. Tel.: 606
456 789, 721 598 498 (12813)
• NABÍZÍM krabici různých časopisů Květy, Šíp, Rytmus života, Pestrý svět,
Vlasta apod. Výměna za dopisní známky.
Tel.: 604 782 643 (12814)
• PRODÁM prodám zcela nové přeskáče
zn. Dalbello MX 55 ls černé barvy, vel. 7.
vyr. Itálie. Pův. cena 127 Eur, prodám za 1
000,- Kč Tel.: 721 005 994, okr. Teplice.
(12815)
• KOUPÍM různé starožitnosti, např. hodiny, hračky, obrazy, sklo, porcelán, housle, violy, nábytek i celou pozůstalost, sběratel. Tel.: 732 622 362 (12816)
• PRODÁM fotoaparát Flexaret V, vč.
brašny a přísl. Tel.: 605 739 980 (12817)
• PRODÁM dětské brusle 2 v 1 s nastavit.
velikostí 38 - 41, lední s výměnou na in-line, v orig. krabici za 200,- Kč, jako nové.
Dále brusle na led č. 41 za 100,- Kč. Tel.:
728 251 793 (12818)
• PRODÁM dětské sjezd. lyže zn. Blizard
Zero, 140 cm, vázání zn. Marsker M19 za
200,- Kč. Hůlky 115 cm + hůlky 125 cm, po
50,- Kč. I jednotlivě. Tel.: 728 251 793
(12819)
• PRODÁM pánské lyžáky zn. Botas Caber, vel. 10 za 100,- Kč. Tel.: 728 251 793
(12820)
• PRODÁM sbírku bankovek (350 ks) z celého světa a také výroční poštovní obálky
z Afriky. Tel.: 728 042 334. (12821)
• PRODÁM plánky a fotografie, kompl.
dokumentaci ke všem letadlům 1. sv. války, jeden komplet za 10,- Kč. Tel.: 604 382
478 (12822)
• PRODÁM staré dřevěné lampové radio
Tesla Bratislava n. p., funkční, levně. Tel.:
604 424 476 (12823)
• DARUJI banánovou krabici knih - detektivky svět. autorů ve slovenštině. Tel.:
605 441 370. (12824)
• KOUPÍM staré visací zámky: železné,
mosazné s klíčem i bez klíče. Hrací stroje
na plechové desky, polyfon, xylofon,
orchestrion, gramofon s troubou a jiné
hrací stroje a plechové desky, staré plechové hračky na klíček + parní stroje. Tel.:
606 957 179, 722 150 816. (12825)
• PRODÁM čisté známky Slovenska 1993
- 2000 na listech v diofánu, cena nominál
minus 20% sleva. Tel.: 604 128 144 (12826)
• PRODÁM sbírku zvonečků, cca 550 ks,
možné i po částech, zvonečky jsou z Čech
i ze zahraničí, skleněné, čiré, barevné,
porcelánové, keramické, kovové... Cena
dohodou. E-mail: ivetagilich@gmail.com.
(12827)
• PRODÁM filmy na DVD orig. koupené
ks/á 10,- Kč. Celkem 130 ks. Horory, thrillery, jen komplet. Tel.: 608 138 279.
(12828)
• PRODÁM časopisy ABC od půle ročníku
13 do 52, i po částech, možno i jen kopie
déček. Tel.: 606 815 735. (12829)

T126021

VÝFUKY
KATALYZÁTORY

Silniční a odtahová služba

LEVNÉ VÝFUKY, OLEJE, ČEPY,
DESTIČKY A KOTOUČE, PNEU APOD.

! PROHLÍDKY ZDARMA !
! PŘEZOUVÁNÍ PNEU OD 500,- KČ !
TP – U PIVOVARU 1
(vjezd z Nákladní 150 m od „ONA“)

777 249 446

SLEVY
%
AŽ 15

zpravodajství Teplicka

T1260039

iTeplice.cz
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Mladí fotbalisté z Junioru mají dalšího partnera
Teplice - Fotbalový oddíl Junior Teplice, který se již několik
let stará o výchovu těch nejmladších fotbalistů, získal dalšího partnera. Stala se jim realitní
kancelář M&M reality. Její logo
budou nosit na hrudi hráči U11,
tedy kluci narození v roce 2001.
"Rozhodli jsme se podpořit mládež, protože to je základ všeho.
Pokud dospělí nebudou podporovat děti, tak nebude budoucnost," říká Mgr. Alexandr Dombrovskij, vedoucí teplické
pobočky, fotbalový nadšenec.

"Sám jsem v minulosti kopanou
hrával. Nyní se na ni chodím
s chutí dívat. Hraje ji i můj syn."
"Jsme moc rádi za partnerství
s M&M reality. Díky našim partnerům můžeme klukům v Junioru zajistit například kvalitní
oblékání, ale i účast na prestižních turnajích. To vše přispívá
k jejich růstu. V dnešní době je
zisk partnerů velmi důležitý,"
pochvaluje si uzavření spolupráce David Köstl, šéftrenér mládeže SK Junior Teplice.
Jak se jednotlivým družstvům

Také v Botanické zahradě plánují Vánoce
Teplice - To hlavní, co
se v prosinci chystá, je výstava „Vánoce v botanické zahradě“. Začíná ve
foyer již 13. 12. a potrvá
do konce prvního lednového týdne nového roku.
Ti, kdo si najdou čas ve
dnech 17. a 18. 12., si mohou s pracovnicemi zahrady vyrábět netradiční
vánoční ozdůbky. V neděli 18. 12. v 17 hodin ve
stejném prostoru zahrají
a zazpívají studenti tep- Pralesnička Dendrobates tinctorius
lického gymnázia.
Zkrátka ale nepřijdou ani návštěvníci, kteří si naopak od Vánoc chtějí odpočinout. Ve sklenících ledacos kvete a navíc se v jednom z akvárií
mohou setkat s novými obyvateli - dvěma druhy pralesniček, pověstných
prudce jedovatých „šípových“ žabek z tropické Ameriky.
(jh)

Adresa: Josefa Suka 1388, 415 01 Teplice
Tel.: +420 417 538 242 • www.botanickateplice.cz
Otevírací hodiny: Úterý - Neděle 9.00 - 17.00

Junioru na podzim dařilo? "My
nehrajeme na výsledky. Uspokojilo nás, že dovednostně to bylo
velmi dobré. Pořád jsou tam ale
rezervy. Máme se co učit, čeká
nás hlavně hodně práce. Snažíme se hlavně kluky vybavit do
velkého fotbalu tak, aby se nebáli obejít protihráče, a to už od
obránce. Trend dnešního fotbalu je právě v individuálních
schopnostech, v práci s balonem. V Junioru je pro nás prioritou trénink, zvyšování kvalit
malých fotbalistů. Dbáme na
rozvoj dětí po všech stránkách,
nemají pouze fotbalové aktivity," upozorňuje Köstl.
Teplický Junior úzce spolupracuje s FK Teplice. David Köstl,
který na přelomu tisíciletí za
žlutomodrý klub hrál, ke vzá-

jemné spolupráci říká: "Bez FK
Teplice bychom nemohli fungovat. Spolupráce je velmi dobrá,"
libuje si. "Spočívá mimo jiné
v materiální a finanční pomoci,
spolupráci při náboru dětí na
Stínadlech za účasti hráčů
A mužstva, přechodu nejstarších
hráčů Junioru do mladších žáků
FK Teplice a podobně," doplňuje šéftrenér mládeže SK Junior
Teplice.
Během zimy družstva Junioru
čeká celá řada velmi kvalitních
turnajů. "Čtyři nejstarší ročníky
již brzy jedou do Zwickau, kde
konfrontují svou výkonnost
s předními německými týmy. Na
programu jsou i silně obsazené
turnaje v Drážďanech nebo
v Praze," jmenuje Köstl.
(red)

Vyhlášení vítězů VÁNOČNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
PRO DĚTI na téma Nejkrásnější Betlém

Poukaz na nákup výtvarných potřeb v hodnotě 500,- Kč Poukaz na nákup výtvarných potřeb v hodnotě 300,- Kč Poukaz na nákup výtvarvyhrává za 1. MÍSTO - Jitka, 8 let
vyhrává za 2. MÍSTO - Eliška, 9 let
ných potřeb v hodnotě
200,- Kč vyhrává za 3.
MÍSTO - Veronika, 11 let
Ceny do soutěže věnovala prodejna Papírnictví a výtvarné potřeby - V. Tichý, se sídlem v Rokycanově ulici 1 (konec Školní) v Teplicích. Tel. 603 753 047, otevírací doba PO-PÁ 8.30-17.00, SO 9.00-12.00.
Děkujeme všem dětem, které se naší soutěže zúčastnily a manželům Tichým, kteří nám svým příspěvkem pomohli soutěž uskutečnit.
Redakce Měsíčníku REGIO
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Pecud hlásí nárůst prodeje,
pečivo nabídne až s 50% slevou
Již od roku 1990 na Teplicku působí firma Pecud - výrobní a obchodní družstvo
Žandov. Podnik, který zaměstnává přes dvě stovky pracovníků, zásobuje svými
čerstvými výrobky denně více jak 350 obchodů a to nejen v okrese Teplice. Základní denní výrobní sortiment tvoří více než 100 druhů chleba, běžného a jemného pečiva. Výrobní program firmy tvoří také trvanlivé pečivo, které nabízí zákazníkům po celé České republice. Oslovili jsme výrobního ředitele Pecudu pana
Martina Abrahama, aby nás informoval o novinkách z prostředí firmy.
Pane Abrahame, Vaše firma
patří mezi tradiční teplické
podniky. Co je u Vás nového?
V letošním roce se firma zaměřila na rozvoj vlastních prodejen a to nejen v okrese Teplice. V červnu byla otevřena nová
prodejna v Pirně, následovala
další prodejna v Kladně a v Chomutově. V prosinci dojde k otevření první diskontní prodejny
pečiva v Zemské ulici v Teplicích.
Jde o novou koncepci prodeje
pečiva, kde prodej bude formou
samoobsluhy. Ceny zde budou
až o 50 % nižší. Ve vlastních
prodejnách spatřujeme velký
potenciál, a to hlavně z důvodu
nabídky maximálního možného
sortimentu pečiva, které běžné
prodejny nemohou poskytnout.
Nově jsme také zařadili na vybraných prodejnách do sortimentu teplé pečivo, které nerozpékáme
ale
vyrábíme
v nepřetržitém provozu v pekárně živnostenského typu
v Krupce.

Používá Pecud „éčka“ ve
svém pečivu?
Firma Pecud tedy nepoužívá
éčka při výrobě základního druhu chleba.
Hrozí od ledna v souvislosti
se zvýšením DPH výrazné
zdražení pečiva?
Ano, ale zdražení by mělo
pouze kopírovat zvýšení DPH,
tzn. z 10% na 14%.
Plánujete otevřít nové provozovny?
V příštím roce se chystáme otevřít nové prodejny pečiva a to
nejen v okrese Teplice, ale také
v oblasti Drážďan, kde se setkáváme s velmi pozitivním ohlasem
na naše výrobky.
Čím překvapíte zákazníky
v příštím roce?
V příštím roce dojde k velké
modernizaci velmi oblíbené prodejny U Pekaře na Benešově náměstí. Dále se budeme snažit
rozvinout vlastní síť pekařství. Je
to jediná možná cesta jak nabídnout zákazníkovi široký sortiment naších výrobků na jednom
místě. Každý den vyrábíme více
jak 100 druhů výrobků.

Kolik lidí z regionu momentálně Pecud zaměstnává?
V současné době firma Pecud
zaměstnává více jak 230 lidí.
Jak hodnotíte z pohledu výrobního ředitele letošní rok?
Pozitivně - v létě došlo k velmi
významnému nárůstu prodeje
našeho tradičního chleba, jedná
se o více jak 15%. To je samozřejmě dobré nejen pro pekárnu, ale také pro zdraví zákazníků. Jedná se totiž o chléb, který
vyrábíme výhradně bez chemických nebo jiných přísad a aditiv.
Tímto způsobem vyrábíme veškerý nás chléb konzumní a to
jak balený, tak nebalený. Balený
chléb je označen kulatou značkou „Bez E“.

(kvašením) při stabilní teplotě
a za určitý čas získává tento
chléb výbornou a nezaměnitelnou chuť a díky mléčným bakteriím i typické intenzivní chlebové aroma. Kyselina mléčná, která
se přirozeně tvoří při výrobě kvasu je navíc přirozeným konzervantem, takže kvasový chléb vydrží déle čerstvý.

Výrobní ředitel Martin Abraham s pečivem firmy Pecud. Foto: Pecud

Máte pro čtenáře nějaký
vzkaz?
Děkuji všem zákazníkům za jejich přízeň a doufám, že nám jí
zachovají i v roce 2012. Těšit se
mohou na novinky, které pro ně
připravujeme. Ve firemních prodejnách bude možné i nadále
zakoupit základní sortiment pečiva, ke koupi zde bude mj. chleba o vyšší hmotností za obvyklou
cenu.

Do pečiva se prý běžně při- Nejen, že v naší pekárně vyrábídávají přídatné látky, tzv. me chléb bez těchto přísad, ale
„éčka“. Jak je to s jejich škod- také bez droždí, což zajisté ocelivostí?
ní lidé, kteří mají potíže s konzuV současnosti je na teplickém mací s výrobky, které ho obsahutrhu možnost zakoupit řadu ji- jí. Ve výrobě je nutné droždí naných chlebů od okolních peká- hradit pravým žitným kvasem,
ren, např. z Kladna, Ostrova ne- jenž zabraňuje nadměrnému
bo ze Žatce. Ti všichni dle složení škodlivému množení kvasinek
tyto chemické přísady používají. v organismu a nevytváří tak podJe tedy na zákazníkovi, zda bu- mínky ke vzniku kožních chorob
Děkujeme za rozhovor.
Pecud je známý snahou de požadovat chléb bez chemie. a mykóz. Přírodní fermentací
(red)
zlepšovat kvalitu svého pečiva. Podařilo se Vám v tomto
roce zlepšit služby či zavést
PECUD v.o.d.,
nové výrobky?
pekárna Proboštov u Teplic, Zemská 535, PSČ 417 12
V letošním roce jsme zavedli
Tel.: 417 560 761, Fax: 417 560 762
15 nových výrobků, z nichž největší zájem je o máslové peřinky
www.pecud.cz, info@pecud.cz
tvarohové a jablečné.
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Na jednom z obrazů malíře Karla Kupky, namalovaného ve vánočním čase poloviny čtyřicátých let 20. století, spatříme zasněžené prostory
dnešního Mírového náměstí se zbytky domů zanikajícího židovského ghetta.
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Zasněžený předvánoční čas v době padesátých
let 20. století. Snímek byl pořízen na zastávce
MHD u divadla, kde se dav dobově oblečených lidí tlačí do starého typu trolejbusu Rr 7, který odtud jel směrem do lázeňského Šanova.

Zasněžené nástupiště na nádraží v Řetenicích
o loňských Vánocích 2010.

Vánoční povětrnost
během staletí v Teplicích
o počasí se dozvídáme, že od dob
středověku až po současnost v Teplicích značně kolísal průběh vánoční
povětrnosti. V dobách, kdy údajně
podle pověsti prasátka zemana Kolostuje narazila na teplé léčivé vody
vyvěrající v Teplicích, býval sníh
v době vánočních svátků spíše jen
vzácností. Zato v takzvané malé době ledové v letech 1235 až 1465,
prožívali zdejší obyvatelé často
mrazivé a kruté zimy. Tak tomu bylo třeba v letech 1306, 1422, 1423
a 1460. Kolem roku 1470 nastoupilo zase převažující oteplení, uváděné v klimatologii pod názvem malé
klimatické optimum, které pak
s malými přestávkami trvalo až do
Ve 20. století patřily Vánoce
roku 1618. Zejména je uváděn rok
v Teplicích ze 75 procent mezi ty,
kdy se teplota pohybovala nad bo- 1504, kdy v Teplicích panovalo o Vádem mrazu. Na vánoční mše do kos- nocích počasí jako na jaře, vše se zetelů tak lidé často chodili s deštníky. lenalo a místy se objevovaly i květy.
Od roku 1619 až do poloviny 18.
Vánoční čas patří z hlediska poča- století nastaly trvalé výkyvy podnesí mezi nejsledovanější v celém ro- bí, kdy o Vánocích bývalo často bílo
ce. Aby celá vánoční idyla získala a mrazivo. Koncem 18. století se
pravé vánoční kouzlo, měla by se však za celé třicetileté období mrapodle očekávání odít v bílý a mírně zy v Teplicích vyskytly jen výjimečně
mrazivý háv, který nejkrásnější svát- a pouze dvakrát zažily Vánoce boky roku ještě umocní. Avšak právě hatou chumelenici. V letech 1803 až
bílé a zasněžené Vánoce zůstávají 1825 pak přibližně každé druhé Vákaždým rokem naprosto nejistou noce byly provázeny jiskřivou kráa nevyzpytatelnou záležitostí, na sou, ale od roku 1825 do poloviny
kterou si nedokáží vsadit ani ti nej- 19. století převládal opět spíše sylépe situovaní meteorologové na chravý a deštěm provázený čas.
K době častých mrazivých a zasvětě. Vánoční dny v Čechách často
kromě hor provází oteplení, které sněžených Vánoc patřila druhá pomá zejméne v Teplicích vysokou lovina 19. století. Roku 1853 klesla
pravděpodobnost, neboť lázeňské teplota až k mínus 25 stupňům Celměsto se nachází v poměrně teplém sia. S krutými mrazy se setkáváme
údolí závětrné fénové oblasti Kruš- také roku 1864 a 1870. Těsně před
ných hor. K tomu přispívá i malá Vánocemi roku 1886 postihlo Teplinadmořská výška, takže například ce zase v důsledku působení tlakohlavní nádraží dosahuje pouhých vé níže katastrofální sněžení. Mnohé vlaky tehdy zůstaly vězet
230 metrů nad mořem.
Ze starých kronik a záznamů zapadlé ve sněhu a s nimi i cestující

jedoucí strávit svátky klidu a pohody. Od konce 19. století v důsledku
dalšího klimatického optima však
teploty o Vánocích začaly znovu
často šplhat nad bod mrazu a obraz
křišťálově bílých střech ustupoval
do pozadí. Ve 20. století se v Teplicích vyskytla pouze jedna čtvrtina
bílých vánočních svátků. A pokud
sníh někdy napadl, nepřekročila obvykle jeho vrstva 40 cm.
Co se týče uplynulého prvního
desetiletí 21. století, dá se říci, že se
vánoční čas vyznačoval značně proměnlivou a kolísavou povětrností,
kdy v 50 procentech nechyběl mráz
se sněhem a v dalších 50 procentech
zase deštivé a poměrně teplé počasí. Zatím je tak poměr studených
a teplých Vánoc zcela vyrovnaný,
ovšem jaký bude další vývoj vánočního povětří se dá nyní jen těžko
odhadnout. Můžeme tak jen polemizovat, zda Vánoce 2011 zůstanou

Večerní vánoční pohled od ulice
Pražské ještě se starou zástavbou
směrem k Obchodní akademii byl
pořízen v roce 1970, kdy v Teplicích
vládl sníh a mráz.

na suchu, s holomrazy či v mlze nebo jestli se po mimořádně suchém
a nezdravém inverzním podzimu
dostaví vydatná sněhová nadílka,
častý déšť nebo větrné až bouřlivé
počasí. Nehledě na panující povětrnost si však přejeme, aby se jednalo
o Vánoce milé, radostné a šťastné,
zkrátka takové, na které se potom
hezky vzpomíná.
Pavel Kovář

Takto vypadala vánoční pohlednice Teplic z roku 1897 pod bělostným
příkrovem sněhu. Kromě pomníku a celkového panoramatu Teplic zde
spatříte také zaplněné kluziště na rybníku v Zámecké zahradě i projíždějící saně s koněm kolem starého Městského divadla.

www.agenturais.cz
www.sdas.cz

Reklama a inzerce pro Teplice,
Ústí nad Labem, Most, Drážďany, Mnichov
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Zástupci FK Teplice se zúčastnili
akce McHappy Day

denreich. "Vnímám to velmi pozitivně,
do koloběhu v kuchyni jsem se poměrně rychle dostal a začalo mě to bavit.
Hlavní je, že jsme pomohli dobré věci,"
pochvaloval si sportovní manažer Pavel Verbíř. Toho práce v kuchyni doslova chytla, podobně jako Martina Slavíka. Oba dva se od kuchyně nemohli
odtrhnout.
Zástupci FK Teplice nabízeli především samolepky "Pomocná ruka",
jejichž výtěžek je věnován na financování ubytovacích kapacit pro dlouhodobě nemocné děti a jejich rodiny
v areálu fakultní nemocnice Motol. Zá-

Teplice - Kdo v úterý 22. listopadu
krátce po poledni zavítal do restaurace
McDonalds v Teplicích, musel být velice
překvapen. Za pultem na ně totiž v zástěrách čekali zástupci FK Teplice. Přesně takhle totiž vypadal McHappy Day
na pomoc dlouhodobě nemocným dětem v teplické restauraci. U pokladen
na zákazníky čekali Marek Krátký a Tomáš Vondrášek, v kuchyni připravovali
jídlo Pavel Verbíř a Martin Slavík,
v McCaffé zase obsluhoval Petr Hei-

kazníci na jejich nabídku reagovali velice dobře a "Pomocné ruce" ve velkém kupovali, samotní hráči také přispěli na dobrou věc. FK Teplice se na
akci McHappy day podílel také již v minulém roce.
(mk)

Marek Krátký: Pásku Česlimu snad brzy vrátím
Teplice - Marek Krátký má za sebou úspěšně zvládnutou první část
kvalifikace o Mistrovství Evropy U-19, kde čeští mladíci U-19 sice prohráli první duel s týmem Izraele, ale poté porazili jak Litvu tak Srbsko
a postoupili dále. Krátký odehrál všechny tři zápasy v základní sestavě s kapitánskou páskou na rukávu. Tu převzal po zraněném kolegovi z Teplic Tomáši Česlákovi
lhání by vám mohlo kvalifikaci
ukončit na úplném začátku?
"Po zápase jsme věděli, že zbylé
dva zápasy musíme vyhrát. Nechtěli
jsme spoléhat, že by se nám mohlo
podařit postoupit jen jako nejlepší
tým z třetího místa."
Nakonec jste další dva zápasy
zvládli, jak byly náročné?
"Zápasy byly hodně náročné, hlavně poslední zápas se Srbskem. Hráli
jsme to, co umíme, a proto jsme také
uspěli. Postup z prvního místa nám

dává možnost na lepší los do druhé
kvalifikace."
V devatenáctce jsi kapitánem,
je to čest být kapitánem národního týmu?
"Pro mě je čest, že už v tom týmu
samotném můžu být a účastnit se podobných akcí. O to větší čest je, že
můžu tým vést jako kapitán."
Kapitánskou pásku jsi v podstatě převzal po zraněném Tomáši
Česlákovi, čím to, že v tomhle ročníku "šéfují" Tepličáci?
"Do zranění byl kapitán Česli. Já
mu pásku jenom opatruji. Až se vrátí
a doufám, že to bude brzo, tak mu ji
zase předám."
Začátek podzimu tě trápily vleklé zdravotní potíže, už jsi úplně
v pořádku?

"Měl jsem problémy se zády. Když
už to vypadalo, že jsem je vyléčil, tak
se mi ozvaly znovu. Teď už trénuji bez
problémů. Věřím, že jsem je doléčil
úplně a budu v pořádku."
Čím to bylo, že jsi se vyléčil
z jednoho zranění a přišlo hned
další?
"Tak to nevím. Někdy to tak bohužel je, že nejste zraněný dlouhou dobu a pak to přijde všechno najednou."
Teď pro tebe musí být důležité
vydržet do konce podzimu zdravý
a poté absolvovat kompletní přípravu s A mužstvem...
"Přesně tak. Příprava bude hodně
důležitá a doufám, že už se mi všechna zranění vyhnou, abych ji mohl absolvovat celou."
(mk)

Termíny zimní přípravy
Jaký byl pobyt v Izraeli?
"Pobyt byl bez problému. Všechny
týmy bydlely na stejném hotelu, kde
bylo vše, jak internet, tak i obchod,
takže jsme ani nikam nemuseli chodit."
Izrael je v rámci kvalifikace
o ME poměrně exotický soupeř
a destinace, jak jste vnímali, že
jste letěli právě sem?
"Všichni jsme byli rádi, že letíme do
tepla a zahrajeme si fotbal v ideálních
podmínkách, takže nám to nevadilo."
Neměli jste strach o bezpečnost, protože přeci jen tamní poměry nejsou úplně klidné?
"Hned na začátku srazu jsme byli
ujištěni, že budeme v místech, která
jsou klidná, takže se nám ulevilo
a strach jsme neměli."
Jaká byla atmosféra na zápasech?
"Na zápas s domácím Izraelem přišlo dost lidí podpořit své hráče, takže
o atmosféru bylo postaráno. Ostatní
zápasy byly spíše bez lidí přesto to byly zápasy kvalitní."
Hned v prvním utkání jste prohráli s domácím týmem, uvědomovali jste si, že další takové se-

Teplice - Nezadržitelně se blíží každoroční zimní dril fotbalových týmů
v přestávce mezi podzimní a jarní částí Gambrinus ligy, s blížící se přípravou
známe termíny zimní přípravy. Novinkou pro teplické fanoušky bude prosincová účast na libereckém Indoor
fotbal cupu, o kterém jsme vás informovali již v minulém čísle, tentokrát
už přinášíme také přesné rozlosování
turnaje. Celý turnaj se odehraje v sobotu 10. prosince. Program naleznete
níže. Základní vstupné stojí činí 80,Kč, pro děti do 140 cm 50,- Kč.
Žlutomodří nastoupí ve skupině
A s domácím Slovanem a Duklou Praha. V praxi to znamená, že obstarají
první zápas turnaje v 16:00 proti Liberci a poté se v 18:00 střetnou s Duklou. Zápasy turnaje se hrají na 2 x 10
minut.

Rozhovory, sestřihy, hodnocení, analýzy
– klubová televize Stínadla TV na

www.fkteplice.cz

Program Indoor Fotbal cupu 10. 12. 2011:
16:00 Liberec - Teplice
16:30 Jablonec - Mladá Boleslav
17:00 Dukla Praha - Liberec
17:30 Hradec Králové - Jablonec
18:00 Teplice - Dukla Praha
18:30 Mladá Boleslav - Hradec Králové
19:00 Semifinále 1
19:30 Semifinále 2
20:00 Utkání o 3. místo
20:30 Finále
Samotnou zimní přípravu zahájí
tepličtí hráči 2. ledna, už o den později nastoupí na halovém turnaji v německém Chemnitzu, kde by se měl
objevit také druhobundesligový tým
Aue, ale také další kvalitní celky našich západních sousedů. V sobotu 7.
ledna nastoupí žlutomodří v Děčíně
od 11.00 v rámci Tipsport ligy proti
Ústí nad Labem, hned druhý den odehrají tamtéž zápas s Roudnicí nad Labem od 13.00, po tomto utkání odjedou na soustředění do Altenbergu. Po
návratu ze soustředění nastoupí ve
středu 18.ledna znovu v Děčíně od
17.00 proti Liberci, o týden později je
v plánu poslední zápas skupinové fáze
Tipsport ligy, tentokrát od 13.00 proti
Varnsdorfu.
O víkendu 28. a 29. ledna buď odehrají tepličtí semifinále a finále Tipsport ligy nebo je v plánu přátelský
zápas se Sokolovem. V úvodu února
se celý tým přesune na herní soustředění na Kypr, po návratu už ho čeká
pouze generálka proti třetiligovým
Karlovým Varům v neděli 12. února
od 15:00.
(mk)

Rozpis zimní přípravy FK Teplice:
3.1. 17.00 Halový turnaj (Chemnitz)
7.1. 11.00 Teplice - Ústí nad Labem
(Děčín)
8.1. 13.00 Teplice - Roudnice nad Labem (Děčín)
8.1. - 14.1. Soustředění Altenberg
18.1. 17.00 Teplice - Liberec (Děčín)
25.1. 13.00 Teplice - Varnsdorf
28. a 29.1. Semifinále a finále Tipsport ligy (Praha) / Teplice
- Sokolov
1.2. - 8.2. Soustředění Kypr
12.2. 15.00 Teplice - Karlovy Vary (Stínadla)
Změna termínů vyhrazena!

PŘÍLOHA ČTENÍ - ZPRÁVY Z REGIONU
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Osobnost regionu

Všestranně nadaný tanečník Barnabáš Rácz
perament. Už od útlého mládí přihahoval malého chlapce zájem
o pejsky, ale zejména také o tanec
a divadlo, a tak se po letech zájmu
začal tanci i divadlu věnovat profesionálně.
Prošel celou řadou nejrůznějších divadel na Slovensku i na Moravě a do našeho kraje přišel z divadla v Olomouci počátkem roku
1986, kdy nastoupil jako sólista
baletu operety Krušnohorského
divadla v Teplicích a později rovněž do dnešního Divadla opery
a baletu v Ústí nad Labem. Léta
prožitá v profesionálním divadle
patřila k jeho nejšťastnějším v životě. Během svého působení zde
Takto si Barnyho Rácze - tanečníka, choreografa, moderátora a bavi- vytvořil celou řadu tanečních poče publikum i nejbližší přátelé pa- stav nejen v baletu, ale také
v operetách, operách, muzikámatují.
lech, v hudebních komediích
Barnabáš Rácz pocházel ze slo- i v pohádkách.
Jeho láskou byli psi a působil
vensko-maďarského pomezí a po
mamince mu v žilách částečně ko- proto i v klubu chovatelů pudlů.
lovala maďarská krev, což zřejmě Měl svoji chovnou stanici, vedl popředurčilo i jeho nezkrotný tem- radenství, úpravu psů a často jej

Barny Rácz (uprostřed) při jednom z baletních představení na jevišti tehdejšího Městského divadla, dnes Divadla opery a baletu v Ústí nad Labem.

bylo vidět na různých psích výsta- a navždy všechny opustil. Ti, kteří
vách a soutěžích. Jeho hezký si ho vážili, obdivovali jeho umění
vztah k pejskům patřil ke stejně a měli jej skutečně rádi, na tohovřelým jako k lidem. V posledních to neobvyklého a výjimečného
letech svého života Barnabáš člověka nikdy nezapomenou.
Pavel Kovář
Rácz, řečený Barny, navzdory vážné nemoci, vedl a určoval choreografii i sám vystupoval při náročných pořadech travesti souboru
Showgirls, který s neobvyklým
úspěchem bavil množství lidí nejen v Teplicích, v Mostě a Ústí nad
Labem, ale právě tak po celé republice i mimo ni. Všestranně naVánoce jsou podle dávných zvyklostí nejen oslavou zimního sluno- daný tanečník se však znamenitě
vratu, ale podle křesťanských tradic též velkým svátkem narození Je- uplatnil také v roli vtipného možiše Krista. O Štědrém dnu proto nenavštěvují pravidelně kostely derátora a baviče.
Barny miloval umění, humor
pouze věřící, ale zrovna tak i mnozí další, kteří si připomínají toto slavnostní obodobí koncem roku. Nejinak tomu bude letos v Teplicích i krásu a dokázal neúnavně bavit
a v jejich okolí, které spadá pod zdejší římsko-katolický vikariát. Pro lidi. Proto si také získal náklonpřehled uvádíme místa, kde se na Teplicku slavnostní mše svaté usku- nost a neuvěřitelné množství stálých přátel. O to víc pak začal chyteční.
V samotných Teplicích si můžete vybrat dokonce ze tří možností. bět všem, když před 10 lety, na
V kostele sv. Jana Křtitele na Zámeckém náměstí to bude od 15 hodin konci roku 2001, v pouhých 39 levánoční koncert, v 16.30 mše svatá a o půlnoci bohoslužba slova. Kos- tech podlehl zákeřné nemoci
tel Božského Srdce Páně, nebo-li červený kostel v Trnovanech, můžete navštívit od 16 hodin, kdy se uskuteční mše pro rodiny s dětmi a od
21.30 hod. mše svatá. Stranou nezůstane ani kostel sv. Alžběty Duryňské v lázeňském Šanově, kam je veřejnost zvána od 21.30 hod. na
• Prosinec rok končí, ale zimu začíná.
mši svatou. Z dalších obcí Teplicka zmiňujeme štědrovečerní mše od
16 hod. v Hradišti a v Novosedlicích, od 17 hod. v Bohosudově a Kos• Mrazy, co prosinec zaseje, až leden a únor sklízí.
tomlatech, od 22 hod. v Bořislavi a Světci i půlnoční mše v Bílině
• Prosinec zemi zhrudí a jizbečky studí.
a Modlanech. Kromě toho se ještě uskuteční bohoslužby slova od 20
• Povolné počasí v prosinci věští mírnost zimy v každém jejím
hod. v Želenicích, od 21 hod. v Dubí a od 22 hod. v Mukově.
měsíci.
Pavel Kovář
• Je-li v prosinci mnoho sedmikrásek, nebude dlouho mrznout.
• Co zima nepročuchá, to slunce neprohřeje a tam ani sedlák
neuspěje.
• Po studeném prosinci bývá úrodný rok.
• Zelený Mikuláš (6. 12.) - bílý leden.
• Svatý Mikuláš (6. 12.) splachuje břehy i hříchy.
• Umaže-li si Lucie (13. 12.) šaty od bláta, bude je po celý leden
přepírat.
• Čas od svaté Lucie (13. 12.) po Tři krále (6. 1.) černou zimou
nazýváme.
• Když Rufa a Zozima (18. 12.), tak tu zima.
• Na svatého Tomáše (21. 12.) zima se rozpáše.
• Tmavé Vánoce přivádějí nemoce.
• Jezdí-li se o Vánocích na saních, hodně obilí bude na polích.
• Na Silvestra (31. 12.) když jižní vítr duje, příznivý rok to
ohlašuje; západní vítr ryb dává nejvíce, severní zimu a vánice;
Telefon: 777 959 061, p. Věra Bayerová • E-mail: bayerova@agenturais.cz
východní vítr slibuje hojnost plodů, severovýchodní značí
redakce REGIO, U Císařských lázní 7, Teplice (proti divadlu)
nepohodu.
Pavel Kovář

Štědrovečerní mše
svaté na Teplicku

Prosincové pranostiky

KOPÍROVÁNÍ

KVALITNĚ A RYCHLE
... ani k nám nemusíte chodit.
Vyřídíme e-mailem nebo telefonicky
a hotové kopie Vám doručíme.

PŘÍLOHA ČTENÍ - PROGRAMY TEPLICKA

DŮM KULTURY
Mírové nám. 2950, tel.: 417 515 940
6. prosince v 16.00 a 17.00 hodin
Maňáskové divadlo Teplice
MIKULÁŠSKÁ POHÁDKA
6. prosince v 19.00 hodin
MICHAL PAVLÍČEK UNPLUGGED TOUR 2011
7. prosince v 19.00 hodin
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE VÁNOČNÍ KONCERT 2011
10. prosince v 16.00 hodin
NECHOĎTE DNES BRZY SPÁT
aneb Některé tety u piana
Adventní koncert.
11. prosince v 16.00 hodin
Kostel sv. Jana Křtitele na Zám. nám.
OKThÁNA
Adventní koncert.
12. prosince v 15.30 hodin
NESEM VÁM NOVINY
Koktejl písní a koled.
13. prosince v 19.00 hodin
EVA PILAROVÁ VÁNOČNÍ KONCERT
14. prosince v 16.00 - 18.00 hodin
STARÁ SEŠLOST
K tanci i poslechu hraje oblíbená
trampská skupina z Mostu.
15. prosince v 19.00 hodin
Severočeská filharmonie Teplice
VÁNOČNÍ KONCERT
17. prosince v 16.00 - 17.00 hodin
Zámecké náměstí
Koncert v rámci Vánočních trhů 2011
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
18. prosince v 17.00 hodin
VIA MIRACULOSA ČILI CESTA
PODIVUHODNÁ AŽ ZÁZRAČNÁ
Adventní koncert.
18. prosince v 19.00 hodin
Severočeská filharmonie Teplice
PAVEL ŠPORCL GIPSY WAY ORCHESTRAL
19. prosince v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT FEŠÁKŮ FEŠÁCI V POKUŠENÍ
20. prosince v 19.00 hodin
SYMFONICKÝ ORCHESTR
KONZERVATOŘE TEPLICE
1. ledna ve 13.30 hodin
Severočeská filharmonie Teplice
NOVOROČNÍ KONCERT

KRUŠNOHORSKÉ DIVADLO
U Císařských lázní 4, tel.: 417 515 930
5. prosince v 19.00 hodin
Divadelní spolek Frída
SEX, DRUGS , ROCK & ROLL
8. prosince v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT HRADIŠŤANU
15. prosince v 8.30 a 10.30 hodin
17. prosince v 16.00 hodin
Taneční divadlo Teplice
ALENKA V ŘÍŠI FANTAZIE
30. prosince v 19.30 hodin
Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem
LABUTÍ JEZERO

KINO KVĚTEN
Mírové nám. 2950, tel.: 417 515 940
5.-7. prosince v 17.30 hodin
KOCOUR V BOTÁCH 3D
Animovaná komedie.
5.-6. prosince ve 20.00 hodin
HRANAŘI
Temný thriller z české současnosti.
7. prosince v 15.00 hodin
ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
ALOIS NEBEL
Animovaný / Drama ČR.
7. prosince ve 20.00 hodin
TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
KDYŽ KÁMEN PROMLUVÍ
Film o Jaroslavu Duškovi.
8.-9. prosince v 17.30 hodin
10. v 15.00, 11. v 15.00 a 17.30 hodin
MICIMUTR
Hvězdně obsazená pohádka ČR.
8.-11. prosince ve 20.00 hodin
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK I. ČÁST
Závěrečný díl strhující upíří romance.
10. prosince v 18.45 hodin
PŘÍMÝ PŘENOS Z METROPOLITNÍ
OPERY NEW YORK
FAUST
12.-14. prosince v 17.30 hodin
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ 3D
USA / Nový Zéland / Belgie.
12.-13. prosince ve 20.00 hodin
VĚC: POČÁTEK
Horor / Sci-Fi / Mysteriózní / Thriller.

14. prosince ve 20.00 hodin
TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
KŮŽE, KTEROU NOSÍM
15.-18. prosince v 17.30 hodin
PERFECT DAYS:
I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY
Česká komedie.
15.-18. prosince ve 20.00 hodin
MISSION: IMPOSSIBLE GHOST PROTOCOL
Akční / Dobrodružný / Thriller USA.
16.-17. prosince ve 22.00 hodin
U2 3D
První 3D záznam koncertu na světě.
17.-18. prosince v 15.00 hodin
SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
19.- 21. prosince v 17.30 hodin
POUPATA
Tak trochu jiný vánoční příběh.
19.-20. prosince ve 20.00 hodin
MUŽI V NADĚJI
Komedie ČR.
21. prosince ve 20.00 hodin
TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
CARMINA BURANA
22., 23. a 25.-28. prosince v 15.00 hodin
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA 3D/2D
Rodinná komedie Velká Británie / USA.
22., 23. a 25.-28. prosince v 17.30 hodin
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Anim. / Komedie / Rodinný / Hudební.
22. a 23.-25. prosince ve 20.00 hodin
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK I. ČÁST
Závěrečný díl strhující upíří romance.
23. prosince ve 22.00 hodin
AVATAR 3D
26.-27. prosince ve 20.00 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Romantický / Komedie USA.
28. prosince ve 20.00 hodin
TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
GENERACE SINGELS
29., 30. 12 a 1. 1. 2012 v 15.00 hodin
ŠMOULOVÉ 3D
Rodinná komedie USA / Belgie.
29., 30 .12 a 1. 1. 2012 v 17.30 hodin
RUMOVÝ DENÍK
Komedie / Drama / Romant. / Thriller.
29., 30. 12 a 1. 1. 2012 ve 20.00 hodin
ČERNÁ HODINA 3D
Sci-Fi / Akční / Thriller / Horor USA.
30. prosince ve 22.00 hodin
U2 3D
Hudební / Dokumentární USA.

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM
PLANETÁRIUM:
OTEVŘENO KAŽDOU STŘEDU A NEDĚLI
7. prosince v 19.00 hodin
HVĚZDNOU OBLOHOU
11. prosince ve 14.00 hodin
POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
11. prosince v 19.00 hodin
20 LET HUBBLEOVA
VESMÍRNÉHO DALEKOHLEDU
14. prosince v 19.00 hodin
PODZIMNÍ HVĚZDNÁ OBLOHA
18. prosince ve 14.00 hodin
POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
18. prosince v 19.00 hodin
PODZIMNÍ HVĚZDNÁ OBLOHA
21. prosince v 19.00 hodin
MYTHOLOGIE ZIMNÍ OBLOHY
25. prosince ve 14.00 hodin
Pohádka KŘIŠŤÁLOVÉ SESTRY
25. prosince v 19.00 hodin
20 LET HUBBLEOVA VESMÍRNÉHO
DALEKOHLEDU
28. prosince v 19.00 hodin
ZIMNÍ HVĚZDNÁ OBLOHA
HVĚZDÁRNA:
OTEVŘENA KAŽDOU SOBOTU
O SOBOTÁCH 24. 12. 2011 A 31. 12. 2011
BUDE ZAVŘENO
DENNÍ POZOROVÁNÍ: 13.00 - 15.00
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: 17.00 - 18.00

www.jazzteplice.cz

JAZZ CLUB TEPLICE
Zámecké náměstí 14, Teplice, tel. 777 020 825

PRO G RAM PRO SI N EC 2 0 1 1
Pokud není uvedeno jinak, začátky koncertů jsou ve 20 hodin
Koncerty se konají za finanční podpory města Teplic

T126018

TEPLICE
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Sobota 10. 12. EGGNOISE
Jazz-pop
jsou českou hudební skupinou hrající vlastní
kompozice.
Pátek
Jazz

16. 12.

Elena Sonenshine Quartet vánoční koncert
Zvuku skupiny dominuje hlas české jazzové
zpěvačky, která studovala na proslulé Berklee
College.

MIMOŘÁDNÉ POZOROVÁNÍ:
V sobotu 10. 12. 2011 v době od 16.00 do
18.30 bude mimořádně otevřena teplická
hvězdárna na Písečném vrchu pro širokou
veřejnost. Bude se pozorovat částečné zatmění Měsíce. Pravidelné sobotní večerní
pozorování proběhne v rámci této akce.

REGIONÁLNÍ MUZEUM
VÝSTAVY:
Jízdárna: 25. 11. - 29. 1. 2012
KNIHA A JEJÍ ODRAZ V ILUSTRACI
Výstava prezentuje knihy a časopisy ze
sbírek knihovny teplického muzea.
Výstavní místnosti: 2. 12. - 8. 1. 2012
„AŽ ZAVONÍ JEHLIČÍ …“
Výstava vánočních ozdob a formiček.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
17. a 18. 12 od 14.00 do 17.00 hod.
VÁNOČNÍ DÍLNA
zejména pro děti zaměřená na tradice
Vánoc.
Chodba před muzejní knihovnou:
Dlouhodobá expozice
OSUDY KNIH, OSUDY LIDÍ
EXPONÁT MĚSÍCE:
Vstupní hala
NAROZENÍ A KŘEST V LIDOVÉ
KULTUŘE - kolébka, křestní dary
AKCE:
9. 12. v 17.00 hodin - Zámecký klub
VE STOPÁCH JULIA PAYERA
aneb výzkum českých vědců na Špicberkách.
STÁLÉ EXPOZICE:
Trasa A - začátky vždy v 10 a 14 hod.
Expozice zoologie, mineralogie a archeologie, keramiky a porcelánu.
Trasa B - začátky vždy 11 a 15 hod.
Expozice umění 14. - 18. století, historických hodin a zámeckých interiérů.
Trasa C - začátky vždy 13 a 16 hod.
Expozice mineralogie, archeologie a
zoologie.
Trasa D - v měsících listopad - duben otevřeno jen v so a ne 10 - 12 a 13 - 17 hod.
Stálá expozice „PO STOPÁCH ZAN

DUCHCOV
KULTURNÍ CENTRUM
Kulturní centrum Duchcov
8. prosince od 18.00 hodin (kino Lípa)
VÁNOČNÍ SHOW
9. prosince (náměstí Republiky)

ČESKÝ JEŽÍŠEK
- vypouštění balónů s přáním.
13. prosince v 17.00 hodin (Dům kultury)
TANEČNÍ VEČER S PICHLAVANKOU
15. prosince v 19.00 hodin (kino Lípa)
VÁNOČNÍ KOKTEJL
17. prosince v 9.00 hod. (zastávka Teplická)
ZÁJEZD DO VÁNOČNÍCH DRÁŽĎAN
19. prosince v 16.00 hod. (Pečovatel. dům)
VÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO SENIORY
24. prosince od 22.00 hodin
OSLAVA VÁNOC
v zámec. kostele Zvěstování P. Marie.
26. prosince v 16.00 hod. (Valdštejnský sál)
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

INFORMAČNÍ CENTRUM
Muzeum města Duchcova - expozice
HISTORIE MĚSTA DUCHCOVA
15. 11. - 31. 12.
PODZIM
Výrobky z chráněných dílen ARKÁDIE.
Městské informační centrum 8. 11. - 31. 12.
VÁNOCE V MODRÉM
Základní umělecká škola Ivana Kawaciuka
7. prosince od 17.30 hod. (Státní zámek)
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
15. prosince od 17.30 h. (kostel v Jeníkově)
ADVENTNÍ KONCERT DUCHCOVSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU
17. prosince
MEZINÁRODNÍ ADVENTNÍ ZPĚVY
V PRAZE
Dům dětí a mládeže Duchcov
7. prosince 18.00 - 19.30 hodin
VÁNOČNÍ KERAMIKA
10. prosince 13.00 - 17.00 hodin
PUTOVÁNÍ S POUTNÍKY
14. prosince
VÁNOČNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
16. prosince 14.00 - 16.00 hodin
VÁNOČNÍ DÁREK Z FIMA
Sbor dobrovolných hasičů Duchcov
SÍŇ TRADIC

KINO LÍPA
11. prosince v 19.00 hodin
KAMARÁD TAKY RÁD
13. prosince v 19.00 hodin
DLUH
14. prosince v 19.00 hodin
MUŽI V NADĚJI
18. prosince v 19.00 hodin
BASTARDI 2
20.-21. prosince v 19.00 hodin
OCELOVÁ PĚST
22. prosince v 19.00 hodin
KOVBOJOVÉ A VETŘELCI
27. v 17.00 a 28. prosince v 19.00 hodin
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
29. prosince v 19.00 hodin
JOHNY ENGLISH SE VRACÍ
DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ:
11. prosince v 10.00 hodin
PŮLNOČNÍ PŘÍHODA
18. prosince v 10.00 hodin
VÁNOČNÍ PÁSMO I.

KRUPKA
KINO
5. prosince v 17.30 a 20.00 hodin
MEDVÍDEK PÚ
Film USA.
8. prosince v 17.30 hodin
KOCOUR V BOTÁCH
Promítáme ve 3D formátu. Film USA.

PŘÍLOHA ČTENÍ - PROGRAMY TEPLICKA, ÚSTECKA A MOSTECKA
KINO KOSMOS

BÍLINA

Obránců míru 2629, 434 01 Most
NEDĚLNÍ PROMÍTÁNÍ PRO MLÁDEŽ:
11. prosince od 15.00 hodin
SPY KIDS 3D: STROJ ČASU (4D)
18. prosince od 15.00 hodin
KOCOUR V BOTÁCH (3D)

MĚSTSKÉ DIVADLO
15. listopdu 2011 - 31. ledna 2012
DANIEL ŘEŘICHA A TOMÁŠ MORKES
PROCHÁZKA KRAJINOU
Výstava fotografií.
9. prosince v 8.30 a 10.00 hodin
TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE
Divadlo Pohádka Praha.
10. prosince v 18.00 hodin
BELINENSIS
9. ročník hudebních slavností.
21. prosince v 19.00 hodin
HERCI JSOU UNAVENI
Agentura Harlekýn Praha.

PRÁZDNINOVÉ PROMÍTÁNÍ
29. a 30. prosince od 15.00 hodin
ŽRALOCI NA S(O)UŠI

KULTURNÍ DŮM FONTÁNA
9. prosince ve 20.00 hodin
NEŘEŽ
Koncert české folkové skupiny.
17. prosince v 19.00 hodin
KISS FOREVER BAND (Maďarsko)
Vánoční koncert.
18. prosince v 15.00 hodin
DECHOVKA NA FONTÁNĚ

GALERIE POD VĚŽÍ
. listopadu 2011 - 25. ledna 2012
JARMILA HALDOVÁ - BETLÉMY

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
26. listopdu 2011 - 22. února 2012
VÝSTAVA HISTORICKÝCH KOLÉBEK
A KOČÁRKŮ 1890-1980
SBĚRATELKY M. ŠORMOVÉ

ÚSTÍ NAD LABEM
SEVEROČESKÉ DIVADLO
OPERY A BALETU
Masarykova 3, Ústí nad Labem
6. prosince v 19.00 hodin
OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY
Divadlo Mladá Boleslav. Tragikomedie.
7. prosince v 19.00 hodin
BEZ ROUCHA
Ervěnické národní divadlo.
8. prosince v 19.00 hodin
NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Opereta.
9. prosince v 19.00 hodin
BALETNÍ MINIATURY
Netradiční baletní galakoncert.
10. prosince v 17.00 hodin
LOUSKÁČEK
Balet.
11. prosince v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Ústeckého dětského sboru.
13. prosince v 10.00 hodin
V STUDNI
Komická opera.
13. prosince v 19.00 hodin
NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Opereta.
14. prosince v 17.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
ZUŠ E. Randové.
15. prosince v 19.00 hodin
FUNNY GIRL
Muzikál.
16. prosince v 19.00 hodin
VÁNOČNÍ BALETNÍ KONCERT
ANEB VESELÉ VÁNOCE
ZUŠ Neštěmice.
17. prosince v 17.00 hodin
LOUSKÁČEK
Balet.
18. prosince v 17.00 hodin
20. a 23.prosince v 19.00 hodin
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
Koncert.
26. prosince v 18.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Bendova komorního orchestru
Slavnostní vánoční koncert.
28. prosince v 19.00 hodin
NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Opereta.

NÁRODNÍ DŮM
Velká Hradební 33, Ústí nad Labem
7. prosince v 19.00 hodin
SČ divadlo opery a baletu
ERVĚNICKÉ NÁRODNÍ DIVADLO
BEZ ROUCHA
11. prosince v 17.00 hodin
SČ divadlo opery a baletu
VÁNOČNÍ KONCERT
ÚSTECKÉHO DĚTSKÉHO SBORU
A DÍVČÍHO SBORU LUSCINIA
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13. prosince ve 20.00 hodin - Národní dům
VLADIMÍR MIŠÍK + ETC
Každoroční koncert české klasiky.
17. prosince ve 20.30 hodin - Národní dům
STOLETÁ DISKOTÉKA
MIREK HAŠEK A IVAN DOSTÁL

ČINOHERNÍ STUDIO
Varšavská 767, Ústí n. L.
5. prosince v 19.00 hodin
ZIMNÍ EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový festival zimních sportů.
6. prosince v 16.00 hodin
VÁNOČNÍ TRŽNICE
Tradiční Vánoční tržnice.
8. prosince v 11.00 hodin
HAMLET JE MRTEV. BEZ TÍŽE
Veřejná generálka
Intelektuální fraška.
9. a 12. prosince v 19.00 hodin
HAMLET JE MRTEV. BEZ TÍŽE
Premiéra.
13. prosince v 19.00 hodin
BYLY JSME TAM TAKY
O ženách, které doba nezlomila.
14. prosince v 19.00 hodin
NEPŘÍTEL LIDU
Drama o komunální politice.
15. prosince v 19.00 hodin
2521 - vánoční dárek: dva za jeden
Divadelní sci-fi.
16. prosince v 19.00 hodin
BOHOVÉ HOKEJ NEHRAJÍ
Industriální komedie.
18. prosince v 16.00 hodin
19. prosince v 10.00 hodin
ŽABÁKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Vánoční pohádka.
19. prosince v 19.00 hodin
RACEK
Nervózní komedie.
20. prosince v 19.00 hodin
BENEFICE ANEB ZACHRAŇTE
SVÉHO AFRIČANA
21. prosince v 19.00 hodin
KLUB RVÁČŮ
Anarchistická hymna.
22. prosince v 9.00 a 11.00 hodin
27. prosince v 16.00 hodin
28. prosince v 11.00 hodin
ŽABÁKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Vánoční pohádka
28. prosince v 19.00 hodin
REVIZOR
Protikorupční komedie.
29. prosince v 19.00 hodin
HAMLET JE MRTEV. BEZ TÍŽE
Intelektuální fraška.

LEZECKÉ CENTRUM YMCA
Drážďanská 106, Ústí n. L. - Kr. Březno
8. a 15. prosince v 18.00 hodin
FRANCOUZSKÝ KLUB
14. a 21. prosince v 18.00 hodin
NĚMECKÝ KLUB
MINIAKADEMIE LEZENÍ - naučíme děti
bezpečně lézt, možnost členství v Lezeckém
klubu.
AKADEMIE LEZENÍ - pořádáme každý měsíc pro začátečníky kteréhokoliv věku.

MOST
MĚSTSKÉ DIVADLO
VELKÁ SCÉNA
5. prosince v 19.00 hodin
SLAMĚNÝ KLOBOUK
Slavná bláznivá fraška.

7. prosince v 19.00 hodin
TENOR NA ROZTRHÁNÍ
Bláznivá situační hra.
9. prosince v 19.00 hodin
ČECHOMOR VÁNOČNÍ KONCERT
13. prosince v 19.00 hodin
TRADIČNÍ ČESKÁ VÁNOČNÍ HUDBA
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ HEJ MISTŘE …
14. prosince v 19.00 hodin
NAŠI FURIANTI
Románová kronika o našich osudech.
16. prosince v 19.00 hodin
FANTASY OF DANCE
Velkolepá taneční a světelná show.
19. prosince v 19.00 hodin
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Muzikálová podoba romant. příběhu.
21. prosince v 19.00 hodin
HRADIŠŤAN VÁNOČNÍ KONCERT
28. prosince v 19.00 hodin
SLUHA DVOU PÁNŮ
Slavná komedie.
29. prosince v 19.00 hodin
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
aneb Cokoli chcete
Spletitá komedie o hledání lásky.
30. prosince v 18.00 hodin
DONAHA!
KOMORNÍ SCÉNA
27. prosince v 19.00 hodin
OBCHODNÍK S DEŠTĚM
MALÁ SCÉNA
10. prosince v 18.00 hodin
VÁNOČKY
18. prosince v 19.30 hodin
20. a 22. prosince v 19.00 hodin
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
DIVADLO ROZMANITOSTÍ
5. prosince v 17.00 hodin
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ
6. prosince v 17.00 hodin
O STATEČNÉ PRINCEZNĚ MÁNĚ
10. prosince v 10.00 hodin
VÁNOCE TŘÍ SNĚHULÁKŮ
17. prosince v 10.00 hodin
DĚDEČKŮV BETLÉM Pohádka o putování za Ježíškem
29. prosince v 16.00 hodin
SAXANA - Dívka na koštěti

KOSMOS MAXI:
2.-7. prosince v 17.30 hodin
MICIMUTR
2.-7. prosince ve 20.00 hodin
I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY PERFECT DAYS
Film ČR, komedie.
8.-14. prosince v 17.30 hodin
SPY KIDS 3D: STROJ ČASU
USA, akční dobrodružná komedie.
8.-14. prosince ve 20.00 hodin
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK - 1. část
USA, romantický fantasy thriller.
15.-21. prosince v 17.30 hodin
KOCOUR V BOTÁCH
USA, rodinný animovaný film.
15.-18. prosince ve 20.00 hodin
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
USA, romantická komedie.
19.-21. prosince ve 20.00 hodin
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
- ČÁST 2
Velká Británie, dobrodružné fantasy.
22.-23. a 26.-28. prosince v 17.30 hodin
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
USA, romantická komedie.
22.-23. a 26.-28. prosince ve 20.00 hodin
PARANORMAL ACTIVITY 3
USA, mysteriózní horor.
29.-30. 12., 2.-4. 1. v 17.30 hodin
ŽRALOCI NA S(O)UŠI
USA, rodinný animovaný film.
29.-30. 12., 2.-4. 1. ve 20.00 hodin
NIC PROTI NIČEMU
Česká komedie.
KOSMOS MIDI:
1.-7. prosince v 19.00 hodin
DŮM
Film ČR, drama.
8.-14. prosince v 19.00 hodin
MOZARTOVA SESTRA
Francie, drama.
15.-18. prosince v 19.00 hodin
SNADNÝ PRACHY
Švédsko, akční thriller.
19.-21. prosince v 19.00 hodin
STROM ŽIVOTA
USA, drama / podobenství.
22.-23. prosince v 19.00 hodin
MILOVÁNÍ
Francie, komediální muzikál.
26.-30. prosince v 19.00 hodin
VŘÍSKOT 4
USA, mysteriézní horor.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Moskevská 12, 434 01 Most
POHÁDKY PRO NEJMENŠÍ
10. prosince v 10.00 hodin
VÁNOCE V KINĚ I.
17. prosince v 10.00 hodin
VÁNOCE V KINĚ II.
PONDĚLNÍ PROMÍTÁNÍ
12. prosince v 15.00 a 17.30 hodin
KRÁLOVA ŘEČ
19. prosince v 15.00 a 17.30 hodin
MUŽI V NADĚJI

PŘÍLOHA ČTENÍ - ZPRÁVY Z REGIONU
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Ze života teplických seniorů

Senioři v Českobratrské ulici lázeňských Teplic
žijí aktivním kulturním a společenským životem
V domě seniorů, který naleznete
v dolní části Českobratrské ulice na
rozhraní mezi Teplicemi a lázeňským Šanovem, se dříve žilo jaksi
šedě, odevzdaně a nespolečensky,
přičemž každý ze seniorů zůstával
většinou sám uzavřený a odloučený
od všech ve svém bytě. To se zásadně změnilo během několika posledních let, kdy dům seniorů převzal nový majitel Ing. Stanislav
Holub, ve větší míře se uplatnila iniciativa pečovatelské služby Pampeliška a došlo k vytvoření činorodé
aktivní skupiny, která začala iniciovat pravidelný kulturní a společenský život zdejších seniorů.
Postupně se tak podařilo vyvíjet
velice různorodou volnočasovou
aktivitu, do které se zapojila více
než polovina ze zdejších 65 obyvatel. V oblasti kulturní činnosti za
zmínku určitě stojí učinkování hudebního tria "Pohoda" zaměřeného na klasickou hudbu, v prostorách
společenské
místnosti
vystupuje se všemi svými nastudovanými hrami divadelní soubor
z Obchodní akademie v Teplicích,
při různých příležitostech zde využívají talent i nápady zdejších
ochotníků z řad seniorů, kteří předvádějí různé recitační i divadelní
scénky, estrády a kabaretní výstupy
v barvitých kostýmech a převlecích.
Jako součást některých pořadů se
též využívá vstupů s klavírní hudbou, zpěvem nebo i s dalšími hu-

Záběr ze soutěžního pořadu „O nejlepší čarodějnici
Senioři z Českobratrské ulice v Teplicích společně se
a čaroděje“.
spřáteleným družebním klubem z Trmic při návštěvě Botanické zahrady.

debními nástroji aktivních seniorů,
ale i dalších hostů, kteří sem rádi
přicházejí. V kulturní činnosti se senioři nevyhýbají různým vědomostním ani dalším soutěžím.
Velice dobře zde kvete společenská činnost. Minimálně dvakrát
měsíčně se konají řízené společenské zábavy s pestrým programem.
Při nich mohou přítomní například
oslavit své narozeniny a jubilea. Cílem je především aktivně zapojit
seniory a odreagovat je od problémů, které život dříve narozených
přináší. Mnozí tak baví ostatní i sami sebe, vystupují v různých převlecích, zpívají, podílejí se na veselých výstupech, vyprávějí zajímavé
příběhy či anekdoty. K oblíbeným
patří hudební, pěvecká a taneční
odpoledne, při nichž účinkuje zdej-

ší nebo hostující harmonikář, hráč
na klávesové nástroje, hudební
country skupina Kacíři, někdy postačí i doprovod reprodukované
hudby. Od 1. října 2011 začala navíc sloužit "kavárnička seniorů",
kde je možné denně od 18 do 21
hodin posedět, zazpívat, vypít čaj,
kávu nebo víno a pobavit se
s ostatními.
Člověk se prakticky vzdělává po
celý život a výjimkou nejsou ani senioři. Proto zde nechybí různé
zdravotní, bylinářské nebo stravování a životního stylu se týkající
přednášky, obohacené o ukázky
nenáročného rehabilitačního cvičení. A tak dříve narození zvou mezi
sebe lékaře, zdravotní sestry, lidové léčitele, znalce bylin, ale i další
podnětné osobnosti. A pokud se

Trio servírek z řad seniorů ve stylových oblecích se stará o dobrou úroveň pohoštění, zatímco ostatní tančí a věnují se družné zábavě.

Senioři v Českobratrské ulici slaví svá životní jubilea často v kolektivu, v rámci kulturně společenských akcí.

něco zajímavého koná i jinde
v okolí, vypravují se tam společně.
Součást poznávací činnosti pak též
tvoří výlety za kulturními a přírodními památkami i dalšími pozoruhodnostmi. Navíc tyto výlety slouží
ke zdravému způsobu života seniorů, kteří jsou tak zapojováni do
pěstování pohybu při turistice.
Mnoho zdejších žen patří k velmi
šikovným a vynalézavým v oblasti
gastronomie, kdy pečou, vaří a připravují různé pokrmy. Při společných setkáních proto na stole nechybí ani ukázky z této činnosti,
které pak znamenitě chutnají. Na
některé vybrané akce jsou zváni rodinní příslušníci, často děti i mládež
nebo přátelé seniorů, kteří pak mohou sami ocenit, čím vším se tady
zabývají. Dům seniorů v Českobratrské ulici se nebrání ani vzájemným návštěvám spřátelených seniorů z jiných zařízení v Teplicích, ale
zrovna tak i ze vzdálenějších klubů,
neboť se jim podařilo navázat spolupráci s obdobnými organizacemi
z Bíliny a z Trmic.
Pro zdokumentování kulturní
a společenské činnosti i veškerých
hezkých vzpomínek se nezapomíná
na pořizování pravidelné fotodokumentace z jednotlivých akcí a některé pořady mají též zachyceny filmovou kamerou. To vše pak
využívají zejména při retrospektivních setkáních, kdy si přítomní mohou prohlédnout snímky nebo filmy z jejich bohaté činnosti. Pro
přehled jim pak na každý rok slouží kronika, do které zaznamenávají
veškerou činnost, dokreslenou fotografiemi, pozvánkami i dalšími
dokumenty. Jelikož zatím nemají
možnost čerpat nějaké finanční
prostředky, je veškerá činnost pořádána buď bezplatně nebo je kryta
získáváním výhradně dobrovolných
příspěvků zdejších seniorů. Přesto
se úspěšně daří zapojovat do kulturního a společenského života další seniory, takže účast ve volnočasových aktivitách patří k velice
slušným.
Pavel Kovář
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Kresba 1. náměstí s kašnou v době vrcholícího
baroka koncem 18. století.
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Bývalá komenda řádu křížovníků s červenou
hvězdou, kde roku 1792 vznikl nový farní úřad
i se školou.

Zachráněná a přenesená kašna ze starého 1.
náměstí zaujala své místo na novém 1. náměstí
v Mostě.

Barokní architektura v Mostě
Od poslední třetiny 17. století se
celé Podkrušnohoří stalo dějištěm
velkolepého rozmachu barokní architektury. Bohatnoucí šlechta
a kláštery budovaly velkolepé
komplexy, umělecky docházelo
k přetváření a dotváření celé krajiny. V málokteré oblasti Čech byl
podíl baroka na tvářnosti kraje tak
výrazný, jako právě zde. Jednalo se
přitom o prvořadou architektonickou tvorbu, určovanou předními

beze změn udržely i přes reformaci. Nově od roku 1768 přibyla jen
kolej piaristů, která zaujala polohu
mezi východním koutem prvního
náměstí a hradbami, ale protože
nebyla vybavena kostelem, kompozici městských dominant příliš
neovlivnila. Po roce 1756 začala výstavba nového kostela kláštera
magdalénitek v Zahražanech, který
po roce 1761 spojila s městem působivá křížová cesta. Mimořádně

Zachráněné památné barokní sloupy ze starého Mostu dnes naleznete
v různých místech nového Mostu i v jeho okolí.

Jeden z památných barokních sloupů stával na starém prvním náměstí.
Snímek pochází z přelomu 19. a 20. století.

pražskými a záhy i litoměřickými
umělci, díky čemuž získal Most
i svébytné regionální zabarvení.
Zčásti se zde ovšem prosazoval též
vliv saského baroka. Tento umělecký rozmach nevynechal ani Most.
V měšťanské výstavbě bylo jeho
uplatnění ekonomicky silně limitováno, naplno se však projevilo v architektuře sakrální, která za třicetileté války utrpěla rovněž značné
škody. Další vlny barokních a pozdně barokních přestaveb pak rovněž
vyvolaly požáry z let 1723 a 1769.
Nejvýrazněji se malebné barokní
umění uplatnilo na kostelech minoritů a magdalénitek, dobudován
a rozšířen byl i předbělohorský
klášter kapucínů, při němž vznikl
velký komplex okrasných zahrad.
Před Pražskou bránou vznikl roku
1731 nový kostelík sv. Vavřince,
sloužící hřbitovu, zřízeném podél
městského příkopu.
Na rozdíl od jiných měst se
v Mostě neprojevila barokní expanze klášterních komplexů; mimo
jiné proto, že se zde starší kláštery

výrazně se barokní umění projevilo
ve vybavení mosteckých náměstí
sochařskými díly, počínaje morovým sloupem na paměť moru
a vrcholící tvůrčí aktivitou v první
třetině 18. století.
Most tedy i na konci 18. století
představoval neobyčejně působivé
město, v němž ještě přetrvávala řa-

da hrázděných staveb. Jen velmi
omezeně se zde projevilo rušení
církevních staveb za Josefa II. Postižen byl roku 1782 jen konvent
magdalénitek. Zahražanský areál
se zřejmě nedostavěným novým
kostelem tak prošel přeměnou na
tzv. Zadní zámecký dvůr a kostel na
sýpku. Městský klášter byl sice rovněž zrušen, ale již roku 1783 došlo
k jeho předání piaristům, v jejichž
koleji vznikl vojenský výchovný
ústav. Žádná sakrální stavba tedy
v této době v Mostě nezmizela.
V podstatě beze změn pak město
přežívalo až do roku 1820. Počet
obyvatel pozvolna rostl, právě
před 200 lety, roku 1811 dosáhl

První gymnázium v Mostě vzniklo v době baroka kolem poloviny 18. století při řádu a kostele piaristů.

hranice 2 300, což však znamenalo
vzhledem k velikosti města stále
málo. Počet domů v této době poprvé mírně převýšil předbělohorský
stav, ale jen díky zahušťování existující zástavby.
Most tak žil poklidným životem
provinčního královského města
tradičních řemesel a obchodu. Bránil se i počínající drobné těžbě uhlí, která probíhala výhradně tzv.
selským dolováním, které mělo jen
malý význam a nijak se neprojevovalo ani na tvářnosti krajiny.
(Zvláštní poděkování patří Oblastnímu muzeu v Mostě, které poskytlo podklady a dokumentaci,
včetně archivních snímků.)
(Př)

Kresba Minoritánského náměstí v době baroka.
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Labské překladiště pod cukrovarem ve třicátých letech 20. století.

24

Překladiště pod hlavním nádražím sloužilo potřebám celého města.

Nakládka uhlí z vozů ústecko-teplické dráhy
do lodí pod Mariánskou skálou.

Evropská přístavní legenda
Existence Ústí nad Labem byla
vždy spjata s řekou Labe. Toto
vzájemné propojení ještě zesílilo
v průběhu 19. století, kdy s postupným růstem objemu labské
přepravy došlo k pozvolné přeměně Ústí nad Labem v největší
český říční přístav, jehož existence
z celoevropského hlediska patřila
k velmi významným.
Základ přístavu položila překládka uhlí ze železničních vagónů do labských člunů a centrem
prudce se rozvíjející přepravy uhlí
se stal prostor pod Mariánskou
skálou, kde vznikl tzv. uhelný přístav. Na něj pak navazoval tzv.
starý přístav na hranicích Ústí n. L.
a Krásného Března vybudovaný
v letech 1863 až 1864, jehož stavbu plně financovala Ústecko-teplická dráha. Jednalo se o tzv. zimní přístav, který sloužil především
k zakotvení lodí v zimním období
nebo je v případě povodní chránil
před poškozením. O jeho velikosti svědčí skutečnost, že zde mohlo
kotvit až sto člunů najednou.
Přístavní zařízení pak pokračovala na katastru Krásné Březno,
kde překladiště pro kusové zboží
a suroviny včetně překladišť vybudovala v roce 1889 další drážní
společnost - Státní rakouské dráhy - a propojila ho s krásnobřezenským nádražím. Tato část sloužila hlavně četným továrnám
v Krásném Březně. V sousedství
tohoto překladiště vznikl také
druhý ústecký zimní přístav - tzv.
nový, který vybudovala ústeckoteplická dráha. Jižní okraj přístavu
v prostoru pod Větruší pak byl vybaven tzv. městskými překladišti,
která sloužila potřebám ústeckých
podniků a města. V devadesátých
letech 19. století na něj navázala
ještě i další překladiště ústeckého
cukrovaru.

Volejte:
775 646 267
775 646 266

Ústecký přístavní komplex se
rozkládal podél Labe v celkové
délce 4 550 m a byl propojen velkou sítí železničních vleček v délce téměř 15 km, které vycházely
z nádraží Ústecko-teplické dráhy.
Téměř v celé délce byl labský břeh
zpevněn kvádrovou zdí nebo alespoň obložen kameny. Skutečností
zůstává, že rozlehlý prostor přístavů neměl v rámci celé rakousko-uherské monarchie obdoby.
Ústí nad Labem se tak stalo objemem své roční překládky nejen
největším říčním přístavem tehdejšího Rakousko-Uherska, ale dokonce předčilo i jeho námořní přístav Terst. Labská přeprava uhlí,
surovin, ale i hotových výrobků se
tak stala fenoménem, který výrazně ovlivňoval hospodářský život města.
Zlatý věk ústeckých přístavů
skončil vypuknutím první světové
války. Tehdy se zásadně změnil
i sortiment přepravovaného zboží
a jeho celkový objem. Pro Ústí
nad Labem se stalo rozhodující,
že prakticky zcela došlo k zastavení vývozu hnědého uhlí, což

Dnes se ani nechce věřit, že v tomto úseku celý levý břeh Labe zabíral přístav.

znamenalo výrazný pokles celkové výše překládky zdejšího přístavního komplexu. Město na Labi tak přišlo o svou prioritu,
kterou pak získalo překladiště
v Loubí. Překlad zboží se později
soustřeďoval do provozu přístavů

a překladišť v Krásném Březně,
kdežto tzv. uhelný přístav pod
Mariánskou skálou téměř osiřel.
Dnes v této části Ústí prakticky nic
nenasvědčuje, že se tu při Labi nacházel největší český přístav.
Pavel Kovář

Nový přístav v Krásném Březně kolem roku 1900, ktePohled na přístav v Ústí nad Labem z přelomu 19.
rý protínala síť železničních vleček.
a 20. století.

Firemní inzerce u nás
jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!

Starší díly Proměn (od r. 2003)
najdete na:

www.iregio.cz
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Soutěžíme se Zlatnictvím U Zámku
Vážení luštitelé, i v posledním vydání tohoto roku jsme vybrali tři z vás, kteří
nám poslali správnou tajenku a usmálo se na ně štěstí při losování. Luštili jsme se
Zlatnictvím U Zámku, které, jak soudíme dle množství došlých odpovědí, je velmi
atraktivním sponzorem. Zlatnictví U Zámku najdete v Teplicích, v ulici U Zámku
16. Zlatnictví U Zámku působí na trhu již od roku 1992 a zaměřuje se především
na výrobu a prodej a opravy šperků, ale také na výkup zlata. Výherci poukázek
na odběr zboží dle vlastního výběru jsou:
1. místo poukaz v hodnotě 500,- Kč získává Martina Chládková, Teplice
2. místo poukaz v hodnotě 400,- Kč získává Marcela Šáchová, Krupka 1

3. místo poukaz v hodnotě 300,- Kč získává Vladimír Kolář, Dubí 1
Výhercům gratulujeme a ostatním přejeme hodně štěstí do příštího losování. To
budeme již naposledy luštit s teplickým Zlatnictvím U Zámku. Na vaše správné
odpovědi se budeme těšit do 9. ledna 2012. Odpovědi označte heslem: Soutěžíme
se Zlatnictvím U Zámku a posílejte na adresu redakce: Agentura IS, U Císařských
lázní 7, 415 01 Teplice nebo e-mailem na mesicnik@iregio.cz. U svých odpovědí
vždy uvádějte adresu a telefonický kontakt, v opačném případě nebudete
zařazeni do slosování. Máte zájem být sponzorem křížovky? Pokud ano, volejte
775 646 266.

U zámku 16, Teplice
Tel.: 608 538 225
www.zlatnictviteplice.cz

T235014

Vážení a milí luštitelé, redakce našeho měsíčníku REGIO vám všem přeje mnoho krásných chvil, příjemných překvapení, radost, pohodu a klid, nejen o nadcházejících
svátcích, ale... (dokončení v tajence).

NEJLEPŠÍ
SNUBNÍ PRSTENY
• Výroba a prodej
šperků
• Opravy šperků
• Šperky
Swarovski
komponents

Tajenka z listopadového čísla: Svěřuje se jeden policejní příslušník druhému: „To je strašné, co se dneska děje, já ze všech těch zločinů nemůžu usnout, pořád
se převaluju.“ „Zkus to jako já. Počítám do tří a pak spím.“ „Jenom do tří?“ „No, někdy taky až do půl čtvrté.“
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BYTY PRODEJ
11 - BYTY - PRODEJ

Hledáte

• PRODÁM dr. byt 4+1 v Teplicích, Krušnohorská ul. Klidná lokalita, nově zateplený dům, nový výtah, bezproblémové parkování, krásný výhled. Cena 380.000,- Kč.
Tel.: 606 644 992. (121117)
• PRODÁM byt 4+1+L dr. v Teplicích, Na
Konečné 196, v blízkosti je školka, škola,
MHD, Penny, zdravotní středisko, poplatky
7 220,- Kč + energie měsíčně. Cena je 190
tis. Kč. Tel.: 728 845 485. E-mail: plever@seznam.cz. (121119)
• PRODÁM dr. byt 2+KK Teplice Šanov II
4.NP/8, top lokalita, zateplený dům. Byt je
situovaný na JZ s výhledem do zeleně,
úpravy, plast. okna se žaluz., komora,
sklep, slušní sousedé. Nájemné 2 600,- Kč +
el. RK nám nevolejte. Cena 415 000,- Kč.
Tel.: 737 645 955. Tp (121120)

Nabízíme levnou
autodopravu a stěhování
Tel: 604 844 179

autodoprava a stěhování

T1235062

• PRODÁM dr. byt 3+1 přízemí, byt je
vhodný k rek. Je prostorný, vhodný pro rodinu s dětmi. Poblíž škola, školka, MHD,
poliklinika. Cena 250 000,- Kč, při rychlém
jednání sleva! Tel.: 733 508 756, 723 795
757.
E-mail:
LuckaKog@seznam.cz.
(121101)
• PRODÁM byt 3+1 (perfektní stav - nutno
vidět), v posledním období prošel celkovou
rekonstrukcí. V ceně bytu jsou i vestavné
skříně v chodbě a ložnici (včetně PC stolku). Cena bytu 560 tisíc Kč, v případě rychlého jednání možná sleva. Tel.: 724 751
535, e-mail: jiri.mauer@tiscali.cz. (121102)
• PRODÁM dr. byt 1+1, TP, Antala Staška,
6.p., dům je po rek., byt je ihned k nastěhování. Tel.: 731 405 060. (121103)
• PRODÁM byt 2+1 v Teplicích, 2. p.,
Štúrova 1263 v horní části ulice, zateplen,
plast. okna, nízký nájem, asi 2.400,- Kč, plynové topení, nádvoří za domem, sklepní
prostor, velice slušný vchod. Čerstvě vymalováno. Standardní vybavení - parkety. Nabídka za 250 tisíc. Kč. Tel.: 776 870 270
Ihned volný. (121104)
• PRODÁM družstevní byt 2+kk, 51 m2, 3
NP, v Teplicích - Gagarinova ulice, nová fasáda se zateplením, balkon, byt ve velmi
slušném stavu. Cena 300 000,- Kč. Při rychlém jednání možná sleva. Kontakt na tel.
728 556 833. E-mail: ofenzer@seznam.cz.
(121105)
• PRODÁM nebo pronajmu dr. byt 3+1+B,
Teplice, ul. Habrová, ve velmi klidné a žádané lokalitě. Více inf. na tel.: 774 973 075.
(121106)
• PRODÁM byt 3+1/L,OV, v Teplicích, klidná lokalita, občanská vybavenost v místě,
cena při osobním jednání, RK nevolat. Tel.:
721 757 120. (121107)
• PŘENECHÁM nájemní byt, 2KK+B, 60
m2 po rekonstrukci, velice krásné místo,
ihned k nastěhovaní, nájem se vším všudy
6 400,- Kč. Cena 50.000,- Kč. Tel.: 776 421
056. (121108)
• PRODÁM 2+1 dr. byt (v ul. Josefa Hory,
Teplice) po rek. (kuchyň, koupelna, podla-

hy atd.), ke kterému náleží sklep a uzamykatelný balkón v mezipatře. Byt je ve 3.
p. třípodlažního panel. domu, který je po
rek. Dům obklopen zelení ve velmi klidné
části Teplic (Šanov 1). Poblíž je veškerá obč.
vybavenost. Nízké nájemné, které se investicemi do domu nemění! Cena 450
000,- Kč. Tel.: 777 105 856. (121109)
• PRODÁM dr. byt 2+1 (+ 2 x kumbál) v cihl. domě bez výtahu, 72 m2 + zahrada za
domem. Byt se nachází ve 2. p. pod půdou.
Teplou vodu zaj. plynový kotel. Všude je
pův. dřevěná podlaha po rek. Koupelna
a WC dlažba. V bytě nová plast. okna a žaluzie. Dům bude zateplován. Nedaleko domu je park, večerka, základní škola atd.
Některý nábytek je možné si i odkoupit za velmi rozumnou cenu! Foto pošlu mailem. ib.pronajem@seznam.cz. Tel.: 725 677
977. (121110)
• PRODÁM družstevní byt 3+1 v Teplicích
na Nové Vsi. Levně - spěchá, rod. důvody.
E-mail: kmkatka.p@seznam.cz. (121111)
• PRODÁM družstevní byt 3+1. Byt je
v sedmém patře, plovoucí podlahy, plastová okna. Cena: 400 000,- E-mail: jitka.andrtova78@seznam.cz. (121112)
• PRODÁM dr. byt 3+1, Krušnohorská, Tce.
Sedmé patro, plovoucí podlahy, plastová
okna. Cena: 400 000,- Kč. Tel.: 776 612 999.
(121113)
• PRODÁM krásný DB 3+1+ zaskl. balkon
v Teplicích – Nové Vsi. Byt po komplet.
rek.– zděné jádro, plov. podlahy + dlažba,
velké vest. skříně, prostorná kuchyň zůstane vč. všech vest. spotřebičů. Na oknech
vertikální žaluzie, dveře a rámy po renovaci. Dobrý stav. Nízkým nájmem vč. všech
energií a TV necelých 5 000,- Kč. Byt ve
slušném, přátelském vchodě. Dům po celkové rek. Tel.: 777 042 402. (121114)
• PRODÁME byt 2+1 v osobním vlastnictví
v Duchcově. Byt není rekonstruován. Cena
280.000,- Kč, možná sleva - SPĚCHÁ! Nováková - tel.: 721 943 757. (121115)
• PRODÁM dr. byt 4+1+L v Ústí nad Labem
- Neštěmicích. V bytě vyzděné jádro,
hydromasážní vana, zasklený balkon a další úpravy. Dům je také po rek. RK - nevolat.
Tel.: 721 904 009. (121116)

• PRODÁM dr. byt 3+1/54 m2/ TP v ulici
Hlávkova, standart 2. patro. Nízký nájem.
Cena 200 tis. Kč + přepis. Volat po 19 Hod.
RK. Nevolat. Tel.: 606 260 611. (121121)
• PRODÁM 4+1+ L, Teplice, Pod Hvězdárnou, 85 m2, 4. p., zateplený, plastová okna,
žaluzie, parkování před domem, škola,
školka, MHD, 10 min. od centra pěšky, cena 260.000,- Kč. Tel.: 776 114 261. (121123)
• PRODÁM družstevní byt 3+1 v Řetenicích, ul. Buzulucká 322. E-mail: jpolivkova@servis.cpoj.cz. (121124)
• PRODÁM menší byt v Teplicích, Trnovanech,
platba
hotově.
E-mail:
markika@email.cz. (121125)
• NABÍZÍM DB 2+1, 56 m2, s lodžií ve 4.
nadzemním podlaží na ulici Hrdlovská
v Oseku. Zateplený, velmi dobře udržovaný dům, plastová okna, sklep. Veškerá občanská vybavenost v dosahu. Při rychlém
jednání - možná sleva. Tel.: 605 421 146.
(121128)
• PRODÁM byt 3+1 v dolní části Oseka -

4.p. Plast. okna, nová kuchyň. linka, koupelna po rek., internet zaveden. Balkon
s výhledem na dětské hřiště. Sklep a sušárna je samozřejmostí. Byt je v klidné lokalitě, mateřská škola, MHD kousek od bydliště. Parkování hned před domem. Cena:
380 000,- Kč. Při rychlém jednání sleva. Email: allilu@seznam.cz. (121126)
• PRODÁM byt 3+1 v Trnovanech 1. Patro.
Cena dohodou. Nízký nájem. Tel.: 606 465
857. (121127)
• PRODÁM dr. byt 2+1, Šanov I, přízemí
nově zatepleného domu, velmi pěkná,
klidná lokalita. Vlastní plyn. kotel, plov.
podlahy, novější kuch. linka. Nízké náklady na bydlení. Cena 326 000,- Kč vč. všech
poplatků. Tel.: 606 049 658. E-mail: safarikova2520@seznam.cz. (121129)
• PRODÁM dr. byt 3+1/L, ve 4. p. panel.
zrek. domu - střecha, fasáda, zateplení,
plast. okna, lodžie, vchodové dveře. Byt
prošel celkovou rekonstrukcí – plov. podlahy, kuchyň, zvětšená koupelna. Přes celý
obýv. pokoj lodžie 9 m2. Teplice - Šanov II.
Cena: 649 000,- Kč + přepis, byt volný od
1. 1. 2012. E-mail: pitipaldi@seznam.cz.
(121130)
• PRODÁM DR 2+1 byt v Řetenicích s balkonem, 2. patro, dům po kompletní rekonstrukci, byt po renovaci, volný. E-mail:
soukupi1@seznam.cz. (121131)
• PRODÁM v TP luxus. dr. byt 1 +1 + L, 6 m
dlouhé okno s balkonem u Gymnázia.
U Zámku, parku, Prior, Billa, ZŠ, MŠ, vešk.
služby. Nový dům a nový byt v park. zeleni, bez menšin. Nájem 3 tis. Bydlení nadst.,
vše nové. Cena 369 tis. Tel.: 602 161 258
(121132)
• PRODÁM byt 2+1+L, 1. p., Zrenjaninská
ul. Řetenice za 350 000,- Kč, přepis zaplatím. Plast. okna, parkety, dům je zateplen.
Veškerá vybavenost v místě. Tel.: 606 416
559. (121133)
• PRODÁM byt 5+1,bezbariérový, dlažba,
zděná koupelna, 2 x wc, slušná kuchyň. linka. Byt má dva vchody, nechá se rozdělit
na dva menší. Byt je situován ve slušné
čtvrti Nová Ves, Teplice. Cena cca 700 000,Kč, dohoda. Tel.: 728 042 334, 724 040 948.
(121134)

Nabízíme

obchodní nebytové prostory, kanceláőe, garáže, sklady,
výrobní haly, manipulaĀní plochy nebo byty
ve Statutárním městě Teplice a na Teplicku?
- Pronájem obchodních nebytových prostorţ v pőízemí nemovitostí o výměőe od 50 m2 do 150 m2.
Kanceláőe ve druhém a tőetím nadzemním podlaží nemovitostí o výměőe od 25 m2 do 200 m2.
K dispozici informaĀní systém uvnitő i vně budov, recepce, zasedací místnost (60 míst), úklid, správa
budov a parkovací plochy. V době pracovního volna jsou nemovitosti stőeženy bezpeĀnostní službou.
Popis lokality: Centrum města, v blízkosti bank, úőadţ veőejné správy, škol a veőejných parkovacích
ploch, dostupnost městské hromadné dopravy.

- Pronájem výrobních prostorţ, skladţ, dílen a garáží o výměőe od 30 m2 do 800 m2.
Dále pronájem manipulaĀních a odstavných ploch o výměőe až 10 tisíc m2. K dispozici vrátnice, úklid,
správa prţmyslových areálţ, parkovací plochy. Areály stőeženy bezpeĀnostní službou.
Popis lokality: Teplice - Nákladní ulice, Krupka, Dubí a Kamenný Pahorek.

Kontakt:

Libor Wohlrab, tel. číslo: 602 404 002, e-mail: nemoexpert@seznam.cz
Petr Hampejs, tel. číslo: 602 725 540, e-mail: petrhampejs@volny.cz
Pavel Jarosil, tel. číslo: 724 250 801, e-mail: jarosilpavel@volny.cz

T128015

- Pronájem bytových jednotek o velikosti 1+1, 2+1 a 3+1. Veškeré bytové jednotky po celkových opravách.
K dispozici úklid spoleĀných prostor a správa nemovitostí. Popis lokality: centrum města, dostupná
městská hromadná doprava, školy, obchody.
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• PRODÁM dr. byt 2+1 po celk. rek, 1.p.,
50 m2, zasklená lodžie. TP, Gagarinova ul.
Cena 780 000,- Kč. Tel.: 605 441 370.
(121135)
• PRODÁM DB 2+KK, Teplice Šanov 2.
Dům prošel kompl. rek., s výhledem na
Teplice a Krušné hory/ nestojí před ním
další panelák/. Klidný a čistý vchod. Plast.
okna se žaluz., nová kuch. linka rustikál,
vest. skříň v předsíni na míru, podhledy,
úpravy. komora a sklep. Cena dohodou.
O realitky nemáme zájem, nevolejte nám!
Tel.: 737 645 955. Tp (121136)
• PRODÁME 4+1+ L, Teplice, Pod Hvězdárnou, 85 m2, 4. p., zateplený, plastová
okna, žaluzie, parkování před domem,
škola, školka, MHD, 10 min. od centra pěšky, cena 260.000,- Kč. Tel.: 776 114 261.
(121137)

bydlení bez kompromisu...
www.pudnimezonet.cz

T126070

elegance kvalita styl

BYTY PRONÁJEM
13 - BYTY - PRONÁJEM
• PRONAJMU byt 2+1 v Lounech, 5 min.
od centra. Částečně vybavený (nová kuch.
linka, sporák, pračka, dvě válendy...) v klidné lokalitě. Nájemné 5 000,- Kč + cca 2
000,- Kč poplatky (služby). Vhodné pro
mladý pár či starší manžele. Tel.: 775 109
155. (121301)
• PRONAJMU dlouhodobě byt v Teplicích
2+1/L Gagarinova ulice. Nájemné činí 6
600,- Kč včetně energií/ mimo elektřiny/.
Požaduji kauci dvou nájmů. Tel.: 728 006
665. (121302)
• PRONAJMU byt 2+1, 58,3 m2 v panel.
Domě, ul. Kollárova 572, 417 42 Krupka.
Byt je v os. vlast. a nachází se ve 2. p. v klidné lokalitě. Cena za pronájem bytu činí 4
000,- Kč/měs., v ceně není zahrnuta el.,
poplatek za vodu a osvětlení spol. prostor.
Kauce činí 12 000,- Kč (3 měs. nájmy). Volné IHNED. E-mail: Tesa1@seznam.cz.
(121303)
• PRONAJMU byt 2+1, (60 m2), u Zámecké zahrady - Lounská ul.,– nová plastová
okna, plyn. topení, parkování před domem. Komora na chodbě. Nájem 6 000,Kč/měs. + energie. Vratná kauce 2 měsíce.
Tel.: 725 654 422. (121304)
• HLEDÁM dlouhodobý podnájem bez
akontace. Děkuji. chroma.z@seznam.cz.
Tel.: 720 557 692. (121305)
• PRONAJMU prostorný byt 2+1+B /možno i 3+1+B/, 82 m2 v TP v cihlové zástavbě,
v blízkosti centra, ZŠ, obchodů a MHD, ale
přesto v klidné čtvrti. Velice slušný vchod,
nová plast. okna, zrek. koupelna. Nájem
bez energií 5.500,- Kč + vratná kauce. Nepřizpůsobiví, nezaměstnaní a RK nevolat !
Tel.: 606 561 100. (121306)
• NABÍZÍME k pronájmu byt o velikosti
3+kk v centru města Teplice v Krupské ulici. Byt se nachází ve druhém patře zrekonstruovaného domu. Požadujeme dvouměsíční kauci + nájemné. Další podrobnější
informace na tel.: 775 922 691. (121307)
• PRONAJMU 1 + kk s velkým balkonem,
Teplice Opavská ulice, 4. patro, pěkný výhled, zařízený, cena 6 000,- Kč (včetně
energií a dalších poplatků). Tel.: 723 615
188. (121308)
• MLADÝ pracující muž hledá pronájem
menšího bytu v TP. Kauce možná. Předem
děkuji za nabídky. Tel.: 722 042 878.
(121309)
• PRONAJMU pěknou garsoniéru v Teplicích, novostavba v ul Březová, 30 m2, velká lodžie, koupelna s vanou, krásný výhled, klidná část města. 4 000,- Kč/měs. +
zálohy na energie. Tel.: 776 305 210.
(121310)
• HLEDÁME dlouhodobý pronájem bytu
dr. nebo v os. vlastnictví, cena 8.500 se všemi poplatky, možnost odkoupeni, 2+1 nebo 3+1 Závětří, Řetenice, Bílá cesta, Novosedlice, Dubí. Děkuji, prosím ozvěte se na
mail: deilcip@seznam.cz, tel.: 785 601 086.
(121311)
• PRONÁJEM bytu 3+1 nebo 4+1 v Teplicích. Jsme slušná rodina s dětmi. Pokud
možno i zařízený. Do 8 000,- Kč se vším

všudy a bez kauce. Jen jeden nájem předem při nastěhování, pište na mail xorcist@seznam.cz, zavolám, děkuji. (121312)
• PRONAJMEME byt 3+1 v Teplicích (Prosetice) u Penny, ulice Krajní. Byt částečně
zařízený, zateplený, plastová okna. Nájem
včetně služeb 7 500 Kč - 8 000,- Kč (podle
počtu osob). Vratná kauce 2 měsíce nutná.
Tel.: 603 597 416. (121313)
• PRONAJMU byt 2+1, 58,3 m2 v panel.
domě, ul. Kollárova 572, Krupka. Byt je
v osobním vlastnictví a nachází se ve 2.
p. v klidné lokalitě. Cena za pronájem bytu činí 4. 000,- Kč/měsíc, v ceně není zahrnuta el. a poplatek za vodu a osvětlení
společných prostor. Výše kauce činí 14.
000,- Kč (3 měsíční nájmy). Volné IHNED.
Tel.: 777 043 580. (121314)
• PRONAJMU pěkný 1+kk, Teplice - Opavská ulice, 4. patro, zařízený, velká lodžie,
park kolem, pěkný výhled. Cena 6 000,- Kč
vč. energie. Tel.: 723 615 188. (121315)
• DLOUHODOBĚ pronajmu byt 3+1+B
v Teplicích, ul. Přítkovská 1639, 2.p.,
v předsíních vest. skříně, zánovní kuchyň.
linka, slunný byt s dobrými soused. vztahy,
veškerá obč. vybavenost v místě. Možnost
parkování u domu. Vratná kauce ve výší
dvou nájmů při podpisu smlouvy. Volný od
1.1.2012. E-mail: marver03@seznam.cz.
(121316)
• PRONAJMU BJ 2+1, 2. p. v centru Teplic.
Cena 4 500,- Kč bez energií. Tel.: 607 588
255.
E-mail:
iveta.habibti@email.cz.
(121317)
• OD 1.12. pronajmu, popř. prodám byt
1+KK blízko centra (kraj Pražské ul.)
zn. rychlé jednání. Nájem 5 tis. Kč vč. energií. Tel.: 607 544 965. (121318)
• PRONAJMU zařízený byt 2+1, klidná lokalita, nutná kauce! E-mail: soorova@seznam.cz. (121319)
• PRONAJMU byt u Zámecké zahrady ve
3. poschodí - 1+1 s koupelnou (vana) - 43
m2. Vlastní ústřední topení, plast. okna.
Nájem 3 000 Kč + poplatky (voda, plyn,
elektrika a UPC). Podnájem od 1.12.2011.
Upřednostňuji nekuřáky. Volejte po 18. h.
na 474 542 462 nebo 731 957 180 (nechte
dlouho vyzvánět). E-mail: tanja_sz@freemail.hu. (121320)
• NABÍZÍM pronájem bytu 2+kk+B (cca 50
m2) s prostornou předsíní v cihlovém domě v Trnovanech. Byt právě prochází renovací (nová okna, podlahy, kuchyň, vymalování...) - možno ovlivnit výslednou
podobu. Nájem 6 000 Kč + ele, plyn za
zrek. byt, v příp. že by nájemce provedl
rek. sám nebo nevyžadoval rek. bytu cena
k jednání. Vratná kauce ano, provize ne jsem přímý majitel. Jen slušní lidé! Tel.: 731
644 161. (121321)
• PRONAJMU byt 1+1 Teplice Šanov I, patro 3, klidný dům. Nájemné 3 500,- Kč. Nutná kauce 1 x nájemné. Přednost mají zájemci o dlouhodobý pronájem, volný
ihned. E-mail: ma.pospis@seznam.cz, tel.:
603 934 494. (121322)
• PRONÁJEM zařízené garsonky + KK
a lodžie. Možnost nástupu od 1.1.2012, jen
jedna osoba. Teplice, Bílá cesta. Tel.: 776
659 081. (121324)
• PRONAJMU 3+1+L, 2. patro, dvě komory, velká lodžie, lednice + pračka. Pronajmu za 6 500,- Kč + poplatky. Dohoda možná, právní záruky. Lze i výměna za
pozemek (ne stavební) se zdrojem přírodní vody kdekoliv. Tel.: 608 982 110.
(121325)
• PRONAJMU dlouhodobě garáž v Řetenicích, ul. Bratislavská k parkování nebo
skladování. Nájem 500,- Kč/měsíc. Tel.: 724
623 702. (121326)

LEVNÉ UBYTOVÁNÍ v Teplicích
JIŽ OD 1 000,- K č/měsíc
Bytové družstvo Trnovany, Masarykova 285, Teplice, nabízí zájemcům možnost
levného ubytování ve své ubytovně v Novoveské ulici č.p. 3105. Jedná se o místnosti mezi 10 až 20 m2, sociální zařízení a kuchyně na chodbě. Nájem včetně paušálu za teplo, SV a elektřinu se pohybuje v rozmezí cca 1000 – 1 700,- Kč měsíčně
(při obsazení 1 osobou). Základní podmínkou pro uzavření smlouvy je složení vratné kauce ve výši 2 měsíčních nájmů a zaplacení 1 nájmu dopředu.
Bližší informace obdržíte na provozovně družstva nebo na tel. č. 417 565 805.

T12 63005

• PRODÁM byt 2+kk v Teplicích na Nové
vsi v ulici Javorová, o celkové ploše 42 m2,
který se nachází v 7. patře panel. domu.
Dům prošel celkovou revitalizací, zateplení, nová fasáda, plast. okna. Byt je v původním, zachovalém stavu. Jsou zde položeny koberce, pod kterými je PVC. Velmi
klidná lokalita. Ihned volný. Cena 220 000,Kč. E-mail: pet.jirasek@seznam.cz.
(121138)
• PRODÁM dr. byt 2 + 0 v Krupce, Třešňová 206. Tel.: 774 667 702 (121139)
• PRODÁM byt 1+1+L, šatna, Trnovany.
Nová k.l., pěkný, klidné prostředí, 3. patro,
dva výtahy, cena 60 tis. Kč vč. přepisu, spěchá. Tel.: 608 138 279. (121140)
• PRODÁM DB 3+1+L, 70 m2, Trnovanská,
Teplice. Dům i byt po celk. rek., zateplení
domu, plast. okna, nové vchod. dveře,
V bytě - plov. podlahy, kompletní rek. koupelny vč. nové roh. vany, nové inter. dveře. Vchod čistý a udržovaný. Výhled do zeleně, parkování u domu, v dosahu škola,
školka, atd. Cena 490.000,- Kč vč. přepisu,
při rychlém jednání sleva. Tel.: 773 176 795.
(121141)
• PRODÁM dr. byt 2+1, 45 m2, ul. Duchcovská, 4. p., bez výtahu i balkonu. Poblíž
nemocnice, MHD, škola. Cena 180 000,- Kč.
Tel.: 723 589 202. (121142)
• PRODÁM byt 3+1, Přítkovská ulice 1611,
Teplice - přímo vedle Kauflandu. Pěkný čistý vchod. Plocha cca 75 m2, 3. patro s novým výtahem. Balkon, kuchyňská linka, jinak nezařízený. Standardní hezký stav,
masivní bezpečnostní vstupní dveře se speciálním zámkem. SBD Mír. Družstevní vlastnictví. Cena: 220 000,- Kč + přepis na družstvu. Tel.: 774 951 095. (121143)
• PRODÁM dr. byt 2+1+B v TP Řetenicích,
dům zateplen, nová plast. okna, kompletně zařízen novým nábytkem. Cena 400
tis. Kč + přepis. Ihned volný. Tel.: 721 886
251. (121144)
• PRODÁM 3 + 1 + L, 2. p., Teplice, Edisonova ulice, bezproblémový vchod, dům zateplen, nová plast. okna, nový výtah, všude
plov. podlahy, hezký prostorný byt, parkoviště před domem, veškerá obč. vybavenost, škola a školka cca 50 m, k bytu naleží sklep. Cena 300 000,- Kč. RK nevolat!
Tel.: 777 155 391 (121145)
• PRODÁM dr. byt 3+1, ul. Trnovanská, 5.
p. Celková rek. v r. 2008. Všechny pův. příčky vybourány a nahr. novými, nová el.,
rozvody kab. tel. a internetu po celém bytě, nová koupelna + samostatné WC, kuchyň. linka na míru vč. spotř., nové dveře
Sapelli, podlahy, plast. okna, zasklený balkon. Celý dům je zateplený. Slunný a teplý byt, výhled na město. Min. měs. náklady. Cena 950 tis. Kč. Při rychlém jednání
sleva. Tel.: 723 067 214. (121146)
• PRODÁM dr. byt 3+1 v Teplicích, Havířská ul., SBD Mír, velmi pěkný, slunný. 5. p. -

výhled na Kruš. hory a Doubravku. Rek.
dům, plast. okna, byt s úpravami, slušný
vchod, dobré místo, vše v dosahu. Cena
390 tis. Kč. Tel.: 775 158 589. (121147)
PRODÁM dr. byt 2+1, 1. p., Dubí 1, Družba vedle MÚ. Nové podlahy a koupelna.
Dům má splacené zateplení a plast. okna.
Cena 340 tis. Kč vč. poplatku. Hezké a klidné bydlení. SMS na 724 013 496 – zavolám
zpět. (121148)

• DLOUHODOBĚ pronajmu NP v Teplicích
naproti Nemocnici s poliklinikou. Jedná se
cca o 50 m2. Prostor se nachází v činžovním domě, má samostatný vchod a malou
prosklenou výlohou. Samostatnou místnost s koupelnou a sprchovým koutem.
Nájem 6.000,- Kč + jedna měs. kauce. K dispozici od 1.1. 2012. Tel.: 603 289 079.
(121327)
• DLOUHODOBĚ pronajmu byt 2 + kk na
Nové Vsi v Teplicích. V bytě je prostorná
chodba s vest. skříněmi, koupelna společná s WC, ložnice a obývací pokoj s kuchyňským koutem. Nově vymalováno, plast. okna, pákové baterie. K dispozici kumbál,
sklep, sušárna a kočárkárna. Nájemné 5
000,- Kč vč. en., pojištění, úklidu společných prostor, digit. tel. a int. + vratná kauce. Velice klidný a udrž. dům, prohlídka po
dohodě na tel. 608 443 635, RK prosím nevolat.
E-mail:
marrkoo@seznam.cz.
(121328)
• HLEDÁM pronájem bytu 1+kk v Teplicích
nebo v okolí bez kauce. Volat na tel.: 723
641 064. (121329)
• PRONAJMU 1+kk, prostorný s vybavením, nájem + energie 4 990,- Kč, vratná
kauce 4 990,- Kč. Jen pracujícím a slušným.
Tel.: 724 217 129. (121330)
• HLEDÁM byt do nájmu s možností trv.
pobytu. 2 + kk, 1 + 1 v TP. Ne Prosetice,
kauci respektuji. Tel.: 603 443 504 (121331)
• PRONAJMU byt 4 + 1 v OV v TP, Lipová
ul, 1. p., po rekonstr., nájem 12 000,- Kč +
2 měs. kauce. Tel.: 774 097 216 (121332)
• PRONAJMU byt 1+1, Tp, Kosmonautů,
5. patro, výtah, nová plast. okna, veškerá
obč. vybavenost. Nájem 5 500,- Kč/měsíčně + kauce 2 nájmy, volné ihned. Tel.: 775
643 743. (121333)
• PRONAJMU byt 3+1+B, 1. posch. v Krušnohorské ul., v blízkosti Kauflandu a školy. U domu parkoviště a dětské hřiště. Výše nájmu 7 500,- Kč a 1 000,- Kč energie.
Možno též odkoupit. Tel.: 732 930 380.
(121334)
• PRONAJMU byt 4+1+B v ul. Payerově.
Obč. vybav. v místě. Výše nájmu 7 500,- Kč
a energie 1 000,- Kč. Možno též odkoupit.
Tel.: 737 308 864. (121335)

KOUPÍM GARÁŽ
v Teplicích, kdekoliv, v jakémkoliv stavu.
Pouze osobní vlastnictví!
Peníze ihned na ruku!
Smlouvy a převod zajistím na své náklady.
Tel.: 774 951 095.
T126070
• HLEDÁME pronájem bytu 2+1 a větší do
7 tisíc Kč se všemi poplatky a bez kauce,
jsme 4členná rodina, ne RK, předem děkujeme za nabídky. Tel.: 728 865 320, 732 605
529 (121336)
• PRONÁJEM rekonstruované garsonky.
Kompletně zařízená, 26 m2, plast. okna.
Cena 5 tis. Kč/měs, jedna kauce, přepis
energií. Vhodná pro jednu osobu. Tel.: 604
905 705. (121337)
• PRONAJMU zař. byt 1+1 v centru TP, jen
solid. nekuř. bez dom. zvířat, pracujícím.
Kabel. TV + internet, nájem, energie. Cena 6 000,- Kč + 10 000,- Kč kauce. Tel.: 776
050 511. (121338)
• PRONAJMU byt 3 + 1 (90 m2) s B, v OV,
ul. Svojsíkova v TP, 3. p., cihla, po rek.., vestav. kuch. spotřebiče, parkety, vl. plyn. kotel. Pouze slušným. RK + menšiny nevolat.
Nájem 7 500,- Kč + energ. Kauce 15 000,Kč. Tel.: 731 133 292 (volat mezi 15 - 16 h.)
(121339)
• PRONAJMU zařízený byt 1 + 1 (36 m2)
v TP - Šanov, u Plav. haly, 3. p. Nájem 3
000,- Kč, bez energ., kauce 6 000,- Kč. Tel.:
604 938 434 (121340)
• PRONAJMU byt v Teplicích naproti Bille,
1+kk, nájem vč. energií 5 000,- Kč/měs.
Jedna kauce a nájemní smlouva. Tel.: 607
137 828. (121341)
• PRONAJMU byt 2 + 1 v Duchcově, 2. p.,
klidná část města, 2 x kauce, 3 000,- Kč +
služby, část. zařízený. Tel.: 737 524 551
(121342)
• PRONAJMU byt 3 + 1 v Dubí 3, byt po
celk. rek., kuch. linka zabudovaná, topení
plynové. Kotel zn. Buderus zabudován
v bytě. Dvůr, pergola k dispozici. Nájemné
5 500,- Kč, kauce 12 tisíc Kč. Tel.: 721 746
018 (121343)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 29)

TEPLICE
Dlouhá 66/37, 415 01 Teplice
Po-Pá 9.00-12.00, 13.00-17.00 h.
Telefon: 724 531 700
E-mail: teplice@mmreality.cz
VOLEJTE ZDARMA 800 100 446
DB 1+1 Teplice, Bratislavská ul.

DB 1+1 Duchcov, V domkách

DB 2+kk Teplice, Habrová ul.

DB 2+kk Teplice, Habrová

DB 2+kk Bílina, Tylova ul.

DB 2+kk Dubí, Koněvova ul.

CP 42 m2, v 11NP, nově zrekonstruovaný,
nová kuchyňská linka, plastová okna. Koupelna je v původním stavu. Byt je udržovaný, čistý a slunný.

CP 36 m2 v 4NP zatepleného panelového
domu. Byt je v původním stavu, jen jsou
udělaný plovoucí podlahy. K bytu náleží
sklep a kočárkárna.

Byt o CP 42 m2 se nachází ve 2NP kompletně revitalizovaného panelového domu.
Původní, udržovaný stav. Cena včetně přepisu na SBD Mír.

Byt o CP 47 m2, po rekonstrukci. Čtyřpodlažní panelový dům. Nová kuchyňská linka,
plovoucí podlaha, koupelna, šatna. Byt
kompletně zařízený.

Byt s lodžií o CP 48 m2 po částečné rekonstrukci, nová koupelna, zděné jádro, hydromasážní vana. Dům po kompletní revitalizaci, zateplení, plastová okna.

CP 40 m2, ve 2.NP v klidné části Dubí. Byt
je v původním stavu, možnost rekonstrukce dle vlastních představ, nízké náklady,
k bytu patří komora.

Cena 220 000 Kč

Cena 200 000 Kč

Cena 290 000 Kč

Cena 380 000 Kč

Cena 390 000 Kč

Cena 280 000 Kč

210308

216750

208243

208485

215710

197736

V 2+kk Bílina, Tylova ul.

DB 2+1 Teplice, Duchcovská ul.

OV 2+1 Krupka Mariánské nám.

OV 2+1 Bílina, Za Chlumem

OV 2+1 Litvínov, Valdštejnská ul.

OV 2+1 Duchcov, Sadová ul.

Byt je v původním, udržovaném stavu, novější kuchyňská linka, elektrický sporák,
možnost rekonstrukce dle vlastních představ.

Byt s lodžií, v původním, udržovaném stavu. Velká předsíň s vestavěnou skříní. Koupelna i WC mají zděné jádro. Veškerá OV.

Byt s balkonem, CP 66 m2. Po rekonstrukci, plastová okna, nová kuchyňská linka na
míru. Plovoucí podlaha, keramická dlažba.
Parkoviště za domem.

Byt s lodžií o CP 65 m2, nyní předěláno na
3+1. Bytová jednotka je v dobrém, udržovaném stavu. Dům se bude v brzké době revitalizovat.

Byt s balkonem v dobrém, udržovaném stavu. CP 60 m2, prostorné místnosti, v předsíni vestavěné skříně. Plovoucí podlahy, nová kuchyň.

Byt s lodžií, CP 55 m2 v panelovém domě,
který prošel celkovou revitalizací, plastová
okna, fasáda. Byt je v původním stavu, dispozičně dobře řešený.

Cena 290 000 Kč

Cena 250 000 Kč

Cena 960 000 Kč

Cena 330 000 Kč

Cena 585 000 Kč

Cena 290 000 Kč

211581

216737

203569

207169

217060

217947

DB 3+1 Teplice, Doubravická ul.

DB 3+1 Teplice, Habrová ul.

DB 3+1 Teplice, Prosetická ul.

DB 3+1 Teplice, Trnovanská ul.

DB 3+1 Duchcov, Osecká ul.

DB 3+1 Duchcov, Osecká ul.

Byt s lodžií o CP 74 m2. Dům po celkové revitalizaci, byt částečně zrekonstruován, plovoucí podlahy, dlažba, plastová okna. Komora a sklep.

Byt se zasklenou lodžií o výměře 77 m2. Byt
lze jednoduše předělat na 4+1. Částečně
zrekonstruovaný byt. Velká předsíň.

Byt s lodžií o CP 65 m2, plovoucí podlahy,
keramická dlažba, nová výmalba. Panelový
dům po revitalizaci, plastová okna, fasáda,
zateplení.

Byt s lodžií po částečné rekonstrukci, zděné jádro, rohová vana, plovoucí podlahy,
novější kuchyňská linka. Dům po celkové
revitalizaci. Komora.

Byt s lodžií v 7 NP, o celkové ploše 83 m2.
Byt je po částečné rekonstrukci, plastová
okna, plovoucí podlahy, k nastěhování.

Byt s lodžií o CP 83 m2, dobrý udržovaný
stav. Sprchový kout s keramickým obložením. Prostorné místnosti. Dům po celkové
revitalizaci.

Cena 620 000 Kč

Cena 595 000 Kč

Cena 330 000 Kč

Cena 540 000 Kč

Cena 420 000 Kč

Cena 290 000 Kč

214123

214465

214513

216102

201218

204534

DB 3+1 Osek, Hrdlovská ul.

DB 3+1 Ústí n. L., Peškova ul.

DB 4+1 Teplice, Prosetická ul.

RD Novosedlice, okr. Teplice

RD Ledvice, Mírová ul.

RD Zabrušany, okr. Teplice

Byt se dvěma lodžiemi, CP 73 m2, ve standardním stavu, vhodná k úpravám. Dům
prošel celkovou revitalizací, zateplení, fasáda, plastová okna.

Byt s lodžií, CP 78 m2. Byt je v původním
udržovaném stavu, rekonstrukce koupelny
a WC. Panelový dům celkově revitalizován
zateplení a plastová okna, výtah.

Byt s lodžií o CP 76 m2. Původní, dobře udržovaný stav, vhodný k rekonstrukci. Dům
prošel celkovou revitalizací, zateplení, plastová okna, výtah.

Jednopodlažní novostavba RD na vlastním
pozemku cca 577 m2. Nyní probíhají terénní úpravy, kde bude doděláno oplocení, zahrada.

RD 3+1 na pozemku 227 m2. Po kompletní
rekonstrukci, plovoucí podlahy, kuchyňská
linka s vestavěnými spotřebiči, plastová okna, zateplení.

RD po celkové rekonstrukci s garáží a zahradou, CP je 1440 m2. Dům je slunný,
světlý. Plynový kotel na topení a ohřev vody. Zahrada je rovinatá a udržovaná.

Cena 270 000 Kč

Cena 790 000 Kč

Cena 320 000 Kč

Cena 3 950 000 Kč

Cena 1 950 000 Kč

Cena 2 995 000 Kč

212719

215604

218045

215434

216254

203695

RD Mariánské Radčice, okr. Most

RD Duchcov, Teplická ul.

Řadový RD Hrob, okr. Teplice

RD Novosedlice, okr. Teplice

RD Košťany, okr. Teplice

RD Malečov, okr. Ústí n. L

RD 3+kk o CP 105 m2. Dům má novou střechu a novou zateplenou fasádu. U domu je
okrasná zahrada s posezením, dílna a studna.

RD se zahradou o celkové ploše 135 m2,
podlahová plocha 80 m2. Dvoupodlažní
dům je určen k rekonstrukci. V podkroví
možnost vestavby.

RD 4+2 s dílnou a zahradou, v klidné části
obce na úpatí Krušných hor. Velký průjezd,
prostorná půda vhodná k vestavbě dalších
pokojů. Krbová kamna v jídelně.

Jednopodlažní novostavba RD na vlastním
pozemku cca 577 m2. Nyní probíhají terénní úpravy, kde bude doděláno oplocení, zahrada.

Podsklepený RD se zahradním bazénem
a velkou zahradou 2700 m2. Mramorové
podlahy, relaxační místnost, jakuzza, parní
lázeň. Včetně zařízení.

Nízkoenergetický RD s pozemkem 2429 m2.
Budova je před kolaudací s venkovním bazénem s protiproudem a filtrací. Součástí
budovy je garáž.

Cena 1 560 000 Kč

Cena 560 000 Kč

Cena 1 750 000 Kč

Cena 3 950 000 Kč

Cena 6 900 000 Kč

Cena 3 100 000 Kč

216747

212052

208100

215591

212669

154010

RD Malečov, okr. Ústí n. L

RD Moldava, okr. Teplice

Chata Ohníč, okr. Teplice

Pozemek k výstavbě RD Sobědruhy

Pozemek k výstavbě RD Lahošť

Stavební pozemek Bořislav, okr. Teplice

RD s pozemky o CP 1 815 m2, zastavěná
plocha 233 m2. Stodola a dílna. Topení etážové elektrickým kotlem, zemní plyn je na
patě pozemku. Vlastí studna.

RD na samotě v obci Moldava. Dům je po
revitalizaci, jsou zde plovoucí podlahy, keramická dlažba, plastová okna, krbová kamna. Klidné místo.

Zděná chata na pozemku o CP 1 000 m2
a má dva samostatné vjezdy na pozemek.
Nová střecha, elektroinstalace. Nutno dokončit započatou rekonstrukci.

Pozemek o CP 3 219 m2, je určený k výstavbě několika rodinných domů. Inženýrské sítě jsou na hranici pozemku. Rovinatý
pozemek s výhledem na Krušné hory.

CP 1 916 m2 určený k výstavbě RD, je rovinatý a slunný. K pozemku vede asfaltová
cesta. Inženýrské sítě na hranici pozemku.
Klidná část obce.

CP 1613 m2. Jedná se o jednu z devíti parcel určených k zástavbě RD. Pozemek je
mírně svažitý, slunný, porostlý trávou. IS
jsou v dosahu několika set metrů.

Cena 2 565 000 Kč

Cena 1 290 000 Kč

Cena 890 000 Kč

Cena 1 030 000 Kč

Cena 825 000 Kč

Cena 280 000 Kč

217499

206990

205376

217241

208212

203851

REALITY

29

• PRONAJMU od prosince v Teplicích blízko centra útulnou, zařízenou garsoniéru
pro jednu osobu. Nízké náklady vč energií
4 990,- Kč měsíčně. Jen spolehlivému podnájemníkovi. Teplice. Tel.: 777 233 084.
(121344)
• PRONAJMU byt 2+1, podlaží 3. v klidné
části Řetenic. Cena 6 000,- Kč + energie.
Kauce 1 nájem. Ihned k nastěhování.
Pouze solidní zájemci, preferuji dlouhodobý pronájem. volat po 18 h. Možné se spojit na email norbo@centrum.cz, nebo tel.:
732 345 333. (121345)
• PRONAJMU byt 1+1 v Bílině, Sídliště Za
Chlumem, byt je nezařízený, volný ihned.
Tel.: 736 539 472. (121346)
• PRONAJMU byt 2+1 (60 m2) na Nové Vsi
(nová zástavba z r. 2005). Plast. okna, vytápění/elektřina, výtah, přípojka na internet, dostupná doprava. Informace: jana.svehlova@gmail.com, tel.: 603 842 010.
(121347)
• PRONAJMEME 2+1, pěkný, slunný byt
v lázeňském parku TP Šanov, PET, STA, TEL.
Bezprostředně blízko MHD, MŠ. Nová
kuch. linka. Jen 5,6 tis. Kč. Kauce 13 tis. Kč.
Tel.: 731 943 512. (121348)
• PRONAJMU dr. byt 2+1+B v Řetenicích.
Částečně vybaven, možno i koupě. Nájem
7 000,- Kč. Kauce dohodou. Tel.: 728 946
784. (121349)
• PRONAJMU zařízený byt 1+1 po rekonstrukci v centru TP. Jen solid. nekuř. bez
dom. zvířat. Nájem + energie 6 000,- Kč, 1
kauce 6 000,- Kč. Tel.: 776 050 511.
(121350)
• PRONAJMU byt 3+1 Přítkovská ulice,
Teplice - přímo vedle Kauflandu. Pěkný čistý vchod, pouze pro slušné nájemníky! Plocha cca 75 m2, 3. patro s novým výtahem.
Balkon, kuchyňská linka, jinak nezařízený.
Měsíčně 7 500,- Kč + elektřina. Pouze slušní a solventní zájemci. Menšiny nevolat!
Na sms nereaguji. Tel.: 774 951 095.
(121351)

STĚHOVÁNÍ TEPLICE
a okolí

Odvoz skříňovou AVIÍ
Telefon 776 870 270

T1263004

• PRONAJMU byt 1+1+veliký balkon, Teplice - Bílá cesta, ulice Slovenská, nízký paneláček po rek. a zateplení, cca 32 m2, 2.
patro. Byt pěkný, standardní, balkon na
jih! Krásná a klidná lokalita, MHD 30 m.
Dlouhodobě, měsíčně 4 700,- Kč + elektřina. Pouze slušní a solventní zájemci. Menšiny nevolat! Na sms nereaguji. Tel.: 774
951 095. (121352)
• PRONÁJEM bytu 3+1 v Litoměřicích (náj.
smlouva od 11-12/2011). Prostorný, slunný
byt s balkonem, 4. patro bez výtahu. Výhled na hist. centrum Litoměřic, 5 min.
chůze od náměstí. Byt je kompletně zařízený, plov. podlahy, nová plast. okna, šatna + sklep. Nájem 6 500,- Kč/ měs. Bez poplatků (dohoda dle počtu osob). Další info
majitel, tel. 724 047 402, t.kaderavek@seznam.cz. (121353)
• PRONAJMU nadstandardní podkrov. byt
3+kk+2 komory, 112 m2 v RD za standart.
cenu 8 500,- Kč + jednoměs. kauce. ET +
ohřev vody - plyn. Nová kuchyň. linka, internet, TV, OV. Připraveno pro připojení krbových kamen. Kolaudováno r. 2008. Možnost užívání velkého dvora s dřevěným
pavilonem, grilem a velkou zahradou.
Event. sleva k jednání. Tel.: 602 462 304.
(121354)
• PRONAJMU byt v ulici Antala Staška,

Prodám rodinnou vilu

uprostřed krásné přírody v letovisku Bořislav v Českém středohoří.
Vzdálenost 75 km po dálnici od Prahy a do Drážďan. Zajímavý interiér,
cca 150 m2, dvě nadzemní podlaží , podsklepený. Vlastní pozemek 1 600 m2.
Tiché příjemné prostředí s krásným výhledem na hory.
Kontakt: benda@agenturais.cz, tel.: 602 426 526
Teplice. Klidné místo, vše v dosahu, 4. patro, balkon, nájem 5.500,- Kč + služby. Tel.:
776 269 305. (121355)
• PRONAJMU byt 3+1 v Teplicích, 80 m2.
Byt je v cihlovém domě po rek., malá zahrádka, parkování před domem. V bytě
jsou neprůchozí pokoje, plov. podlahy,
plast. okna, samostatné plyn. vytápění turbokotlem, samost. měř. vody. Požaduji
vratnou kauci, nájem 6 500,- Kč. E-mail:
marcelahrub@seznam.cz, tel.: 608 115 200.
(121356)
• PRONAJMU byt 2+KK+L Šanov 2, Sochorova ul. Nájem 3 500,- Kč + energie
a poplatky cca.3 500,- Kč. Volný ihned.
Kauce 7 000,- Kč. RK a NM nevolat. Tel.:
728 249 111. (121357)
• HLEDÁM dlouhodobý podnájem malého bytu pokud možno bez kauce. Jsem sama, 60 let. Tel.: 774 916 775. (121358)
• MUŽ nabízí společné bydlení ženě v prostorném a samozřejmě vybaveném bytě
jak má být. Byt 2+1 bez balkonu a nachází se v Krupce. Seriozně!! Tel.: 608 523 443.
(121359)
• PRONAJMU v rod. vilce byt po rek., 170
m2, 2. p. (nová kuchyň, vest. spotřebiče,
koupelna vana + sprch. kout + bidet + WC,
obývák 55 m2 - vestav. zrcadlové skříně,
půlkruhový arkýř, parkety, + další pokoj +
celé podkroví - vlastní plyn. kotel). Jen naprosto slušné tiché pracující rodině bez zvířat. Ne RK. E-mail janousjo@tiscali.cz.
(121360)
• PRONAJMU dlouhodobě byt 2+1/L v TP,
Gagarinově ul. Nájemné činí 7 000,- Kč
včetně energií. Požaduji kauci 12 tisíc. Kč.
Tel.: 728 006 665. (121361)

BYTY VÝMĚNA
14 - BYTY - VÝMĚNA
• VYMĚNÍM byt 3+1 na Nové Vsi za 2+0
plus doplatek. E-mail: eva.bankova@seznam.cz. (121401)
• VYMĚNÍM byt 3+1+B v Teplicích V Závětří za 2+1+B a doplatek, byt je po rek.,
plast. okna, nová kuchyň a nová koupelna,
všude plov. podlahy, možno se ihned nastěhovat, holý nájem + voda je 4 600,- Kč,
slušný vchod, žádné menšiny. Tel.: 607 277
332. (121402)
• VYMĚNÍM byt 4+1 za menší 2+KK, 1+1
nebo 2+1. Nejlépe v ul. Antala Staška, Přítkovská, Bohosudovská, Seifrtova, Arbesova, Masarykova za OBI, Unčínská. Pouze
s mírným doplatkem. Byt 4+1 se nachází

Nabízíme pronájem
rekonstruovaných kancelářských
prostor a bytů v centru města Ústí
nad Labem. Cena od 1 800,- Kč
měsíčně za kancelář.

T1235011

Dále nabízíme prodejní a restaurační
prostory k pronájmu v témže objektu.
Kontakt: Bohumila Čižmarová
mobil 602 449 761
fax 354 524 136
e-mail cizmarova@hasso.cz

v 6. p., krásný výhled, slušný vchod, dr. Mír,
na střeše solární panely pro ohřev vody.
Byt je udržovaný, čistý. Plastová okna, dům
je nově zateplen. Tel.: 776 864 113.
(121403)
• VYMĚNÍM byt 2+1+L slunečný, 4. posch.
ze 13. V domě 2 výtahy. Teplice Trnovany
za Ústí nad Labem 1+1, nejraději Stříbrníky a okolí. Tel.: 606 958 086. (121404)

NEMOVITOSTI
PRODEJ
15 - NEMOVITOSTI
- PRODEJ
• PRODÁM zahradu v os. vlast. v zahrádkářské kolonii TP Újezdeček. Celkem plocha 420 m2, dřevěná zahradní chatka na
betonové základ. desce, domek na nářadí,
budka s keramickým WC, sezónní pitná voda, oplocení, bez EI. Cena dle odhadu
z dubna 2011 je 120 tis. Kč, dohoda - sleva
20 tis. Kč. Tel.: 604 948 371. (121501)
• PRODÁM garáž v Ústí nad Labem - Neštěmice. Garáž se nachází za býv. obch.
střediskem Květ. El - ano. Cena 129 000,Kč. Os. vl. Tel.: 721 904 009. (121502)
• PRODÁM zahradu v OV, 410 m2, s vlast.
parkováním v zahradě. Nové ovocné
stromky, pískoviště, gril, vlastní studna.
Elektrika 220/380, voda sezónní. Na zahradě je dřevěná chata se zděným přístavkem
část. zateplená, 30 m2. Za chatou kůlna na
zahr. potřeby. Ponecháme část. vybav. Foto zašlu na vyžádání. Chata je zabezp. mřížemi. Cena 300 000 tisíc. Kč. Při rychlém
jednání sleva. Tel.: 775 955 786. (121503)
• PRODÁM garáž v Teplicích pod mlékárnou, upravená k podnikání, dříve kancelář
autobazaru, el. + plynové topení, možno
umístit velkoplošnou reklamu, výb. stav,
možno včetně zařízení nebo vyklizená, vše
dohodou. Tel.: 605 577 264. (111504)
• PRODÁM dům v Krupce, klidná a žádaná lokalita, 6+1, vhodný i pro poč. rodinu.
Cena 1 750 000,- Kč. RK nevolat. Tel.: 721
952 021. (121505)
• PRODÁM zahradu v obci Havraň. Zahrada na vlastním pozemku 521 m2. Zatravněna, ovocné a okrasné stromy. Elektřina,
udírna, pergola, skalka. Stavební buňka lze
upravit na domek. Cena 180 000,- Kč. Tel.:
773 185 607. (121506)
• PRODÁM zahradu v os. vl. v zahrádkářské kolonií Řetenice. Má podsklepenou
chatku, pitnou vodu, ovocné stromy a 400
m2. Tel.: 607 952 362. (121507)
• PRODÁM chalupu u Kokořína, cena 1
milion Kč. Tel.: 603 305 921 (121508)
• PRODÁM pozemek (100 x 300 m), Masarykova 162/68, při výjezdu na UL, zbořeniště vedle OSBD Mír, býv. usedlost s velkým, klidným slunným pozemkem. Rozl.
28 000 m2, polosamota, rovina, mírný
sklon, elekroměr, vodoměr, studny, část.
oplocen s vl. příjezdovou cestou a velkou
bránou, travn. porost, ovocné stromy, překrásné panorama na Středohoří a Kr. hory, zastávka MHD, není židovský ani německý majetek, jsem přímý majitel. Tel.:
608 172 461, volat od 7 hod., cena dohodou. RK nevolat. (121509)
• PRODÁM dr. garáž, v domě, Jugoslávská
ul, TP, 21 m2, zavedená el., dům po zateplení, min. cena 125 tis. Kč. Tel.: 602 503
533 (121510)

• PRODÁM zahradu v zahr. kolonii U 3 dubů, zděná chatka, elektr., suché WC, užit.
voda, 400 m2, cena 150 tisíc Kč. Tel.: 737
921 013 (121511)
• PRODÁM garáž, čistá nová vrata, el. zavedena + voda. Jateční ul. Cena dohodou.
Tel.: 728 946 784. (121512)
• PRODÁME obytný dům v Teplicích,
vhodný k bydlení i podnikání, jednoposchoďový, užitná plocha cca 300 m2, možnost půdní vestavby 150 m2, zahrádka, garáž. Dům je v dobrém stavu. Cena: 3 750
000,- Kč. Tel.: 721 582404, 721 804 337.
(121513)
• PRODÁM řadovou garáž v Košťanech na
konci Sklářské ul. Cena 30 000,- Kč. Tel.:
417 534 140. (121514)
• PRODEJ RD v Háji u Duchcova s větší zahradou, podsklepený + zděné přístavby,
garáž, studna, byty 1+1 x 3 (patra). Vytápění kombinované, uhlí + el. Cena 1 200
000,- Kč. RK nevolat! Volný. Tel.: 723 935
618. (121515)
• PRODÁM zahrádku s chatkou v Sobědruhách, pozemek cca 243 m2. Vodovod +
el. proud přiveden. Cena 180 000,- Kč. Tel.:
773 098 181. (121516)
• PRODEJ RD v Litvínově, okres Most. Dům
se nachází v klidné části obce Šumná, nedaleko města Litvínov. Dům je dvoupatrový, s pálenou střechou a cihly Porotherm,
velikost domu 5+1, zastavěná ploch 86 m2,
užitná plocha 172 m2, MHD je v obci, el.
220/380, septik, parcela 617 m2. Tel.: 721
594 232. (121517)

NEMOVITOSTI
KOUPĚ
16 - NEMOVITOSTI
- KOUPĚ
• KOUPÍM garáž v Teplicích a okolí, kdekoliv, v jakémkoliv stavu, pouze osobní
vlastnictví! Peníze ihned na ruku! Platí stále! Smlouvy a převod zajistím na své náklady. Tel.: 774 951 095. (121601)
• KOUPÍM RD, lokalita Teplice a okolí. Cena do 4 mil. Kč, nabídněte, děkuji. Tel.: 723
241 100, e-mail: edita.jureckova@seznam.cz. (121602)

NEMOVITOSTI
PRONÁJEM
17 - NEMOVITOSTI
- PRONÁJEM
• PRONAJMU řadovou garáž v Teplicích Šanově, ulice U horského pramene. Nová
střecha a zámek. Volná ihned. 900,Kč/měs.
Kontakt:
pities@seznam.cz.
(121702)
• PRONAJMU garáž ve dvoře. Dvojí zabezpečení, vrata + brána. El. proud. Cena 1
000,- Kč. Tel.: 737 645 955 Tp. (121703)
• PRONAJMEME byt 2+1, pěkný, slunný
v Lázeňském parku TP Šanov, PET, STA,
SAT, tel. Blízko MŠ, MHD, hudební pavilon.
Nájem 5,6 tis. Kč, vratná kauce 12 tis. Kč.
Tel.: 731 943 512. (121704)
• KDO PRONAJME chatu,chalupu, domek
(nebo jejich část). Zároveň pohlídám. Teplice a okolí. Tel.: 777 154 316. (121705)
• PRONAJMU garáž v Teplicích ul. Horova,
za 700,- Kč/měs. Bez elektriky. Tel.: 736 412
003. (121706)
• PRONAJMU dlouhodobě garáž TepliceŘetenice, Bratislavská ul. Možnost parkování nebo skladování. Nájem 500,- Kč/měsíc. Tel.: 724 623 702. (121707)
• PRONAJMU zahradu na vlastním pozemku v Teplicích - Trnovanech u velkoobchodu Kera. Voda a elektřina k dispozici.
E-mail: mira.haki@volny.cz. (121708)
• NABÍZÍM dlouhodobý pronájem garáže
v Teplicích-Šanov (u Božáku, vedle Veterinární kliniky. Zavedena elektrika. Měsíčně
1 300,- Kč. Kontakt: 721 648 892, hadus@seznam.cz. (121709)
• PRONAJMU garáž Řetenice, ul. Sklářská,
el. Splátky dle dohody. Tel.: 604 368 027.
(121710)
• PRONAJMU v RD 2+kk, nájem 3 500,- Kč,
plyn + el. na vlastní přihlášení, vhodné pro
1 - 2 osoby. Vše nové. Vratná kauce 6 000,Kč. Bez dom. mazlíčků. Menšiny nevolat.
Na SMS nereaguji. Tel.: 721 128 446.
(121711)
• PRONAJMU garáž v Duchcově - centrum, ulice Mostecká, pod Zámkem a náměstím. Plocha 19 m2, výborný stav, elektřina 220 V. Pod dohledem kamer městské
policie, nepřetržitý dozor! Dlouhodobě
k parkování nebo skladování. Cena: 650,Kč/měsíčně. Tel.: 774 951 095. (121712)

Wellness hotel Frymburk leží přímo na břehu Lipenského jezera a má svou vlastní pláž.
Na jaře, v létě a na podzim si užijete výlety na kolech či in-linech po několika desítek kilometrů
dlouhé cyklostezce. Oblast Lipna je také ideálním místem pro zimní sporty.
Pro letní i zimní aktivity je přímo v areálu hotelu sportovní půjčovna.

Skvělé místo pro aktivní odpočinek

www.hotelfrymburk.cz

Kontakt: 777 959 061, p. Zlámalová, zlamalova@agenturais.cz

Pracovní doba: po-čt: 8.00-15.00, pá 8.00-14.00 hodin, po telefonické domluvě možno i mimo tuto pracovní dobu.

Adresa: Teplice, U Císařských lázní 7.

s 50% cenovým zvýhodněním.

Hotelové poukázky (vouchery), možno i v úpravě jako dárkový poukaz,
koupíte v redakci měsíčníku REGIO

Aquapark má 50 m dlouhý tobogán, plavecké dráhy, samostatnou vířivku a vodní vřídlo.
Oblíbená je i divoká řeka, perličková lůžka, vodní chrliče nebo dětský bazén.

Hotelový aquapark vodní zábava po celý rok

Wellness centrum skýtá mnoho wellness a spa služeb. Masáže ajurvédské, thajské, manuální lymfatické
masáže a spa procedury, Saunový svět a solná jeskyně. Svět Wellness Beauty, kde Vás budou hýčkat ruce
kosmetiček. Relaxaci jistě skombinujete s návštěvou hotelového fitness nebo squashe a bowlingu.

Největší hotelové Wellness & Spa v ČR

PŘÍLOHA ČTENÍ - TIP NA VÝLET
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Znovu na běžky a na sjezdovky
Krušné hory - V loňském roce byly sjezdovky otevřeny 4.
prosince. Pomocí umělého zasněžování se snad i letos podaří
lyžařský areál alespoň částečně
otevřít ještě před vánočními
svátky. Co nového Sportcentrum Bouřňák připravil pro lyžařskou sezonu 2011/12 na mikulovských sjezdovkách? Bohužel toho není příliš a důvodem
je dnes, skoro jako ve všech oblastech, nedostatek financí. Takže tou nejzásadnější příjemnou
novinkou je to, že mikulovské
parkoviště bude letos prvně
k dispozici zdarma. Ještě loni
jsme platili 60,- Kč za den. Na
parkoviště se vejde přibližně
300 osobních vozidel. Na druhé
straně se mírně zvyšuje jízdné
na lanovkách - přibližně o 15
procent, to se však netýká všech
jízdenek. Ale to se není co divit,
stejné, nezvýšené jízdné již platilo tři roky, přitom provozní náklady stále stoupají.
„V loňské lyžařské sezoně lanovek využilo padesát tisíc sjezdařů, což bylo bohužel trochu

méně než v předcházející sezoně. Z celkového počtu návštěvníků cca 1/3 jsou naši němečtí
sousedé. Stále více populární je
večerní lyžování. I letos v úterý,
ve středu, v pátek a v sobotu
budou sjezdovky v provozu od
18 do 21 hodin,“ informuje nás
ředitel Sportcentra Bouřák
mgr. Jiří Zmítko.
Pro letošní zimu se počítá
s provozem tří lyžařských soukromých škol v Mikulově. V provozu bude také půjčovna lyží
a ski servis. V porovnání s jinými
lyžařskými středisky by si ale lyžaři na Bouřňáku také zasloužili modernější a pohodlnější lanovky a vleky a zejména
kvalitnější zasněžování. „S tím
určitě nezbývá než souhlasit, ale
bohužel, jsou to investice na
které Sportcentrum Bouřňák
v současné době nemá zdroje.
Přesto bych vás letos rád spolu
s třiceti pracovníky Sportcentrum Bouřňák pozval k nám na
lyžovačku a uděláme vše proto,
aby se vám u nás líbilo a přijeli
jste zase,“ říká ředitel Zmítko.

V Krušných horách je pro Vás připravená

Pro budoucnost snad by stálo
za to spojit úsilí všech zainteresovaných na sjezdovém lyžování v Mikulově a poohlédnout se
po výrazném investorovi. Lyžařské středisko Bouřňák bylo vždy
mekkou sjezdového lyžování ve
střední a východní části Krušných hor.
Terén Krušných hor je ideální
pro lyžování na běžkách, většina tras vede po vrcholcích hor
s minimálními výškovými rozdíly. Lyžařské tratě jsou tak vhodné i pro rekreační běžkaře. Od
roku 2008, kdy vzniklo Občanské sdružení Krušnohorská bílá
stopa se podařilo jednotlivé
úseky běžeckých tratí propojit
a vznikla tak běžecká aréna tratí o celkové délce 250 km. Propojené tratě jednotlivých středisek Lesná, Klíny, Dlouhá Louka,
Bouřňák, Fojtovice a Telnice se
každý rok daří udržovat ve velmi dobrém stavu. Členům sdružení Krušnohorská bílá stopa se
daří průběžně zajišťovat finanční prostředky a tak rok od roku
vytvářet lepší podmínky pro

kvalitní udržování lyžařských
stop po celou zimní sezonu. S financováním výrazně pomáhá
také Ústecký kraj, který jen pro
rok 2011 vyčlenil pro sdružení
jeden milion korun. Možnost
propojit běžecké tratě na české
straně Krušných hor s tratěmi
na německé straně hor je rezervou dalšího zvýšení atraktivity
pro běžkaře z celé České republiky.
(red)

Rozhodujete se kam si vyrazit na víkend nebo dovolenou?
Jste milovníky horské přírody a turistiky, nebo jste milovníci zimních sportů?
V každém ročním období vyhoví Vašim požadavkům

Hotel Ján v Krušných horách
který nabízí:

Kontakt:
Nové město 77, 417 81, Moldava
Individuální doba, rezervace na tel.: +420 724 115 670
E-mail: jiroman@tiscali.cz

Speciální akce: balíček 7 nocí za cenu 6 • sleva pro děti od 3 do12 let 50 %
T1264055

• děti do 3 let zdarma
Last minute od 1. 1. do 28. 2. 2012 1 osoba 650,- Kč/noc
2 osoby 1 200,- Kč/noc

T1264071

+ půjčovna běžeckých lyží

§ ubytování
§ restauraci
§ vánoční večírky
§ wellness
§ svatby na klíč
§ catering
§ relaxaci

Kontakt: Tel: +420 417 539 554
Mobil: +420 734 381 651
E-mail: info@hoteljan.cz
www.hoteljan.cz

AUTO-MOTO, SEZNÁMENÍ, ZVÍŘECTVO
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Kvalitní, vydrží dlouho a není z Číny...
... o čem je řeč? O poukazu na kurz angličtiny metodikou Mortimer Englich Club. Letos můžete svým blízkým darovat
pod Vánoční stromeček kurz angličtiny metodou Mortimer English Club ve vzdělávacím centru Peeekabo v Teplicích. Kurzy jsou určené pro batolata od 2 let až po seniory. Jednoduše si vystřihněte tento Vánoční poukaz vyplňte kdo komu a v jaké hodnotě kurz věnuje a máte originální dárek. Bude z něho mít radost obdarovaný i Vy. Více o metodě Mortimer English Club na www.mortimer-anglictina.cz

AUTO-MOTO PRODEJ
• PRODÁM Opel Frontera, 2.2 DTI limited
s aut. převodovkou, r.v. 1999, ve velmi
dobrém stavu, nebouraná, červená metalíza, v plné výbavě. Tel.: 725 761 865.
(12919)
• PRODÁM na ND Ford Fiesta, 1,3 benzin,
r.v. 94, bílá třídvéřová verze s doklady nebo bez, na přestavbu. Perfektní interiér,
modro-zelený. Cena dohodou. Tel.: 777
040 022. (12920)
• PRODÁM motorku Honda CBR 1000 F,
r.v. 91, červeno-modro-bílá, málo jetá,
v originálním stavu, zimní cena 25 000,Kč. Tel.: 777 040 022. (12921)
• PRODÁM VW LT 35 odtahovka, dvojmontáž, naviják, nová STK. Cena 90 000,Kč. Tel.: 777 040 022. (12922)
• PRODÁM jednoosý sklápěcí vlek po celkové opravě. Velmi dobrý stav. Cena 14
000,- Kč. Tel.: 723 944 108. (12923)

vozík Páv, dále starý stabilní motor - stabilák vozík pohon strojů - různé typy. Nabídněte po SMS - ozvu se - platba ihned.
Tel.: 603 335 591. (121002)
• PRODÁM Chrysler Neon 2, 0 i, r.v. 95,
barva bílá, automat, mírně poškozen, jinak plně funkční. Cena 6 000,- Kč. EKO
daň zaplacena. Tel.: 775 724 016 - večer.
(121004)
KOUPÍM Jawa 350-634,638,639, bez TP,
spz, pouze kompletní, do 3 500,- Kč, případně nabídněte. Platba ihned, hotově.
Děkuji za nabídky. Stř. kraj. Tel.: 607 736
330. (121005)

SEZNÁMENÍ
18 – SEZNÁMENÍ
• 66LETÝ řemeslník hledá přítelkyni, ženu přiměřeného věku se smyslem pro humor. Vše ostatní při osobním setkání.
Jsem Jirka z Krupky. (121801)
• MUŽ 39 let hledá ženu k vážnému se-

Jürgen, 61/1,70, mužného vzhledu
hledá milou ženu z Čech mezi 45 a 50 lety,
štíhlou, cca 1,65 m vysokou.
Odpověď s obrázkem prosím poslat na adresu:
WochenKurier, Postfach 120728, 01008 Dresden,
BRD s označením Chiffre Nr. 038/47118 z.
známení. Chybí ti láska? Mně také. TP, UL,
LI, DC. (121802)
• HLEDÁM k vážnému vztahu ženu, maminku z TP a okolí, věk 30 - 40 let. Budu
v tvou odpověď věřit a čekat na ni.
(121803)

Sasík hledá ženu +30.
Jsem spolehlivý, upřímný a příjemný nekuřák,
45/1,90. Hledám milou pro společný život.
Odpovědi prosím na WochenKurier,
Königsteiner Str.5, 01796 Pirna, BRD
s označením Chiffre Nr. 029/46977.

AUTO-MOTO
KOUPĚKOUPĚ
10 - AUTO-MOTO
• KOUPÍM Peugeot 206 - 5 dvéř. nebo Citroen C3 pouze ve výborném stavu, nehavarovaný - do 100 000,- Kč. Tel.: 728 529
218. (121001)
• KOUPÍM moto Stadion do 4 tis. Kč nebo
Jawetu do 3 tis. Nepojízdnost nevadí. Platím hned. Tel.: 607 473 245. (121003)
• KOUPÍM - Jakýkoliv typ motocyklu Jawa - ČZ - Velorex aj., před renovací i nekompletní, nebo jen ND - příslušenství,

iTeplice.cz
zpravodajství Teplicka

• ZRALÝ muž hledá dívku nebo ženu
s většími prsy na obč. sex. Jen nezadanou
a s vlastním zázemím. Uvítám dlouhodobý vztah. (121804)
• ZATÍM k přátelství kamarádství hledám
obyč. pohlednou štíhlou a dlouhovlasou
ženu. Věk nerozhoduje. Čas ukáže co bude dál. Já 58/178/80,nezadaný, pohledný.
Fotka potěší. Zajdeme na kávu? (121805)

Mladší muž (42 let/183 cm, 92 kg) z Německa
hledá ženu do 35 let se zájmem o přírodu,
zahradu a dům. Odpovím na všechny odpovědi
(možno psát i anglicky), prosím o fotografii.
Odpovědi posílat na adresu WochenKurier,
Postfach120728, 01008 Dresden, BRD
s označením Chiffre Nr. 038/46891z.
• RÁD POZNÁM mladou a drobnou cizinku s malými prsy k občasným schůzkám. Nejlépe Asiatku, mulatku, Rusku,
Ukrajinku, Polku, Romku. Jsem muž v letech - rozvedený, nekuřák, s knírem. Najdu? (121806)
• NEKUŘAČKA SŠ z Teplic hledá přítele
ve věku 68 až 72 roků. Prý kdo hledá, ten
najde. (121807)

ZVÍŘECTVO
21 - ZVÍŘECTVO
• KDO daruje nebo levně prodá mládě
morčátka? Nejlépe krátkosrsté. Má to být
mazlíček pro dítě. Děkuji. Tel.: 603 358
057. TP (122101)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 34)
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Děkujeme všem svým klientům za přízeň
a přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný nový rok 2012
Šťastné Vánoce a mnoho splněných přání
v novém roce přeje všem zaměstnancům
a obchodním partnerům
Viktor Virt

Kolektiv kadeřnic, pedikérka
a kosmetička
ze Studia Hollywood
Jankovcova 1230/48, Teplice
Tel.: 417 577 881
www.kadernictvi-hollywood.cz
• CHS Canis Minor CZ - koťátka ihned
k odběru, kočička a kocourek, plně socializované. Také již k odběru z menších
čtyřnohých mazlíčků - vrh C, D, E - Foto na
Webu, všichni jsou silní, zdatní, krásně
rostou. Rodiče jsou testovány, FIV, Felv,
neg. HCM. Koťátka jsou vhodná jak na
mazlíčka, tak i k chovu. Porad. servis samozřejmostí. Návštěva nezávazně vítána.
E-mail: sindelarova.majka@seznam.cz.
Tel.: 602 424 004. (122102)
• PRODÁM za sim. cenu dva rtw pes a fena. rod. důvody. Jen do dobrých rukou
a podmínek. Tel.: 721 952 021. (122103)
• PRODÁM 2 ovce Zwartbles (dvouleté)
vhodné na chov (i maso). Cena za kus 1
500,- Kč. Tel.: 603 597 416 Žatec. (122104)
• PRODÁM letošní výletky Rosely penant
- přírodní - samce. Vše kroužkováno, silné
zdravé kusy z venkovních voliér. Teplice.
Tel.: 728 529 218. (122105)
• PŘIJÍMÁM záznamy na štěňata Středoasiata bez PP. Otec i matka s PP- u mě k vidění. Otec-CAC- národní vítěz. Matka import Bělorusko. Oba výborní k rodině
a dobří hlídači. Štěňata se budou rodit kolem 9.11.2011 a k odběru budou cca 10.1.
2012. Cena 6 000,- Kč. Tel.: 723 170 302.
(122106)
• PRODÁM zakrslé králíčky s Teddy genem, otec Teddy zakrs. králíček, matka
zakrs. lvíček, oba možno vidět. Králíčci

PF 2012
jsou přeléčený proti kokcidióze. Cena
150,- Kč. Tel.: 606 342 059 Teplicko.
(122107)
• PRODÁM malá morčátka z hobby chovu. Jsou hladká tříbarevná a černobílá.
Krotká nekoušou vhodné k dětem. S chovem poradím. Cena 50,- Kč. Tel.: 606 342
059 Teplicko. (122109)

PSÍ SALONEK DOMINY
STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA PEJSKŮ
Dubská 33/17, Dubí 2
606 255 613
T1163058
• DARUJI dvě koťátka krásně mourovatá.
Zásadně jen do dobrých rukou a podmínek. Tel.: 721 952 021. (122111)
• DARUJI KOCOURKA - jen do dobrých
rukou! Rok a půl starý, velmi přítulný
a mazlivý. Máme ještě jednoho, moc se
nesnesou. Rádi bychom kocourka umístili k někomu, kdo na něj bude mít čas
a bude se mu věnovat. Foto možno mailem. Pište nebo volejte. E-mail: m.teplice@centrum.cz nebo tel.: 606 946 394.
(122112)
• DARUJI koťátka, černá a mourovatá,
odběr možný ihned, Kostomlaty pod Milešovkou. Tel.: 721 269 268. (122113)

• KOUPÍM čínského chochol. psa bez PP.
Tel.: 605 390 395. (122115)
• PRODÁM levně pelíšek pro kočičku. Cena 100,- Kč. Tel.: 724 309 645. (122116)
• KOUPÍM fenu německého ovčáka s PP 1
- 3 roky starou, vhodnou na výcvik a chov.
Nejlépe celočernou, není podmínkou.
Dobře zaplatím! Tel.: 602 348 322.
(122117)
• PRODÁM Hovawart štěňátka po zdravých, povahově vyrovnaných rodičích,
oba s PP, odchovaná v rodině s dětmi. Odběr kolem vánoc, očkovaná, odčervená.
Tel.: 774 966 862. (122118)
• PRODÁM štěňátka Jorkšír. teriéra do
dobrých rukou. Bez PP holky 4 000,- Kč,
kluky 3 000,- Kč. Tel.: 724 043 598.
(122119)
• NABÍZÍM modrého britského kocourka
bez PP nar. 13.9. Naučený na kočičí WC,
škrabadlo. Hravý a mazlivý. Odběr možný
ihned. Cena: 2 600,- Kč. E-mail: marver03@seznam.cz. (122120)
• PRODÁM 2,5 letého papouška Kakadu,
bílý, přítulný a mluvící. Cena 55 tis. i s klecí. Tel.: 721 886 251. (122121)

RŮZNÉ

22 - RŮZNÉ

• PRODÁM větší množství metrového
textilu (úplety, halenkoviny, podšívky

atd), výprodej ze zrušené firmy. Bližší info.
na tel.: 474 545 384. (122201)
• PRODÁM dvě figuríny pro těhotenskou
módu z firmy v likvidaci. Jedná se o torzo
s nohou a o celé tělo. Bližší info. na tel.:
603 511 424. (122202)
• PRODÁM krepovací kleště, bílé barvy,
se 3 výměnnými destičkami. Málo využité, v orig. krabici. Cena: 200,- KČ. Tel.: 603
358 057. TP (122203)
• PRODÁM levé bílé prosklené dveře
80 cm. Cena 1 000,- Kč. Foto zašlu mailem.
Tel.: 606 459 842. (122204)
• VYKUPUJI sběrný papír: letáky, noviny,
časopisy, katalogy, kancelářský papír atd.
Přijedu a odvezu bezplatně a ještě dostanete až 1,70 Kč/kg. Neváhejte a volejte
720 192 563 Teplicko, Mostecko. (122205)
• PŘIVEZU a odvezu cokoliv a kamkoliv,
stěhování, různé nákupy atd. Velmi levná
šance 7,- Kč/km. Tel.: 720 417 446.
(122206)
• PANÍ TRUDA - Prosím o kontakt na bývalou spolupracovnici mého tatínka Stanislava Mendlíka paní Trudu /bohužel příjmení neznám/, dřívější vedoucí Cukrárny
na Stalinově náměstí v TP. Děkuji za info na tel.: 606 561 100, e-mail: eva.urbankova@email.cz. (122207)
• PRODÁM stavební rozvaděč, levně. Tel.:
604 424 476 (122245)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 39)

T126111

Vážení zákazníci a obchodní přátelé,
děkujeme Vám za spolupráci v roce 2011,
přejeme krásné Vánoce
a do nového roku
hodně zdraví, štěstí
a pracovních úspěchů.

RONICA, s.r.o., ul. Libušina 73/17, Teplice, tel./fax: 417 532 599

T126047
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KOPÍROVÁNÍ
KVALITNĚ A RYCHLE
... ani k nám nemusíte chodit.
Vyřídíme e-mailem nebo telefonicky
a hotové kopie Vám doručíme.
Telefon: 777 959 061, p. Věra Bayerová • E-mail: bayerova@agenturais.cz
redakce REGIO, U Císařských lázní 7, Teplice (proti divadlu)

Betlémské světlo míří na Teplicko
I tento rok přivezou
skauti do Česka plamínek Betlémského světla.
Od soboty 17. prosince
pak bude tento vánoční
symbol putovat po celé
republice, do všech
měst i mnoha obcí, lidé se u něj budou
mít možnost setkat a předat dál kousek
vánoční radosti a naděje.
Pro skauty je Betlémské světlo symbolem

míru a přátelství. Plamen k nám tradičně putuje z Betléma, ve Vídni ho rakouští skauti
předají 10. prosince skautským delegacím z celé Evropy - za Čechy ho přebírají skauti z Brna.
O následujícím víkendu - v sobotu 17. prosince - skauti Betlémské světlo rozváží označenými vlaky po celé republice, aby se dostalo do
co nejvíce domácností.
„Pro skauty je Betlémské světlo
symbolem míru, přátelství i klidu
a jsem moc rád, že právě tento symbol
mohou skauti o Vánocích přinášet lidem do jejich domovů,“ popisuje
smysl akce pro skauty jejich starosta
Josef Výprachtický.
Do Teplic Betlémské světlo přijede
v sobotu po jedné hodině vlakem
R610 Karlex z Ústí do Karlových Varů.
Tepličtí skauti ho pak budou střežit až
do 24. prosince dopoledne, kdy si pro
něj může kdokoliv přijít na již tradiční
místa do Teplic a do Krupky. K dispozici bude i v Mostě a Ústí nad Labem.
Na Štědrý den bude Betlémské světlo
rovněž k dispozici v Modlanech či v Bílině.
„Pokud si přejete, abychom Vás na
Štědrý den dopoledne s Betlémským
světlem navštívili, protože si jej nemůžete dojít vyzvednout, kontaktujte
nás na tel. č. 775 067 774 či e-mailem:
gabina.stastna@gmail.com,“ vzkazuje
Gabriela Šťastná, koordinátorka rozvozu Betlémského světla na Teplicku.
Místa, na kterých si lidé mohou světlo vyzvednout, stejně jako různé doprovodné akce a bližší informace, bu-

dou průběžně zveřejňovány na www.betlemskesvetlo.cz.
„Věřím, že i o letošních Vánocích zahlédnete ten pravý plamínek radosti, ať již to bude
ve svíčkách na adventním věnci, v odlesku vánočních ozdob či v dětských očích,“ dodává
Gabriela Štastná.
(red)

ZAMĚSTNÁNÍ

Dopravní dispečeři (43232). Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek.
SAMBULAR s.r.o. - provozovna Neštěmická č.p. 779/4, Krásné Březno, 400 07 Ústí
nad Labem 7, Kleinpeter Vilém, tel:
725265555, 478571520, email: kleinpeter@sambular.cz
Důlní a hutní inženýři technologové,
normovači a specialisté v příbuzných
oborech (21463). Jednosměnný provoz,
plný pracovní úvazek. Měď Povrly a.s.,
Povrly č.p. 63, 403 32 Povrly, Molnárová
Marcela Ing., personální manažer, tel:
475315187, email: marcela.molnarova@medpovrly.cz
Elektromechanici elektrických zařízení (kromě zařízení v dopravních prostředcích) (74121). Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek. KRONEN LABE s.r.o., Tylova č.p. 410/24, 400 04 Trmice, Patka Zdeněk, prokurista, tel:
602487798, email: zdenek.patka@elektronaradi.cz
Finanční poradci specialisté (24121).
Dohoda o pracovní činnosti. Pružná pracovní doba, plný nebo zkrácený pracovní
úvazek. DC FIN s.r.o. - ÚL, Masarykova č.p.
633/318, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1,
Dudová Věra, jednatel, tel: 774999439,
email: dcfin@seznam.cz
Finanční poradci specialisté (24121).
Dohoda o provedení práce. Pružná pracovní doba, plný nebo zkrácený pracovní
úvazek. Generali Pojišťovna a.s. - Masarykova č.p. 3125/18, 400 01 Ústí nad Labem
1, Mandovcová Jaroslava Ing, tel:
722769912, email: jaroslava.mandovcova@generali.cz
Inkasisté pohledávek a příbuzní pracovníci (42140). Pružná pracovní doba,
plný pracovní úvazek. ZDEMAR Ústí nad
Labem s.r.o., Smetanova č.p. 683, 403 17
Chabařovice,
Pacák
Tomáš,
tel:
605207564, email: prace@zdemar.cz
Kadeřníci (51410). Dvousměnný provoz,
plný pracovní úvazek. Naděžda Mátlová Petrovice, Petrovice č.p. 474, 403 37 Petrovice u Ústí n.Labem, Mátlová Naděžda, tel: 475226229
Karosáři a autoklempíři (72132). Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek.
Vladimír Břehovský - areál PKÚ, Hrbovická č.p. 102, Předlice, 400 76 Ústí nad Labem, Břehovský Vladimír, tel: 602484707,
email: info@brehovsky.eu
Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201).
Turnusové služby, plný pracovní úvazek.
Miluše Šmejkalová - restaurace Korbel,
Hornická č.p. 2511/10a, 400 11 Ústí nad
Labem 11, Vojtíšek Jiří, tel: 775089009
Lakýrníci automobilů a jiných vozidel
(71321). Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek. Vladimír Břehovský - areál
PKÚ, Hrbovická č.p. 102, Předlice, 400 76
Ústí nad Labem, Břehovský Vladimír, tel:
602484707, email: info@brehovsky.eu
Mechanici a opraváři motorových vozidel (7231). Jednosměnný provoz, plný
pracovní úvazek. Vladimír Břehovský areál PKÚ, Hrbovická č.p. 102, Předlice,
400 76 Ústí nad Labem, Břehovský Vladimír, tel: 602484707, email: info@brehovsky.eu
Meteorologové (21120). Nepřetržitý
provoz, plný pracovní úvazek. ČESKÝ
HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, přísp.
org. - ÚL
Kočkovská č.p. 2699/18, Severní Terasa,
400 11 Ústí nad Labem 11, Novák Martin
Mgr., tel: 472706048, 472706011
Nástrojaři (72221). Třísměnný provoz,
plný pracovní úvazek. KS Kolbenschmidt
Czech Republic, a. s., Důlní č.p. 362/2, 400
04 Trmice, Kovář Pavel Bc., personalista,
tel:
475303239,
email:
pavel.kovar@cz.kspg.com
Obchodní náměstci (ředitelé) (12211).
Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek. METALLPLAST - RECYKLING, spol. s
r.o.- UL, Tovární č.p. 3203/20, 400 01 Ústí
nad Labem 1, Ryšavá Martina Mgr., tel:
603277990, email: marysa@metallplast.cz
Obchodní zástupci (33220). Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek. Gabriela Nagozenski, JK SPED, Přístavní č.p.
432/8, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
7,
Kadlec
Daniel,
email:
info@jksped.cz
Obchodní zástupci (33220). Pružná pracovní doba, plný pracovní úvazek. Český
Internet s.r.o. - ÚL, 400 01 Ústí nad Labem
1, Mandátová Lenka, tel: 388903157,
email: lenka.mandatova@ci.cz
Obchodní zástupci (33220). Pružná pracovní doba, plný pracovní úvazek. Jiří Ma-

reš - provozovna, Masarykova č.p.
656/179, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
Mareš Jiří, tel: 603478948, email: ustipost@ustipost.cz
Odborní asistenti v administrativě
(33431). Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek. BKR FINANCE s.r.o., Masarykova č.p. 124/204, Klíše, 400 01 Ústí nad
Labem 1, Brigulová Lucie, tel: 602456676,
475211433, email: l.brigulova@bkr-finance.cz
Odborní pracovníci organizace a řízení (33433). Dohoda o provedení práce.
Pružná pracovní doba, plný pracovní úvazek. Generali Pojišťovna a.s. - Masarykova, Masarykova č.p. 3125/18, 400 01 Ústí
nad Labem 1, Mandovcová Jaroslava Ing,
tel: 722769912, email: jaroslava.mandovcova@generali.cz
Ostatní elektrotechnici a technici
energetici (31139). Pružná pracovní doba, plný pracovní úvazek. STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE - územní inspektorát
pro Ústecký kraj, Winstona Churchilla č.p.
2698/12, 400 01 Ústí nad Labem 1, Králová Anna Ing., personalistka, tel:
475316941, 475316946, 731135984, email: akralova@sei.gov.cz
Ostatní odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (33439).
Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL - Celní
ředitelství Ústí nad Labem, Elišky Krásnohorské č.p. 2378/24, 400 11 Ústí nad Labem 11, Janoušková Dagmar Mgr., personalista,
tel:
475667318,
email:
d.janouskova@cs.mfcr.cz
Ostatní řídící pracovníci v oblastech
příbuzných obchodu a marketingu
(12219). Dohoda o pracovní činnosti. Pružná pracovní doba, zkrácený pracovní
úvazek. DC FIN s.r.o. - ÚL, Masarykova č.p.
633/318, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem 1,
Dudová Věra, jednatel, tel: 774999439,
email: dcfin@seznam.cz
Ostatní specialisté v oblasti chemie
(kromě chemického inženýrství)
(21139). Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek. Zdravotní ústav se sídlem v
Ústí nad Labem, Moskevská č.p. 1531/15,
400 01 Ústí nad Labem 1, Kurzweilová
Dana Mgr., personalista, tel: 477751155,
email: dana.kurzweilova@zu.cz
Ostatní specialisté v oblasti práva a

Volná pracovní místa
Úřadu práce v Teplicích
Kuchaři (kromě šéfkuchařů) (51201).
Turnusové služby, plný pracovní úvazek.
Vendulka Perglerová - Krčma U Lesa, Lesní č.p. 14, Střelná, 417 23 Košťany u Teplic, Weigert Tomáš, tel: 417568291,
603810793
Mechanici a opraváři osobních automobilů (72311). Jednosměnný provoz,
plný pracovní úvazek. AUTO TEP s.r.o.,
Dubská č.p. 1635, 415 01 Teplice 1, Bachtin, tel: 417536366
Obsluha ostatních strojů a zařízení
pro chemickou výrobu (81319). Nepřetržitý provoz, plný pracovní úvazek.
Czech Aerosol, a.s., Velvěty č.p. 33, Rtyně
nad Bílinou, 415 01 Teplice 1, Teresková
Petra, vedoucí
personálního oddělení, tel: 417813548,
email: tereskova@czechaerosol.cz
Ostatní elektrotechnici a technici

příbuzných oblastech jinde neuvedení (26199). Jednosměnný provoz, plný
pracovní úvazek. Krajská veterinární
správa pro Ústecký kraj, Sebuzínská č.p.
38, Brná, 403 21 Ústí nad Labem 17, Bažantová Eva, personalista + mzdová účetní,
tel:
475501011,
email:
e.bazantova.kvsu@svcr.cz
Pomocní pracovníci v zahradnictví
(92140). Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek. Ing. Stanislav Štrympl, Svojsíkova č.p. 2663/8, Severní Terasa, 400 11
Ústí nad Labem 11, Štrymplová Marie
Ing., tel: 602558394
Pouliční prodavači rychlého občerstvení (52120). Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek. Michal Štípa - provozovna Revoluční ul. Revoluční, 400 01
Ústí nad Labem 1, Hálkov Ondřej, email:
LeRepos@centrum.cz
Pracovníci v přímé obslužné péči
(53212). Nepřetržitý provoz, plný pracovní úvazek. Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace, Klášterní č.p.
2, 403 23 Velké Březno, Prskavcová, tel:
731490551, email: zdravot@domov-brezno.cz

ZKUŠENÉ
ŘIDIČE KAMIONŮ
PRO MEZINÁRODNÍ PŘEPRAVU
HLEDÁ FIRMA Z MLADÉ BOLESLAVI.

ZKUŠENÉ
ŘIDIČE KAMIONŮ
Nabízíme jistý a solidní výdělek!

PRO MEZINÁRODNÍ
PŘEPRAVU
Volejte od 7.30 do 17.00

hledá
rozšiřující
se firma
Tel.:
602 254
512 nebo 728
053 887
606 618
nebo 326Hradiště
373 311
znebo
Loukova
u 915
Mnichova
Nabízíme jistý a solidní výdělek!
T1235045

Volná pracovní místa
Úřadu práce v Ústí n. L.
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Volejte zdarma od 8.00 do 17.00
na tel. 800 500 555
nebo na 326 373 311.

energetici (31139). Pružná pracovní doba, plný pracovní úvazek. Czech Aerosol,
a.s., Velvěty č.p. 33, Rtyně nad Bílinou,
415 01 Teplice 1, Teresková Petra, vedoucí personálního oddělení, tel: 417813548,
email: tereskova@czechaerosol.cz
Recepční v hotelích (4224). Turnusové
služby, plný pracovní úvazek. Giovanni
Giacomo Hotel & Restaurant s.r.o.,
Vrchlického č.p. 1243/17, 415 01 Teplice
1, Bašková Helena
Řidiči nákladních automobilů (kromě
tahačů) (83321). Pružná pracovní doba,
plný pracovní úvazek. TARATRANS s.r.o.,
náměstí Svobody č.p. 16, Mstišov, 417 03
Dubí u Teplic 3, Tarant Radek, tel:
417568115, 602431545, email: radek.tarant@taratrans.cz
Stavební technici (3112). Jednosměnný
provoz, plný pracovní úvazek. Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným, Křižíkova č.p. 2393, 415 01
Teplice 1, Rosezinová Eva, personalista,
tel: 417941121, email: rosezinova@vhs.cz

Prodavači ostatního zboží v prodejnách (52239). Dvousměnný provoz, plný
pracovní úvazek. OK květiny s.r.o. - květinářství stemprOK, OD Kaufland, Okružní
č.p. 3368/7, 400 01 Ústí nad Labem 1, Mušálková Dagmar, email: musalkova@okkvětiny.cz
Prodavači ostatního zboží v prodejnách (52239). Dvousměnný provoz, plný
pracovní úvazek. OK květiny s.r.o. - květinářství DeLuxe, OC Forum, Bílinská č.p.
3490/6, 400 01 Ústí nad Labem 1, Mušálková Dagmar, email: musalkova@okkvětiny.cz
Prodavači ostatního zboží v prodejnách (52239). Jednosměnný provoz, plný
pracovní úvazek. Vladimír Břehovský areál PKÚ, Hrbovická č.p. 102, Předlice,
400 76 Ústí nad Labem, Břehovský Vladimír, tel: 602484707, email: info@brehovsky.eu
Prodavači ostatního zboží v prodejnách (52239). Jednosměnný provoz, plný
pracovní úvazek. Rudolf Homolka - provozovna UL, Podhoří č.p. 361/2, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem 10, Homolka
Rudolf, tel: 475316921, 602173130, email: homolka@auto-homolka.cz
Prodavači potravinářského zboží
(52232). Turnusové služby, plný pracovní
úvazek. MIMO BOHEMIA, a.s. - Všebořická
Všebořická č.p. 389/53, Všebořice, 400 10
Ústí nad Labem 10, Pačesová Alena, tel:
725388510, email: mimopacesova@seznam.cz
Průvodci v kulturních zařízeních
(51132). Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek. Národní památkový ústav
- územní odborné pracoviště v Ústí nad
Labem, Masarykova č.p. 633/318, Bukov,
400 01 Ústí nad Labem 1, Musil Miloš, tel:
604505323, email: zamek.velkebrezno@usti.npu.cz
Realitní makléři (33340). Jednosměnný
provoz, plný pracovní úvazek. LILAN,
s.r.o. - Ústí nad Labem, Bezručova č.p.
795/2, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
Azimová Nataliya, jednatelka společnosti,
tel: 736607606, email: lilan02@lilan.cz
Řezníci a uzenáři (75111). Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek. Miroslav Sluka, Palachova č.p. 1610/1, Ústí nad
Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
1, Sluka Miroslav, tel: 603825427
Řídící pracovníci v oblasti kultury,
vydavatelství, sportu a zábavy (1431).
Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek. Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem, Velká
hradební č.p. 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem 1, Sottnerová Jitka, tel: 475271869
Sociální pracovníci specialisté v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden) (26357).
Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek. Komunitní centrum Světluška, Varšavská č.p. 689/42, Střekov, 400 03 Ústí
nad Labem 3, Marksová Andrea Bc., tel:
731402517, email: marksova@charitausti.cz
Sociální pracovníci v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden) (34127). Jednosměnný provoz, plný pracovní úvazek.
Oblastní charita Ústí nad Labem - provozovna V Aleji č.p. 434, 403 17 Chabařovice, Jungbauerová Yvona Bc., tel:
731402490, email: jungbauerova@charitausti.cz

ZAMĚSTNÁNÍ

ZAMĚSTNÁNÍ
HLEDÁ
20 - ZAMĚSTNÁNÍ
NABÍDKA
• HLEDÁME paní z Teplic na výpomoc do
domácnosti formou brigády. Jednalo by se
o úklid, vaření popř. hlídání dětí. Orientačně 20 h za týden (možná i více). Požaduji časovou flexibilitu a spolehlivost. Částečný nebo invalidní důchod nevadí.
Nabízíme slušné jednání a příjemné prostředí v rodinné atmosféře. Předem děkuji za nabídky. Tel.: 603 200 276. (122001)
• HLEDÁM obkladače dlaždiček, jedná se
o obložení menší koupelny, dlaždičky
nutno dovézt vlastním autem. Tel.: 776
269 305. Zn. jen levné nabídky, děkuji.
(122002)

Společnost
Elba Buerosysteme s.r.o.
Kateřinská 96, Nové Modlany
(areál CTPark, průmyslová zóna Krupka)

průběžně doplňuje řady svých

samostatných
operátorů
u polepovacích linek
Požadavky: vyučení technického směru (zámečník),
technické smýšlení, praxe v seřizování
a údržbě, čtení technických výkresů,
ochota pracovat ve dvousměnném
(v budoucnu třísměnném) provozu,
flexibilita, loajalita, práce v teamu.

Nabízíme:

dobré platové podmínky, práce na plný
úvazek, příspěvek na stravování,
práce v menším kolektivu.

Kontakt:

Andrea Kindlová,
tel.: +420 417 639 550, mob.: +420 777 787 599
e-mail: info.elbacz@hamelinbrands.com

HLEDÁM SPOLUPRACOVNÍKY
pro práci v Německu a Rakousku.

Profese: truhlář, tesař, zedník, sádrokartonář,
obkladač, malíř, účetní s vlastním počítačem.
Podmínkou NJ a vlastní automobil.
Volejte: 723 717 819
T1263077

Volná pracovní místa
Úřadu práce v Mostě

T126029

Více pracovních nabídek
naleznete v rubrice práce na

iTeplice.cz

Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice
Most, o.z. J. E. Purkyně č.p. 270/5, 434
01 Most přijme: lékaře pro ženské oddělení. Požadavky: vysokoškolské vzdělání. Nástup od 1.1.2012-31-12-2012. Po
zapracování smlouva na dobu neurčitou,
možnost přechodného ubytování ve
vlastní ubytovně v nemocnici. Hlásit se:
peskova.lucie@nspm.cz
DR.OPTIK s.r.o. – nám. Míru č.p. 337, Litvínov přijme: vedoucí oční optiky. Požadavky: vzdělání ÚSO s maturitou, znalost základů práce na PC. Nabízíme ke
mzdě odměny z tržby a odborné zaškolení. V případě zájmu zašlete životopis
na e-mail: droptik@seznam.cz Více na
www.doctoroptic.cz
Zdeněk Bubla – P. Holého č.p. 1394/2,
Most přijme: prodavačku. Požadavky:
vyučení, samostatnost, praxe v pultovém
prodeji potravin a smíšeného zboží. Hlásit se předem telefonicky p. Bubla, tel.
607 936 597.
AFSI Europe s.r.o. – průmyslová zóna
Havraň č.p. 139, Havraň přijme skladníka, obsluhu manipulačních vozíků.
POŽADUJEME: základní znalost práce na
PC (MS Office) podmínkou, praxe alespoň 1 rok s obsluhou VZV podmínkou,
znalost skladového systému, fyzickou
zdatnost a manuální zručnost, ochotu
pracovat na směny. HLAVNÍ NÁPLŇ PRÁCE: vykládky a nakládky materiálu a zboží, manipulant pro zásobování Clean Room, obsluha a kontrola svěřené
manipulační techniky, příprava a štítkování zboží pro expedici. NABÍZÍME: Společnost AFSI Europe svým zaměstnancům nabízí příležitost stabilního
a perspektivního zaměstnání v zázemí

T126038

• MALÍŘ – LAKÝRNÍK v penzi hledá
uplatnění na zimní měsíce. Lidové ceny.
Tel.: 606 121 241. (121901)
• HLEDÁM úklid kanceláří, kadeřnictví
nebo solária. Jsem slušná a pracovitá. Praxi mám. Tel.: 606 459 842. (121902)
• HLEDÁM práci jako malíř nebo natěrač. Tel.: 731 947 754. (121903)
• PŘIVEZU a odvezu cokoliv, kamkoliv,
kdykoliv, např. stěhování, nákupy i nadměrné nákupy - nábytek atd. cena: 7,Kč/1 km + práce (dohoda). E-mail:
jan.pla@seznam.cz. (121904)
• DOUČÍM vašeho školáčka s potížemi
výslovnosti, grafomotoriky, psaní, čtení
apod. Nabízím psychoterapii v odstranění depresí, úzkostí, vztahů, Alzheimerovi
choroby
apod.
E-mail:
ivaporadenstvi@seznam.cz. (121905)
• MÁM zájem o práci řidiče sk. B. Narozen v roce 1970, řidičák vlastním pět let
a jezdím Teplice - Praha. Auto mám, ale
jen Ford Mondeo. Tel.: 728 845 485. Email: plever@seznam.cz. (121906)
• HLEDÁM práci: úklid jednorázově
i pravidelně. Ústecký kraj. Tel.: 728 845
485. (121908)
• ŽENA 51 let, pomůže ve vaší domácnosti. Úklid, žehlení, mytí oken. Doporučení mám. Tel.: 776 114 261. (121909)
• HLEDÁM práci: pomoc v domácnostech, úklid kanceláří atd., nebo menší pečovatelské služby pro seniory, či hlídání
dětí. Tel.: 606 591 850. (121910)
• HLEDÁM práci v TP hlídání obj. mám
doklady na VZV, jeřáb, vazačský průkaz.
Tel.: 723 641 064. (121911)
• JSEM vyučená švadlena, hledám práci
v Teplicích, nemusí být v oboru. Mohu nastoupit ihned. Tel.: 602 940 958. (121912)
• PRÁCI hledá starší pečovatelka i mimo
obor, možno i turnus s ubyt. v Ústeckém
kraji. Nemám auto a PC. Tel.: 605 390 395.
(121913)
• HLEDÁM brigádu. Jsem 17 letá slečna,
nabízím uklízení bytu, mytí aut, pomáhání seniorům, hlídání dětí. Jsem slušná
a solidní. Jestli máte zájem tak se ozvěte.
Tel.: 721 809 052. (121914)
• KUCHAŘ s 30letou praxí hledá práci.
Jsem samostatný a spolehlivý. Zn. seriozní jednání. Tel.: 728 035 213 (nejlépe
SMS) (121915)
• BAGRISTA hledá práci v Německu na
otočných bagrech, kolových a pásových,
25 let praxe, Řidič sk. A, B, C, D, E, M, T,

profes. průkaz naVZV, zn. bagrů Volvo,
Gat, JCB, Liebher, Komatsu atd. Částečná
znalost něm. jazyka, domluvím se. Jen seriozní nabídky. Tel.: 605 375 899. (121916)
• DŮCHODCE s aktivní angličtinou, 30 let
v zahraničí, hledá jakoukoliv práci - vrátný, školník, v recepci a jiné. Neovládám
práci na počítači. Tel.: 728 042 334.
(121917)
• MLADÁ slečna (24 let) hledá praci v TP.
Jen seriozně. Předem děkuji za nabídky.
Tel.: 608 417 422. (121918)
• ŽENA 51 let, pomůže ve vaší domácnosti. Úklid, žehlení, mytí oken. Doporučení mám. Tel.: 776 114 261. (121919)
• HLEDÁM práci jako prodavačka nebo
jako pomocná síla v domácnosti. Ráda
pomáhám starším lidem, mám čistý rejstřík. Je mi 43 let. Mám smůlu na solidní
lidi. Děkuji předem za odpověď. E-mail:
helenasimonova@email.cz. (121920)
• PRÁVNÍK ZTP, 54 let, s dlouholetou
praxí a zkušenostmi, flexibilní, hledá zaměstnání v TP, UL a okolí. Nástup možný
ihned nebo dle dohody. Bližší CV zašlu.
Tel.: 605 823 088. (121921)
• PARTA 4 zedníků hledá práci přes zimu,
zn. kvalita + 20 let praxe. E-mail: miros45@seznam.cz. (121922)
• HLEDÁM práci, vypomůžu v domácnosti, postarám se i o seniory, praxe 12
let. E-mail: miros45@seznam.cz. (121924)
• POHLÍDÁM Vaše dítě, nebo nemocné
připoutané na lůžko. Zkušenosti mám,
jsem spolehlivá, je mi 57 let. Tel.: 732 220
067. (121925)
• NABÍZÍM službu na vyžehlení vašeho
prádla, během dne dovezete a druhý den
po domluvě odvezete, cena dohodou,
tel. 603 926 042. E-mail: eva.bankova@seznam.cz. (121927)

Do zavedeného salonu

hledáme kadeřnici.
ŽL výhodou.
Info tel.: 602 659 964

T1235068

PŘÍJEM PERSONÁLNÍ INZERCE - 775 646 268
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silné nadnárodní firmy s budoucností,
zajímavé platové ohodnocení, motivující bonusy a zaměstnanecké benefity.
Hlásit se: pkarnikova@afsifilters.com
AFSI Europe s.r.o. – průmyslová zóna
Havraň č.p. 139, Havraň přijme strojního inženýra přístrojů, strojů a zařízení. POŽADUJEME: SŠ/VŠ vzdělání
v oboru elektro příp. strojním a praxe
min. 1 rok v oblasti strojírenské výroby,
platnou vyhlášku 50 minimálně § 6
u elektro oborů, znalost programování
řídicích systémů PLC – zejména Siemens
S7 300/200 aj., znalost programování dotykových obrazovek a servo pohonů výhodou, zkušenosti v oblasti údržby, preventivní údržby, štíhlé výroby, zkušenosti
s řízením projektů od návrhu, nákupu až
po instalaci výrobního zařízení, znalost
anglického jazyka základní komunikativní. HLAVNÍ NÁPLŇ PRÁCE: koordinace, řízení a optimalizace pracovních
a technologických procesů, plánování,
nastavování, realizace kontrolních opatření pro zajištění způsobilosti procesů
a kvality výrobků, statistiky, spoluúčast
při zavádění nových výrobních procesů
a nových technologií, příprava a změna
technické dokumentace. NABÍZÍME:
Společnost AFSI svým zaměstnancům nabízí příležitost stabilního a perspektivního zaměstnání v zázemí silné firmy s budoucností,
zajímavé
platové
ohodnocení, motivující bonusy a zaměstnanecké benefity. Nabízíme Vám
podporu v dalším rozvoji a vzdělávání.
Hlásit se: pkarnikova@afsifilters.com
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. tř. Budovatelů č.p.
1395/23, Most přijme: mechanika
autobusů. Požadujeme: řidičský průkaz
sk. C, praxe minimálně 3 roky. Hlásit se:
arnoldova@dpmost.cz, tel. p. Arnoldová,
tel. 476 769 064.

SLUŽBY, RŮZNÉ
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SLEVA!
IN Studio
Teplice, Školní 1019
Tel.: 725 288 805 (kadeřnictví + kosmetika)
728 238 725 (nehty)
V prosinci slevy na stříhání, kosmetiku
a nehtovou modeláž.

Sleva 50 Kč
na fotokalendáře 2012.
Za jakýkoliv nákup u Fotostylu
získá každý zákazník
kupón na slevu 50 Kč
na nástěnný fotokalendář.
Kvalitní provedení,
velký výběr motivů.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Fotostyl

%

%

Rodinné knihkupectví RBP
Teplice - Trnovany, Masarykova 260/180
Tel.: 417 562 094, 777 897 928
Pro stálé zákazníky celoroční sleva 10 %.

Tiskárna Apel Tisk
Teplice, Baarova 2
Tel.: 417 532 583, 603 875 584
E-mail:apeltisk@volny.cz

10% sleva na zakázku

v hodnotě 500,- Kč (bez DPH)

%

www.apeltisk.wz.cz

%

Příště zařadíme
i vaši nabídku

Palačinkárna
u Lázní

%

Teplice, Českobratrská 2942/42
Tel.: 603 155 089
16 druhů palačinek sladkých,
11 druhů slaných,
3 druhy rizolet.
Dětské centrum. Wi-Fi.
Každá 10. palačinka zdarma.

Kontakt: 775 646 268
kurandova@agenturais.cz

SLEVA!

SLUŽBY, RŮZNÉ
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PģJýKY PRO KAŽDÉHO
ZDARMA

RŮZNÉ

T126020

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
• PRODÁM úplně novou ultrazvukovou
čističku, dokonale a šetrně vyčistí šperky,
brýle, zubní protézy, hodinky a podobné
drobné předměty. Velmi jednoduchá obsluha, český návod, cena jen 490,- Kč. Tel.:
604 961 269. (122211)
• PRODÁM 2 nepromok. plachty 3 x 4 m,
odolné proti slunci i mrazu, ze silnější
plast. hmoty, univerz. použití na stavbě,
zahradě apod., úplně nové v orig. balení,
290,- Kč/ks. I na dob. Tel.: 731 342 476.
(122212)
• PRODÁM GSM ALARM k hlídání domu,
garáže, obchodu atd. Alarm volá na váš
mobil a zašle SMS. Komplet. sada. 100 %
stav. 2 600,- Kč. Tel.: 776 495 506. (122213)
• LEVNĚ ušiji, přešiji, zkrátím, Teplice.
Tel.: 474 545 384. (122214)

Vánoční akce - Lymfodrenáž
pouze 1 000,- Kč za 10 návštěv.
Info tel.: 602 659 964

T1235068

Trápí vás otoky končetin,
celulitida a nepevná pokožka?

PŮJČKY BEZ RUČITELE
DO 3 DNŮ

I PRO PROBLÉMOVÉ KLIENTY!!!
VOLEJTE PO - NE na naši infolinku

5 000 Kč − 50 000 Kč
NABÍZÍME RYCHLÉ ŘEŠENÍ

Tel.: 777 969 569

Tel.: 605 246 307, Teplice a Ústí n. L.

PORADENSKÉ CENTRUM

ODDLUŽENÍ, EXEKUCE A ŘEŠENÍ DLUHŮ

Pomoc, řešení a administrativní zpracování
návrhů, žádostí, odvolání, odporů, vyjádření
smluv, dohod, plných mocí, stížností,
řešení exekucí, dluhů atd.
VYHLÁŠENÍ OSOBNÍHO BANKROTU!
www.pomuzeme.cz, tel.: 774 484 770

Kompletní zpracování osobního bankrotu
Pomoc s exekucemi a dluhy
28. října 848/22, Teplice
Tel: 774 484 770
www.pomuzeme.cz T1235016

PŮJČOVNA PENĚZ
pro zaměstnance, důchodce, OSVČ, na zástavu nemovitostí a i na MD
VELKÁ PRŮCHODNOST - PŮJČKA NA COKOLIV
Zprostředkovatel pracuje pro PROFI CREDIT Czech, a. s. a je oprávněn
ke spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči
o klienta po uzavření smlouvy po revolvingovém úvěru.

Hypotéka, refinancování
nebo úvěr na družstevní byt

T126037

774 498 554

bez zajištění s úrokem již od 3,49% p.a.
Pro více informací volejte 775 563 135
40, cena 390,- Kč. Helma na kolo, zlatá
199,- Kč. Kolo pánské, převody 3 x zadní 7
x. Cena 350,- Kč. Klín. řemen Dauco 168
SHPN 24 prům., cena 349,- Kč. Tel.: 731
943 512. (122235)
• PRODÁM 2 demižony, 50 L za 100,- Kč
na náhradní díly, 3 roky starou pračku
s horním plněním Zanussi ZWS 580 za
600,- Kč. Tel.: 723 849 469. (122236)
• PRODÁM 4 ks zimních pneu, komplet,
zn. Debica 165/70/R14 na Fabii, cena dohodou. Dále 2 ks digi satel. přijímače, 2
družice zn. Topfield Irdeto TF 6000 CR, 2
r. staré, cena dohodou. Tel.: 606 456 785,
721 598 498 (122237)
• PRODÁM stav. materiál - posuvná větrací mřížka 60 x 20 x 8 za 200,- Kč, sloupky na oplocení pletivem z ocel. silnost.
trubek 30 ks, 200,- Kč/ks, 1 bal. asf. pas bitumat za 200,- Kč. Tel.: 604 411 312
(122238)

tel
Váš dodava

zábradlí!
Rozpočty, konzultace
a zaměření zdarma!
Volejte 800 320 151

T126074

• LEVNĚ prodám větší množství látek na
šaty, kalhoty, kabáty, závěsy, lůžkoviny
a pod. Tel.: 474 545 384. (122215)
• PRODÁM svářečku plastových trubek
1600 W. 100% stav. Jenom jednou použitá, výkon 1600 W, termostat 0-300 stupňů, světelná signalizace 230 V. Nástavce
20,25,32,40,50,63. V kovovém kufříku. Cena: 1 300,- Kč. Teplice. Můžu poslat i na
dobírku. Tel.: 774 351 571. (122216)
• PRODÁM brusku pásovou 800 W. 100%
stav. Náhradní pasy 6 ks,1 ks řemen + uhlíky, manuál. Cena: 700,- Kč. Tel.: 776 357
960. (122217)
• POHLÍDÁM Vaši chatu, chalupu nebo

RYCHLÁ PŮJČKA
PENÍZE JEŠTĚ DNES

www.uver-kazdemu.cz

STAVEBNÍ PRÁCE

domek. Teplice a okolí. Oboustranná spokojenost. Tel.: 777 154 316. (122219)
• PRODÁM hrotový soustruh MN 80
A pro jemnou mechaniku, včetně příslušenství. Výrobce Tos Čelákovice. 100%
stav málo využívaný stroj. Cena 40 000,Kč. Tel.: 606 624 494. (122218)
• PRODÁM děts. postýlku s modrými nebesy. Jako nová, málo používaná. A dále
děts. oblečení chlapecké od 0 - 6 měsíců,
možno i po ks. Vše levně. Tel.: 608 299
829. (122220)
• PRODÁM laminátovou loď, dvoumístnou. Cena 3.500,- Kč. Tel.: 728 936 537.
(122221)
• PRODÁM sérum Clinique - Even Better,
na vrásky, pigmentové skvrny a sjednocení pleti, 30 ml, PC 1 450,- Kč za 950,- Kč.
Nevhodná výhra. Tel.: 607 691 750.
(122222)
• PRODÁM toaletní vodu Adidas - Happy
Game, 30 ml a sprej 75 ml, obojí PC 500,Kč za 350,- Kč. Nevhodný dárek. Tel.: 607
691 750. (122223)
• KOUPÍM kovadlinu 80 kg a více do cca
2 tis. Kč, svářečku KS nebo Triodyn cca do
4 tis. Kč, malý soustruh aj. Nabídněte - stačí SMS ozvu se hned. Tel.: 603 335 591.
(122224)
• STĚHUJETE SE, prodáváte, vyklízíte RD
- pozůstalost od různých věcí - pomohu
vám nebo je odkoupím. Dohoda, možno
po sms ozvu se. Tel.: 605 018 839.
(122225)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku, popř.
perkusní pistol pušku aj. možno i chladné
zbraně, dále starý trezor kasu popelku
i poškozenou bez klíčů, hodinový stroj
a zvon, nabídněte - stačí i sms, dohoda.
Tel.: 603 335 591. (122226)
• PRODÁM dětské lyžáky zn. Munari,
stříbrné barvy, vel. 21,5 délka boty 269
mm, min. používané, původní cena 1
590,- Kč nyní 600,- Kč. Tel.: 604 240 069.
(122227)
• PRODÁM zahradní frézu MF - 70 s brzděným vozíkem. Plně funkční, 2 rychlosti
v před 1 vzad. Cena 10 000,- Kč. Bílina.
Tel.: 725 719 504. (122228)
• ZDARMA vyklidím Vaše prostory, sklep,
stodolu atd. za darování dílů Jawa cz,
starší rádio, techniku, nářadí a jiné veteše. Stačí SMS zavolám. Tel.: 773 085 737.
(122229)
• KOUPÍM elektronickou stojanovou vrtačku do 1 000,- Kč a lanový hupcuk do
500,- Kč. Přijedu. Tel.: 773 085 737.
(122230)
• KOUPÍM svářečku KS 200 až 350 nebo
Triodyn 320 a vejš do 4 tis. Kč. Menší elektrozávada nevadí. Platím hned. Tel.: 607
473 245. (122231)
• KOUPÍM kovadlinu alespoň 100 kg do
2 tis. Kleště babky, dále svěrák strojní nebo York do 500,- Kč. Platím hned. Tel.: 607
473 245. (122232)
• PRODÁM 3 L Omnia sklenice 250 ks á
1,- Kč, míchačku na 4 kolečka malty, 380
V. Cena 4 000,- Kč. Vari převodová skříň
(DSK - 316) s žacím strojem ND a 2 kosy,
výborný stav. Použito jen 2 sezony, cena 3
999,- Kč. Tel.: 723 916 010. (122233)
• PRODÁM levně etáž. kotel Mora 670
a 674 kompletní. Rovněž hodně náhradních dílů, elektrokomponentů, relé atd.
Výkonnou spolehlivou el. svářečku na 220
a 380 V. Pokoj. rozebraná kachlová kamna zelená. Tel.: 731 943 512. (122234)
• PRODÁM zánovní kolečkové brusle vel.

T1235016

• PRODÁM dveře vchodové plastové bílé
a zlatý dub. Nové z neuskutečněné stavby. Dále zahradní bránu, branku a pletivo. Dopravu zajistím. Tel.: 777 106 709.
(122208)
• PRODÁM chatu zahradní patrovou,
vhodnou k rekreaci i bydlení. Nová nepostavená, bez pozemku - vhodná k postavení na Vaší zahradě. Dopravu a montáž
zajistím. Tel.: 608 169 364. (122209)
• PRODÁM nový 10" fotorámeček
zn. GENIUS typ DPF-1000 Přehrává fotky
JPEG a videa AVI. Možnost připojení USB
Flash a 6 typů paměťových karet. Kalendář + budík + dálkové ovládání. Původní
cena: 2.500,- Kč nyní 1.500,- Kč Zn.: NEVHODNÝ DÁREK. Tel.: 724 234 284.
(122210)

T126043

T1235012

PěIJÍMÁME NOVÉ OBCHODNÍKY!

T123031

800
701 500
www.uver-kazdemu.cz

T123041

VOLEJTE

www.zabradli.cz
• PRODÁM stroje a zařízení - benz. řetěz.
pila MC. Culocm 1,7 kw, 36 ccm, lišta
30 cm za 2 tisíce Kč. Nová souprava pneu
Sekáč v plast. kufru 800,- Kč, hrncový vysavač Rowenta za 300,- Kč. Tel.: 604 411
312 (122239)
• HLEDÁM někoho kdo mi přeloží z polštiny návod k obsluze kotle ÚT. Sešit 25 x

T126061

15, 20 stránek bez obrázků. E-mail:
44Jann@seznam.cz. (122241)
• PRODÁM středně velký svěrák, čelisti
120 mm, cena: 300,- Kč. Tel.: 721 005 994,
Teplice. (122240)
• PRODÁM psací stroj zn. Consul, zachovalý, plně funkční. Cena: 300,- Kč. E-mail:
ivetagilich@gmail.com (122242)
• PRODÁM 100 ks větších zavař. komplet
sklenic za 100,- Kč, několik stolních telefonů, kus 100,- Kč, vojenskou mošnu na
plyn. masku, kus 30,- Kč. Tel.: 604 382 478
(122243)
• PRODÁM levé panelák. dveře 75 x
195 cm za 100,- Kč, polamin. desky 40 x
113 cm (9 ks) za 100,- Kč, prodlužovák
15 m za 100,- Kč. Tel.: 604 382 478
(122244)
• PRODÁM dveře vchodové plastové vč.
zárubně, bílé a zlatý dub. Nové z neuskutečněné stavby. Dále zahradní bránu,
branku a pletivo. Dopravu zajistím. Tel.:
777 106 709. (122246)
• PRODÁM chatu zahradní patrovou podkrovní dřevostavba. Vhodná k rekreaci i bydlení. Nová nepostavená, bez pozemku - vhodná k postavení na Vaší zahradě! Dovoz a montáž zajistím. Tel.: 608
169 364. (122247)
• POHLÍDÁM občas vaše dítě, praxi a znalosti mám. V týdnu v odpoledních hodinách, víkendy dle domluvy. Tel.: 605 333
432 (122248)
• PRODÁM přípravek na vypálení znaku
EUR, pro výrobce europalet. Tel.: 604 128
144 (122249)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 40)
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RŮZNÉ, ZDRAVÍ
Za Drahou 462, 415 01 Teplice
Tel./fax: 417 50 33 77
Mobil: 602 464 286
E−mail: info@elsen.cz
www.elsen.cz

PROVÁDÍME:
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

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
T126010

T1235033
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www.elsen.cz
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10 kg za 399,- kč v praktickém kbelíku.
Ariel 3 litry s lenorem - 229,- Kč. Ústecko,
Teplicko, Mostecko možné přivést! Luxusní praní za báječnou cenu. E-mail:
jan.pla@seznam.cz. (122256)
• KOUPÍM staré voskové svíčky s reliéfem,
zdobením nebo které něco představují.
Nepoškozené. Tel.: 606 815 735. (122258)
• NABÍZÍM doučování matematiky a fyziky pro žáky ZŠ. Tel.: 737 860 261. (122259)
• NABÍZÍM výuku anglického jazyka pro
dospělé i žáky ZŠ. Tel.: 737 860 261.
(122260)
• VYKUPUJI staré autobaterie, potřebujete se jí zbavit? Tak neváhejte a zavolejte, cena 5,- Kč/kg! Tel.: 720 417 446. Email: jan.pla@seznam.cz. (122261)
• PRODÁM repro-soupravu na desce, 9
repráků, zesilovač do auta. Tel.: 607 843
383. (122262)
• PRODÁM kolo pekařské s nosičem, r.v.
1935 se stojanem - veterán. Cena 25 000,Kč. Tel.: 607 843 383. (122263)
• PRODÁM průtokový ohřívač zn. ETA,
nepoužitý. Šicí stroj kufříkový zn. Siemens,
tiskárnu. Tel.: 728 822 928. (122264)
• PRODÁM dřevěná okna, transformátory 220/24. Skříňky kancel. na kolečkách,
dřevěné šuplíky + stolek 4 ks. Country CD
americké. Tel.: 728 822 928. (122265)
• PRODÁM nové střešní tašky Tondach,
červené bobrovky, 18 x 38, kulatý segmentový řez, 3 palety, cena 6,- Kč/ks. Tel.:
775 724 016. (122266)
• PRODÁM bílý parafín. tabule 5 kg (28 x
47 x 4). Cena 50,- Kč/kg. K odběru 200 kg,
výrobce Koramo Kolín. Tel.: 775 724 016.
(122267)
• PRODÁM motorovou kosu Oleo - mac.
Typ Sparta 25. Ještě v záruce. PC 8 235,nyní 4 tis. Kč. Tel.: 722 772 136. Osek.
(122268)

Všem klientům a obchodním partnerům
přejeme krásné a ničím nerušené
vánoční svátky a šťastný vstup do roku 2012
kolektiv AQUACENTRA

T12

• PRODÁM křídlovku "Lidl" lakovanou,
kožený kufřík, lyra, stojánek, nátrubek Giardinelli N. Y., ladící klíč na piana. Tel.: 604
128 144 (122250)
• PRODÁM dámské bílé kožené krasobrusl. boty č. 38 s chrániči za 200,- Kč, lyž.
kožené kotníčkové boty č. 39 za 150,- Kč
(i jednotl.). Tel.: 721 622 454 (122251)
• PRODÁM novou nepoužitou ložní sadu
"Merino" - polštář a velkou deku z oboustranné ovčí vlny za 2000,- Kč. Tel.: 721
622 454 (122252)
• KOUPÍM láhev na propan - butan,
10 kg. Tel.: 776 742 701. (122253)
• PRODÁM chemické WC zn. Camping Gaz odpadní nádrž 20 L. Nové, nepoužité.
Tel.: 1 200,- Kč. Tel.: 776 742 701. (122254)
• PRODÁM nepoužitou el. pizza pánev,
prům. 36 cm TRION TR-9007 za 500,- Kč.
Tel.: 723 154 423. E-mail: v.tyc@seznam.cz.
(122255)
• PRODÁM kachlová kamna, velmi pěkná. Cena 25. tis. Kč. Rozebrání si zajistí kupující vč. vlastního odvozu. TP. Tel.: 606
316 150. (122257)
• NABÍZÍM prací prášky Ariel 7 complet

Prázdninové vstupné
V době od 23. 12. 2011 do 1. 1. 2012
100,- Kč/3 hodiny pobytu/os
80,- Kč/3 hodiny pobytu/děti 6-15 let
Záloha na vstup min. 200,- Kč/osoba.

• PRODÁM funkční starší stavební míchačku na 380. Vlastní odvoz nutný. Cena
1 000,- Kč. Tel.: 722 772 136. (112269)
• PRODÁM tapety, plastické světlé, béžové, pletené, tkané (bambus), š. 90, d. 55
cm, 5 m2, 6 rolí, 30 m jedna role. Poř. cena 120,- Kč. Jednotlivě. Tel.: 608 843 383.
(122270)
• PRODÁM velký tresor s vnitřní schránkou. Pův. cena 20 tis, nyní 10 tis. Kč. Tel.:
417 565 885. (122271)
• PŘIVEZU a odvezu cokoliv, kamkoliv,
kdykoliv, absolutně nejlevněji, jen 7,Kč/km. Např. stěhování domu, bytu, zahrady, odvoz nepotřebných věcí, nákupy
všeho typu...volejte 24 hod denně, 7 dní
v týdnu. Tel.: 720 417 446. (122273)
• PŘENECHÁM zavedenou kantýnu od

1.12.2011. Nízký nájem. kontaktovat na
tel.: 721 372 499. (122275)
• PRODÁM gril se žulovou deskou 40 x 40
x 5 cm, v. 95 cm. Gril je kvalitní ze silného
materiálu, vydrží léta, ohniště s 3 mm. plechu. Držáky na přenášení, výsuvný šuplík
na popel, dole zásobník na dřevo, gril mohu i poslat, vhodný vánoční dárek. Tel.:
604 131 100. (122276)

PRODEJ
SPOLEČENSKÝCH ŠATŮ
A DOPLŇKŮ
Objednávky: 604 230 675
http://princess.obchod-online.net/
Otevírací doba:
Pondělí-pátek 9.00-17.00 hod.

T1064051

Masarykovo Nám. 36,
Litvínov

• VYPOMŮŽU s pokácením stromu a jejich pořezání, pilu mám. Most a okolí.
Tel.: 605 461 857. (122277)
• DARUJI za odvoz starší nábytek z dřev.
dýhy v dobrém stavu, bez vad, na chatu
nebo do dílny: 3 skříňky, 2 klasic. peřiňáky, starý prac. stolek na nářadí s přihrádkami se shrnovacími dvířky, kancel. židle
otočná. Foto možno e-mailem. Teplice.
Tel.: 776 840 845. (122278)
PRODÁM ledničku 12 V, 220 V, 35 litrů,
cena 1 000,- Kč. Ledničku propan-butan
12 V, 220 V, 38 litrů, cena 2 900,- Kč. Buben nový prům. 60 cm, zn. Scott, cena
600,- Kč. Balkon. zábradlí, kombinace jekl - dřevo, cena dohodou. Tel.: 607 843
383. (122279)
PRODÁM žárovky 230 W, 150 W. Cena
dohodou. Nové kuchyňské dřezy, plast 65
x 65 cm, cena 150,- Kč. Zářivková trubice
120 cm. Tel.: 607 843 383. (122280)

ZDRAVÍ

23 - ZDRAVÍ

T1235040

• PRODÁM nový, nevybalený glukometr
Gmate step (na měření hladiny cukru v krvi), vč. testovacích proužků, PC 550,- Kč,
nyní 400,- Kč. Tel.: 604 938 434 (122301)

