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PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI2

společnost s dlouholetou tradicí,
která se zabývá návrhy a výstavbou sklářských pecí,

výrobou a instalací ocelových konstrukcí,
momentálně obsazuje pozice:

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR

ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ

ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ
Pokud se k nám přidáte, čeká Vás dobrý kolektiv,
zajímavé ohodnocení a řada skvělých projektů.

Kontakt:
Teplotechna - Prima, s. r. o.,

J. K. Tyla 1, 415 01 Teplice, tel.: 417 816 021

e-mail pro zasílání životopisů:
vachatova@teplotechna-prima.com T6
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Přijmeme
 dělníky
	 do	výroby
 (komínové systémy)
	 -	různé	pozice
	 (pracoviště	Teplice)

 skladníky
	 do	skladu
	 hotových	výrobků
	 (Novosedlice)

Schiedel	s.r.o.	-	
Závod	CZ04	Teplice
Modlanská	1,	Teplice

Životopisy	můžete	zasílat	na	e-mail:
personalni.	teplice@schiedel.cz

nebo	doručit	na	personální	oddělení	na	adresu	našeho	závodu.
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golfbarbora.cz

Vydařená GULÁŠOVÁ 
párty

V sobotním slunném odpoledni proběhla 
oblíbená GULÁŠ PÁRTY, jednak v rekordním 
počtu družstev, ale i návštěvníků. Jen žetonů 
pro hodnocení gulášů se vydalo na 950 kusů. 
Odpoledne, krátce před čtrnáctou hodinou, 
se začali sjíždět kuchaři a  kuchařky, aby se 
v  15 hodin zahájil již 9. ročník Guláš pár-
ty, s  účastí 19 družstev. Nejvíce žetonů - sto 
dvanáct - obdrželo družstvo Gurmáni a stalo 
se tak vítězem letošního ročníku Guláš párty. 
Hlavní cenou byl soudek piva od  pivovaru 
Bakalář, dárkové poukazy do nákupního cen-
tra Olympia, voucher na  dvě lekce od  Jazy-
kové školy Houdek a  jehně z  farmy Corrado 
Sprint. Všechna ostatní družstva obdržela 
upomínkové předměty a účastnické diplomy. 
Po  skončení oficialit zahrála skupina Retro-
song, Marka Kofroně.

Nový mistr republiky v K1 
je z Oseka

Teprve 16ti letý David Kubát vyhrál v sobo-
tu 17. června 2017 v Praze pyramidu v K1 a je 
novým mistrem České republiky ve  váze -67 
kilo. Sportu se věnuje již několik let (hokej-Lit-
vínov, box, thai box). V semifinále porazil mis-
tra světa z  roku 2016 a  to vzdáním ve  třetím 
kole. Ve finále porazil jednoznačně svého sou-
peře 3-0 na body. Příprava nebyla podceněna 
a tak David dosáhl hvězdného výsledku, k če-
muž velkou měrou přispěl jeho trenér a otec, 
který má trenérskou licenci třetí třídy asociace 
ČBA. David je zářným příkladem čeho všeho 
může jedinec dosáhnout, jen když chce!

Teplice ožívají
V neděli 25.června 2017 proběhl v Šanov-

ském parku u Mušle druhý ročník sousedské 

slavnosti Živé Teplice. Krásnou slunečnou 
neděli si návštěvníci zpříjemnili poslechem 
teplických hudebníků. Jako první zahrála fol-
krocková kapela Ukrutná veverka a další trio 
Igor Barboi. Malou jazz-latino-šanson party 
sehrály Hambaeros a  nakonec se předvedla 
mladá indierocková kapela Edafon. Byly k vi-
dění i břišní tanečnice uskupení Duo Marlen 
a Saffron Tribepři, dospělí i děti si mohli vy-
zkoušet jógu a  nesmíme zapomenout na  trh 
autorských výrobků. Vše doprovázelo dobré 
jídlo a pití, které zajišťovali okolní stánky s ob-
čerstvením a osvěžující domácí zmrzlinou.

První republika na zámku 
Duchcov

Na  zámku Duchcov můžete do  29. října 
2017 zhlédnout výstavu První republika, kte-
rá je volně přístupná ve  výstavním prostoru 
naproti pokladně zámku. Jedná se o  komor-

ní pokračování úspěšného stejnojmenného 
projektu, instalovaného v  zámecké Galerii 
Giacomo v  průběhu jarních měsíců. Půvab 
a eleganci, jimiž se vyznačovala secesní móda, 
design a životní styl období zvaného první re-
publika ve dvacátých a třicátých letech minu-
lého století, zachytil svým objektivem fotograf 
Angelo Purgert.

Výstava v galerii ITC Osek
Příznivci umění a krásných věcí by určitě 

neměli propást výstavu v  galerii ITC Osek 
v cisterciáckém klášteře Osek. Až do 26. srpna 
2017 je tu k vidění výstava Mgr. Macholdové, 
Zdeny Bočarové a Radovana Paucha. Srdečně 
vás zve pořadatel Informační turistické cent-
rum Osek.

www.iteplice.cz 

Tiskové prohlášení
společnosti Severočeské doly a.s. Chomutov k událostem ze dne 24. 6. 2017 
– Neoprávněné vniknutí aktivistů do báňského provozu lomu Bílina
Dne 24. 6. 2017 vniklo neoprávněně cca 140 osob na území dolu Bílina, kde vykonává povolenou hornickou čin-
nost společnost Severočeské doly a.s., a to až do oblasti těžební jámy lomu Bílina. Jednalo se o demonstrující 
aktivisty v rámci jejich projektu „Klimakemp 2017 – Limity jsme my“

1)   Demonstrující aktivisté neoprávněně vnikli na území, ve kterém je vykonávána povolená hornická činnost. Svým jednáním se 
tak dopustili přestupku dle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tímto 
protiprávním jednáním se také současně vystavili vysokému riziku ohrožení svého zdraví. Díky včasnému zásahu pracovníků 
společnosti Severočeské doly a.s. a zasahujících příslušníků Policie ČR naštěstí nedošlo k žádné újmě na zdraví osob ani 
na majetku naší společnosti.

2)   Demonstrující vnikli do důlního prostoru, nicméně do té části důlního prostoru, kde právě probíhá plánovaná čtrnáctidenní od-
stávka těžebních celků za účelem provedení oprav, revizí a údržby technologie dolu. 

3)   Z důvodu zajištění bezpečnosti v lomu bylo operativně vedením rozhodnuto o krátkodobém zastavení části obslužných a doplň-
kových činností (zejm. zastavení těžby skrývkových hornin), které byly po nezbytných prohlídkách opětovně spuštěny v pozd-
ních odpoledních hodinách. Škody na majetku společnosti SD proto nevznikly.

4)   Vedení společnosti velmi oceňuje příkladný a profesionální přístup příslušníků Policie ČR při realizovaném a oprávněném zá-
sahu proti demonstrujícím aktivistům, čímž dokázali zabránit nejen případným rozsáhlým škodám na majetku společnosti, ale 
ochránili i životy a zdraví jak zaměstnanců společnosti Severočeské doly a.s., tak předně i těchto demonstrujících aktivistů.

Shrnutí:
Díky tomu, že Severočeským dolům a.s. nevznikly škody na majetku a díky tomu, že 
v době konání protestu v oblasti neprobíhala těžba uhlí a zastavena musela být jen těžba 
skrývkových hornin, nevznikla naší společnosti ani jiná významná ekonomická škoda, 
kterou bychom po narušitelích museli vymáhat.
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Ministr Brabec si přijel 
U-ŽÍT Litoměřice

Litoměřice patří v České repub-
lice mezi nejprogresivnější města 
při využití tzv. chytrých technolo-
gií pomáhajících chránit a zkvalit-
ňovat životní prostředí. Za  jejich 
přístup je pochválil také ministr 
životního prostředí Richard Bra-
bec, který navštívil na  Mírovém 
náměstí probíhající akci U-ŽÍT 
Litoměřice. Při té příležitosti pře-
dal starostovi Ladislavu Chlupá-
čovi rozhodnutí o přidělení dotace 
na pořízení nových elektromobilů.

„Litoměřice patřily mezi nejpři-
pravenější,“ vysvětlil ministr, proč 
získaly od  ministerstva dotaci 
ve  výši 1,7 milionu korun na  ná-
kup 6 elektromobilů a  2 hybridů. 
Dalších šest milionů město přidá 
ze svého. Nákup je však s využitím 
dotace a  po  vypsání výběrového 
řízení na  dodavatele plánován 
až na  konec příštího roku. V  té 
době totiž končí operativní leasing 
na  10 elektromobilů a  2 hybridy, 
které město a jeho příspěvkové or-
ganizace využívají od  konce loň-
ského roku. „Zájem budeme mít 
o  auta s  dojezdem cca 300 kilo-
metrů,“ konstatoval místostarosta 
Karel Krejza.

Ostatně elektromobily značek 
Tesla nebo Volkswagen či hybrid-
ní vozy Toyota mohli vyzkoušet 
i návštěvníci akce U-ŽÍT Litomě-
řice. Soutěžilo se i  o  elektroko-
lo a  další zajímavé ceny. Zaujala 
cykloelektrárna. Lidé si šlapáním 
do  pedálů mohli dobít mobil či 
vyšlapat čerstvý džus. Prezento-
valy se zde významné firmy z ob-
lasti energetiky a automobilového 
průmyslu, jejichž zástupci před-

stavili nejmodernější technolo-
gie, vozidla a  možnosti, jak šetřit 
energii a  zlepšovat stav životního 
prostředí. Návštěvníci zkoušeli 
i elektrokola a viděli funkční ukáz-
ky solárních a tepelných čerpadel. 
Zajímaly je i  informace o  naklá-
dání se starými elektrospotřebiči, 
jak dobře zateplit, případně jak si 
vybrat kotel. Součástí akce byl také 
doprovodný kulturní program, 
v němž vystoupila zpěvačka Lenka 
Dusilová a další hosté. 

(litomerice.cz)

Město Most získalo 
první místo v Ústeckém 
kraji ve zpětném 
odběru použitých 
elektrospotřebičů

Kolektivní systém ELEK-
TROWIN každoročně vyhod-
nocuje, jak obce a  města zajišťují 
zpětný odběr použitých elektro-
spotřebičů. V tomto hodnocení se 
statutární město Most v Ústeckém 
kraji umístilo na  1. místě v  kate-
gorii „Nejvyšší vytíženost Wintej-
nerů v  r. 2016“ a  získalo odměnu 
20  000,- Kč. Toto umístění Most 
letos obhájil již potřetí. Vytíženost 
Wintejneru, což je velkoobjemový 
kontejner pro sběr elektrospotře-
bičů byla 5,05 t/wintejner. Zásluhu 

na tomto umístění má zejména ob-
sluha sběrného dvora. Poděkování 
patří též občanům Mostu, kteří 
za  rok 2016 odevzdali na  sběrný 
dvůr přes 86 t elektrospotřebičů. 

(mesto-most.cz)

Letní sezona na Jezeře 
Milada začala

Jezero Milada zahájilo o prvním 
červnovém víkendu svou letní se-
zonu. Pro návštěvníky byl připra-
ven pestrý program, první odváž-

místo v  kategorii měst od  14  000 
do  25  000 obyvatel, ale společně 
s knihovnou v Hradci Králové ne-
sou titul absolutních vítězů! 

Soutěže se zúčastnilo přes 70 
knihoven, do posledního kola po-
stoupilo 14 nejlepších, z nichž pak 
vzešli 4 vítězové kategorií a  na-
konec také Kamarádky knihovny 
z Hradce Králové a Loun. Zejména 
tyto, ale i další soutěžící knihovny 
dokazují, že mohou být vyhledá-
vanými kulturními, vzdělávacími 
i  společenskými centry komunity 
nejmenších obcí i největších měst. 

„O  titul jsme usilovali mnoho 
let, od počátku soutěže se nechá-
váme hodnotit, získali jsme ceny 

ve své kategorii, ale absolutní titul 
nám stále unikal, teď je tady a  já 
jsem velmi ráda. Dětské oddělení 
a péče o malé čtenáře je základem 
každé dobré knihovny“, řekla ředi-
telka Dagmar Kučerová. 

(kr-ustecky.cz)

Muzejní noc otevřela 
prostor za kostelem 
sv. Mikuláše

V  pátek 2. června byl oficiálně 
otevřen prostor za  kostelem sv. 
Mikuláše v  Lounech. Od  tohoto 
dne si mohou návštěvníci prohléd-
nout kostel z  netradičního úhlu. 
Do  prostoru za  kostelem se bude 
možné dostat z  Pivovarské ulice, 
v  otevírací dobu Oblastního mu-

livci se přišli i  slunit a  vykoupat. 
Slavnostního zahájení sezony se 
zúčastnila primátorka Ústí nad La-
bem Věra Nechybová a představi-
telé dalších měst, která se na správě 
jezera podílejí. Součástí programu 
byla řada atrakcí pro děti včetně 
projížděk na  koních nebo závodů 
na kolečkových saních a divadelní-
ho představení. Své ukázky před-
vedli hasiči, záchranáři i  městští 
strážníci. (usti-nad-labem.cz)

Kamarádka knihovna
Lounská knihovna je od  1. 

června 2017 nositelkou titulu Ka-
marádka knihovna. Dvě prestižní 
ceny a  jeden šek přivezli lounští 
knihovníci z  Mahenovy knihov-
ny v  Brně. Vyhráli totiž nejen 1. 
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zea v  Lounech, a  z  ulice Beneše 
z Loun v otevírací dobu kostela sv. 
Mikuláše.  (mulouny.cz)

vého života a životního prostředí. 
Slavnostně oceněna bude obec 18. 
srpna, kdy si na  své „půdě“ sta-
rostka Miroslava Vencláková pře-
vezme Zlatou stuhu. Libochovany 
tak postoupily zároveň do  celo-
státního kola, kde by mohly také 
uspět. Vyhlášení výsledků se usku-
teční 16. září v Luhačovicích

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Další úspěšný rok 
házenkářek z Mostu

To byla sezona na  jedničku! 
Mostecké házenkářky se staly po-
páté šampionkami a  po  zásluze 
zvedly nad hlavu mistrovský titul. 
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček, dívkám a realizačnímu 
týmu osobně poděkoval za  vzor-
nou reprezentaci kraje. Na krajský 
úřad dorazila dvojice hráček z mis-
trovského kádru „Černých andělů“ 
Lucia Mikulčík a Michaela Borov-
ská, dále pětice dívek kategorie 
starší dorostenky společně se svým 
trenérem Radkem Maděrou a ma-
nažerem házenkářského klubu Ru-
dolfem Jungem. Mluvilo se nejen 
o  seniorském titulu žen, ale také 
o  prvním místě dívek v  kategorii 
starší dorostenky. Ve svém debutu 
v nejvyšší soutěži prošly suverénně 
celou soutěží v oblasti „západ“ a to 
bez jediné porážky. Ve finále pora-
zily vítězný tým „východní“ části 
a staly se mistry ČR. Mostecký klub 
navíc bude od příští sezony usilo-
vat o účast v prestižní lize mistrů. 
„Rádi bychom se v  září zúčastnili 
kvalifikačního turnaje, ze kterého 
vzejde vítězný tým, který následně 
postoupí do  hlavní fáze soutěže. 
A  tím jediným postoupivším tý-
mem bychom chtěli být právě my,“ 
uvedl na setkání s hejtmanem ma-

nažer klubu Rudolf Jung. Hejtman 
Ústeckého kraje dostal od  hráček 
na  památku zlaté medaile z  právě 
skončených soutěží a také porcelá-
novou píšťalku.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

Další úsek cyklostezky 
podél Labe

Výstavba dalšího nového úse-
ku Labské stezky v destinaci Čes-
ké středohoří je v plném proudu. 
Stavba je financováno z  rozpočtu 
Ústeckého kraje a měla by být do-
končena do  konce září letošního 
roku. Návštěvníci tak budou moci 
využít dalšího úseku plnohodnoté 
cyklostezky z  Velkých Žernosek 
směrem na Litoměřice. „Díky ote-

vření nového úseku Labské stezky 
dojde ke zvýšení bezpečnosti cyk-
listů a návštěvníků stezky v desti-
naci České středohoří. V  součas-
né době vede trasa Labské stezky 
ve Velkých Žernosekách po silnici 
druhé třídy č. 261, která je v  této 
části poměrně úzká a  dochází 
tak k  těsnému kontaktu cyklistů 
s  motorovou dopravou“ říká ře-
ditel destinační agentury České 
středohoří Luděk Jirman. Labská 
stezka v Ústeckém kraji měří více 
než 90 km a z velké části je oprav-
dovou cyklostezkou bez motorové 
dopravy. Projekt je společnou in-
vesticí Ústeckého kraje a měst Dě-
čín, Ústí nad Labem, Litoměřice 
a Roudnice nad Labem.

(zdroj: kr-ustecky.cz)

V krajském kole 
soutěže Vesnice roku 
vyhrály Libochovany 
na Litoměřicku

Do  23. ročníku soutěže Vesni-
ce roku 2017 se 
za  Ústecký kraj 
přihlásilo pro 
letošní rok šest-
náct obcí. Titul 
nejcennější - Zla-

tou stuhu, mohla však vyhrát jen 
jedna. Hodnocení provedla kraj-
ská komise a  shodla se, že titul 
poputuje na Litoměřicko do obce 
Libochovany. Tato vesnice na  půl 
cesty mezi Ústí nad Labem a  Li-
toměřicemi zvítězila za komplexní 
přístup k  celkovému rozvoji obce 
v oblasti záchrany kulturního dě-
dictví, podpory mládeže, spolko-

Hotel - Restaurant

• České Švýcarsko
• Nevšední gastronomické zážitky
• Pohodlné ubytování v nově vybaveném penzionu 
• Autem, vlakem, na kole, pěšky . . . 
• U nás v Kytlicích jste vítáni 7 dní v týdnu

Hotel-Restaurant 
Olivín Kytlice

Dolní Falknov 1
40745 Kytlice

info@olivinkytlice.com
GSM: +420 776 710 390
Tel.: +420 474 332 525

www.olivinkytlice.com 
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PERUC S MALEBNÝM 
OKOLÍM

Dnešní městys Peruc, opře-
dený známou pověstí o  knížeti 
Oldřichovi z  rodu Přemyslovců, 
který se zde měl setkat se svojí 
druhou ženou Boženou Křesi-
novou v letech 1004 až 1012, ale 
i  určité centrum, kde se scháze-
ly významné osobnosti našeho 
národa, právě tak jako další za-
jímavosti, vábí své návštěvníky 
i  s  okolní krajinou k  výletům, 
procházkám, ale i k malým zasta-
vením v čase. Turisté zde mohou 
kromě pseudogotické Boženi-
ny studánky či více než tisíc let 
starého objemného Oldřichova 
dubu obdivovat barokní kostel 
sv. Petra a Pavla, trojkřídlý roko-
kový zámek postavený na zákla-
dech původní renesanční tvrze, 
historické budovy někdejšího 
pivovaru, radnici, Muzeum čes-
ké vesnice v  prostorách staré 
třípodlažní sýpky z  konce 18. 
století, zrekonstruopvanou zá-
meckou zahradu i další pozoru-
hodnosti. V jižním křídle zámku 
je umístěna Pamětní síň světové 
proslulého českého malíře Emila 
Filly (1882 - 1953), který na pe-
ruckém zámku pobýval se svou 
manželkou Hanou v letech 1947 
až 1953. Manželé Fillovi zde 
měli svůj letní byt a  Emil Filla 
malířský ateliér. Právě na Peruci 
tak vznikala stěžejní a celosvěto-
vě uznávaná díla, včetně krajin 
Českého středohoří. Milovníci 
umění pak též přicházejí do Ga-
lerie U Kozorožce paní Hermíny 
Viery Kopicové na něměstí nebo 
do  fotoateliéru U  Plazíka pana 
Miroslava Blažka za kostelem.

Komu je nejlépe v přírodě, při-
jde si určitě na své v okolních le-
sích i v údolí pod Perucí s četnými 

rybníky, potokem i koupalištěm, 
kde se dá v  letních dnech dobře 
osvěžit. Za  zmínku určitě stojí 
dva kilometry vzdálená Krásná 
vyhlídka, odkud se rozprostírá 
jedinečný výhled na  kopce Čes-
kého středohoží směrem od jihu, 
které obdivoval spisovatel a bás-
ník Svatopluk Čech, již zmíněný 
Emil Filla i  mnozí další. Cesta 
tam vede přes zámeckou zahra-
du, lesy i  okraje polí, přičemž 
procházíte ořechovou a  také 
modřínovou alejí. Na  Peruc se 

dá cestovat nejen autem, ale též 
vlakem po železniční trati z Mos-
tu přes Louny směrem na  Slaný 
nebo autobusem z Loun. 

Z CHOMUTOVA MYŠÍ 
DÍROU NA HRAD 
HASIŠTEJN

Autem nebo po  trati Čes-
kých drah dojedete z Chomuto-
va do  Křímova (23 km). Jižním 
směrem odtud vede lesní pěši-
na k  chatové osadě Celná. Dále 

po  silnici dojdete serpentinami 
až k mostku a dále po modré tu-
ristické značce. Sevřené roman-
tické údolí Prunéřovského poto-
ka dostalo v  těchto místech při-
léhavý název „Myší síra.“ Cestou 
stále klesáte až ke starému mlýnu 
na rozcestí modré a žluté značky, 
které pak obě vedou souběžně až 
k  někdejšímu strážnímu hradu 
Hasištejn.

Hrad dnes představuje poměr-
ně zachovalou a udržovanou zří-

TIPY NA VÝLETY
Dovolujeme si vás pozvat na vděčné výlety do historického a romantického městy-

se Peruc na Lounsku se svým přitažlivým okolím, na hrad Hasištejn v oblasti 
Chomutovska a do Krásné Lípy v severovýchodní části Děčínska.

Navštivte památnou historickou Peruc, hrad Hasištejn a Krásnou Lípu

LOUNSKEM, 
CHOMUTOVSKEM 
A DĚČÍNSKEM

ceninu. Dříve se ovšem jednalo 
o mohutný a rozlehlý hrad, za je-
hož zakladatele je na počátku 14. 
století považován Fridrich I. ze 
Šumburka, který hrad postavil 
pro krále Jana Lucemburského. 
Ten jej však jako léno věnoval 
zpět svému staviteli. Roku 1418 
král Václav IV. zastavil Hasiš-
tejn Mikuláši Chudému z  Lob-
kowicz. Rok nato ovšem Václav 
IV. zemřel, a  protože hrad ne-
měl kdo vyplatit, zůstal v držení 
Lobkowiczů. Mikuláš pak pro-
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vedl během let řadu oprav hradu 
i  jeho opevnění. Svah k  Pruné-
řovskému potoku byl vyrovnán 
sklepem, jehož valená klenba 
nesla zároveň jeho dlažbu. Na se-
ver, kde se příkop rozšiřoval, 
došlo k  postavení čtverhranné, 
dovnitř otevřené věže s  branou, 
přístupnou po  padacím mostě. 
Po smrti Mikuláše Chudého po-
kračoval v přestavbě hradu jeho 
syn Mikuláš II.

 Nejvíce se zde ovšem prosla-
vil Bohuslav Hasištejnský z Lob-
kowicz, známý humanista a bás-
ník, který zpočátku, až do  roku 
1491, hodně cestoval po  světě. 
Poznal Itálii, Řecko, Palestinu 
i Egypt a po svém návratu z cest 
se roku 1503 na  Hasištejně tr-
vale usídlil. Tehdy se hrad stal 
dostaveníčkem učenců z celé Ev-
ropy. Po smrti Bohuslava Hasiš-
tejnského dále nebyl hrad trvale 
obýván a po  třicetileté válce zů-
stal zcela opuštěn. Od té doby už 
jen pustl a chátral. Do dnešních 
časů však zůstaly zachovány mo-

hutné zříceniny, dokumentu-
jící velikost hradu Hasištejna. 
Celý hradní komplex je možné 
přehlédnout z  25 metrů vysoké 
okrouhlé věže nebo také z  nižší 
protější vyhlídky. Při utěšeném 
pohledu na  údolí a  na  protěj-
ší vrchy je nožné posoudit jeho 
významnou polohu, která hrála 
svoji roli strážního hradu. Pokud 
se vydáte po stejné zpáteční cestě 
na vlak nebo k autu, měla by se 
délka celkové ušlé trasy pohybo-
vat kolem 14 km.

PAMÁTNÁ KRÁSNÁ LÍPA
Krásná Lípa patří k  pozoru-

hodným městečkům severový-
chodní části Děčínska. Dynamic-
ky se rozvíjející obec nedaleko 
Rumburku je sídlem Správy Ná-
rodního parku České Švýcarsko. 
Krásná Lípa a její okolí pak stojí 
za návštěvu už jenom proto, že se 
zde nachází řada památek, domi-
nant, stylových staveb, vzácných 
dřevin i  přírodní rezervace. Sa-

motnému městu dominuje ba-
rokní kostel sv. Máří Magdalény, 
k němuž vede z náměstí mohut-
né široké schodiště z roku 1818. 
Původně tady stával dřevěný 
kostelík ze 13. století, ale v  le-
tech 1754 až 1758 na jeho místě 
vznikla nová stavba jednolod-
ního kostela s  věží z  roku 1777. 
Interier kostela tvoří hlavní oltář, 
který je dílem D. J. Kindermanna 
z roku 1808, rokokové kazatelny 
pochází z roku 1765 a ke vzácné 
křtitelnici s mramorovou soškou 
spícího chlapce od  Ferdinanda 
Pettricha se váže zase rok 1820. 
Nedaleko od  kostela západním 
směrem dojdete na  Kostelní 
vrch, kde stávala kaple a Křížová 
cesta.

Nejstarším domem Krásné 
Lípy je dům U  Frinda, stojící 
na  náměstí již od  roku 1726. 
Reprezentuje charakter domů 
s  podstávkou a  hrázděným pa-
trem, načež představuje kuri-
ozitu i  tím, že byl považován 
za  dům městského charakteru, 
kdy na  něm v  době biederme-
ieru vynikaly výzdoby vzácných 
omítek. Více než sto let v  něm 
žil významný lékařský rod Zil-
lichů a  bývala zde ordinace. 
Dům U Frinda patří k význam-
né památce města, v němž sídlí 

Muzeum a galerie Českého Švý-
carska.

Zřícenina Krásný Buk tvoří 
pozůstatek hradu z  poloviny 13. 
století. V  roce 1319 ho Jindřich 
z  Lipé směnil s  Janem Lucem-
burským, avšak záhy se dostal 
do  majetku Vartenberků. Jejich 
bojovné nájezdy do Lužice se pak 
staly záminkou odvetného tažení 
vojsk šestiměstí, která roku 1339 
Krásný Buk dobyla a  poté hrad 
zcela zanikl. Zachovala se pouze 
spodní část věže a do značné míry 
půdorys hradu. V městském par-
ku o rozloze 10 ha naleznete nejen 
zajímavou sochu lva na počest cí-
saře Františka Josefa I., ale i mno-
ho vzácných dřevin, např. korkov-
ník amurský, jedlovec kanadský, 
jedli kavkazskou či lísku turec-
kou. Nedaleká rozhledna z  roku 
1889 ve Vlčí hoře je zase zmámá 
svým dalekým kruhovým výhle-
dem do kraje. Při návštěvě Krásné 
Lípy si ovšem nenechte ujít ani 
další památky a zajímavosti. Stačí 
jmenovat třeba uličku Fibichovo 
údolí se zachovalým souborem 
lidové architektury, zcela unikátní 
státní přítodní rezervaci Vápenku 
o rozloze 15 ha, prameny Křinice, 
Kyjovské údolí, ale i další jediněč-
né okolní lokality.

 Pavel Kovář



Snad nejslavnější stavbou za-
svěcenou tomuto andělskému 
herojovi je klášter St. Michel 
ve  Francii, ale pokud se chceš, 
milý čtenáři, přesvědčit, jestli je 
to s  Michaelovým praváctvím 
a  přemýšlet, k  čemu že má ty 
váhy, můžeš se vydat na  ces-
tu podstatně kratší a  zamířit 
do Litvínova. Tohle malé město 
na severu Čech, kde je konečná 
stanice železniční dráhy, sluje 
spíše hokejem a  chemičkou, ale 
přesto má i  své architektonické 
půvaby. Barokní kostel svatého 
archanděla Michaela je jedním 
z  nich. Pokud budeš mít štěstí, 
průvodce ti ochotně udělá zdejší 
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Archanděl

paneláky
mezi

Svatý Michael je mimořádný anděl – je to archanděl 
a  takových není mnoho. Své kromobyčejné posta-

vení v  nebeské hierarchii si náležitě zasluhuje, vždyť 
představuje boží řád vítězící nad chaosem. Archanděl 
je nejspíš pravák, protože vždycky v  pravé ruce svírá 
meč (popřípadě neméně nebezpečné kopí); v levici pak 
často drží váhy. Tradiční výklad je chápe jako symbol 
spravedlnosti, mně se ale líbí představa, jak bojovník 
archanděl Michael váží před bojem síly dobra a zla.

Seriál dominantní budovy měst našeho kraje

farář pan Czerný se svou pol-
skou češtinou; v  opačném pří-
padě může posloužit následující 
text.

Když se návštěvník Litvínova 
dostane skrze osobitý mix in-
dustriálu a  paneláků až na  sa-
motné náměstí, které si uchovalo 

svou původní „měšťanskou“ po-
dobu, všimne si, jak za jeho pro-
tilehlým koncem vykukují dvě 
zelené věže ve tvaru čtyřbokého 
jehlanu. Zelená barva dává tušit 
kdysi lesknoucí se měď, teď po-
krytou patinou staletí. Samotná 
budova se dá dobře prohlédnout 

z patřičného odstupu, před prů-
čelím je totiž dostatečně volná 
plocha a  schodiště velkorysých 
rozměrů. Ostatně kostel má dů-
stojné sousedy: z  jedné strany 
galerii, z  druhé strany budovu 
nesoucí jméno další svaté, a sice 
Anny (byť má účel ryze světský, 
podávají zde víno, mimocho-
dem velmi slušné).

Ještě než vejdeme dovnitř, 
můžeme si na chvíli odpočinout 
venku a začít při tom vnímat at-
mosféru. Když uvidíš tu symet-
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rii, tu strohou majestátnost, je 
jasné, že jsme se jako zázrakem 
dostali do  baroka. Právě tehdy, 
na  konci 17. století, se slavně 
započala stavba, před kterou 
stojíme. Jaká je to doba? České 
království je už dědičně součás-
tí Habsburské monarchie; ta je 
dvě generace po třicetileté válce 
a  „normalizuje“ náboženskou 
situaci důslednou rekatolizací. 
Litvínov se nejmenuje Litvínov, 
nýbrž Oberleutensdorf, vždyť 
sever Čech čím dál výrazněji de-
finuje německé obyvatelstvo, ale 
o nějakém nacionalismu nemůže 
být vůbec řeč. Je to krásně vidět 
na  osobnostech stojících u  zro-
du stavby. Zadavatelem byl sám 
pražský arcibiskup, tedy primas 
český, Jan Bedřich z  Valdštejna. 
Funkce i  rod naprosto vynika-
jící, asi jako ten archanděl Mi-
chael mezi anděly. Valdštejnové 
(ano jsou to „ti“ Valdštejnové, 
z nichž pocházel i Albrecht) zde 
totiž měli své majetky a dodnes 
tu stojí Valdštejnský zámek a po-
řádají Valdštejnské slavnosti.

Vyvoleným architektem pana 
arcibiskupa byl Francouz Jean 
Baptiste Mathey. Ten se osvědčil 
už u  takové zakázky, jakou byl 
Arcibiskupský palác na  Praž-
ském hradě. A kostel v Litvínově 
pak bude jeho stavbou poslední. 
Je ovšem nutno dodat, že další 
tři století vývoje a  válek si vy-
žádala své a  stavbu bylo nutno 
rekonstruovat. Velkou úpravou 
prošel už za  vlády Marie Tere-
zie, protože sedmiletá válka se 
na kostelu neblaze podepsala (to 
se týká i jeho účelu; pro všelija-
ká zvěrstva musel se kostel hned 
několikrát znovu vysvětit). Ov-
šem ještě dnes shlíží na prostor 
před kostelem, tam kde se za-
tím kocháme, ten zmiňovaný 
archanděl Michael. A  zaostří-
me-li nahoru na  jeho sochu, 
posazenou na  střeše v  ose nad 
portálem a  přesně mezi dvěma 
bočními věžemi, vidíme, že má 
v  pravici ten meč a  v  levici ty 
váhy (no, ono tedy zezdola to 
není tak vidět, ale věřte mi, má 
je). Jako by ten dobrý anděl ne-

trpělivě čekal, kdy vstoupíme; 
nenechme ho čekat, takže už při 
stoupání po  schodišti k  portálu 
si řekněme, že se jedná o  stav-
bu jednolodní (přeci jen Ober-
leutensdorf byl malým městem 
s  málo obyvateli) a  s  typickým 
půdorysem latinského kříže; že 
průčelní okna jsou obdélníko-
vého tvaru, zatímco po stranách 
lichoběžníkového. A  pokud by-
chom vcházeli dovnitř ve správ-
ný čas, mohli bychom slyšet dva 
zvony, dodané tam na  začátku 
našeho milénia. Osmisetkilové-
ho svatého Michaela doprovází 
jen subtilní dvousetkilová svatá 
Zdislava.

Myslím, že první dojem, kte-
rý vyvolá vstup do  kostela, je 
chládek. To už tak k těm katolic-
kém kostelům patří stejně jako 
oltář nebo křtitelnice. Jakmile 
si přivykneme na  jinou teplotu 
(a  podvědomě ztišíme hlasy), 
můžeme vychutnávat vizuální 
vjemy. Původní vnitřní výzdoba 
vzala ve válkách za své a barok-
ní mistry (tak doplnilo rokoko: 

z  tereziánské a  josefinské doby 
pocházejí obrazy a sochy Krista, 
Panny Marie a  světců českých 
i světových, dále pompézní oltář 
se škrétovským rukopisem (a té-
matem, jak jinak, bojujících an-
dělů) či dvě řady dlouhých lavic 
pro farníky. Další výrazné prvky 
pak pocházejí z doby, kdy náro-
dům ve  střední Evropě vládnul 
František Josef I. a vcelku nezná-
mý Masaryk vyučoval filosofii. 
Řeč je o  varhanách ze Slezska, 
freskách malíře ze Saska, barvi-
tých vitrážích či lustrech, tento-
krát z obou stran česko-saských 
hranic. A  když ty varhany za-
čnou vyluzovat první mocné 
tóny, vitrážemi zbarvené světlo 
ozáří nápis Gloria in excelsis… 
a  zrak spočine nad oltářem 
na tom svatém Michalovi s me-
čem v ruce, pak najednou víme, 
že aspoň v  tuhle chvíli Dobro 
musí zvítězit. 

Přesvědčte se o  tom sami 
v  kostele svatého Michaela 
archanděla v Litvínově.
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„Původně jsem byl na vysoké úrovni v atletice, ale v osmém ročníku 
mě vyzval k  závodu nejrychlejší hráč amerického fotbalového 

týmu na mé škole v Texasu. Měli jsme velmi dobrý americký fotbalo-
vý tým. Poté, co jsem předběhl nejrychlejšího hráče, jsem si uvědomil, 
že pro mě možná bude v tomto sportu nějaká budoucnost. A jako 
po  nejrychlejším hráči v  týmu, po  mně trenéři chtěli hrát útoč-
né pozice, abych využil své rychlosti a  získával body.“ Vypráví 
o svých začátcích Američan Michael Sholars, který od května tré-
nuje hráče teplického týmu amerického fotbalu Nordians.

vede Michael Sholars,
trenér z USA

„Po  ukončení studií 
na  universitě v  USA 
jsem krátce pracoval 
jako obchodní mana-
žer v  Severní Karolí-
ně, ale srdce mě to 
stále táhlo k mému 
sportu číslo jedna, 
k americkému fot-
balu. Chtěl jsem 
také zkusit něco 

nového, a tak jsem se za fotbalem vy-
dal do Evropy. Mými nejoblíbenějšími 
týmy se staly Uppsala 86ers ve  Švéd-
sku a  Copenhagen Towers v  Dánsku. 
Byl jsem tam profesionálním hráčem 
a  později také trenér obou týmů. Ty 
týmy jsou doopravdy dobré a dodnes 
zůstávají oba špičkovými týmy v rámci 
svých zemí.“

Na  otázku co Michaela přivedlo 
do Teplic odpovídá:

„Koučoval jsem jako top trenér v  Ně-
mecké fotbalové lize (GFL) - Düsseldorf 
Panthers. Je to skvělý klub a opravdu jsem si 
to užil. Problémem bylo, že jsem se nikdy ne-
ztotožnil s  hlavním trenérem Shermenen An-
dersenem a nejsem tak úplně vhodný na pozici 

Teplický tým
NORDIANS
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asistenta trenéra, jelikož jsem byl hlavním trenérem takřka v celé 
své kariéře. Rozhodli jsme se jít každý svou cestou. No a v ten 
moment přišla poptávka, zda bych nešel jako trenér do  Čech. 
Dva dny po ukončení mé trenérské práce v Düsseldorfu jsem už 
začal pracovat s teplickým týmem“.

Jaké jsou největší rozdíly mezi americkým fotbalem v Evro-
pě v porovnání s USA?

„Největší rozdíl spočívá v tom, že elitní atleti v USA hrají tento 
sport již v mladším věku, v porovnání s Evropou. A rozhodující 
je i to, že v USA máme přístup ke skvělým trenérům již od velmi 
mladého věku.“

Porovnejte popularitu a  úroveň amerického fotbalu v  Če-
chách s ostatní Evropou.

„Americký fotbal je poměrně populární ve Švédsku a Finsku, 
v zemích, které mají silnou hokejovou tradici. Ale ať už se podí-
váte na Rakousko nebo na Švédsko, obě země mají stejně nebo 

méně obyvatel než Česká republika, je v obou zemích polovina 
z 12 nejlepších amerických fotbalových týmů v celé Ev-

ropě. Věřím, že by to měl být stejný cíl pro americ-
ký fotbal v České republice.“

Jaké máte cíle s teplickými Nor-
dians?

„Všichni, kdo jsou ve spojení 
s  teplickými Nordians, vyjá-
dřili touhu zlepšit se a  být 
součástí jednoho z  nejlep-
ších týmů v  České repub-
lice. Pokud jsou všichni 
zúčastnění ochotni dát 
se do  práce a  obětovat 
vše potřebné, neexistují 
žádné překážky. Nikdo 
se nezajímá o sport, kdy 
je druhým nejlepším. 
Naším cílem je soutě-
žit o  mistrovství během 
jedné až dvou sezón.“

První letošní zápas 
na  hřišti sportoviště 
Anger v  Teplicích s  tý-
mem Tábora tepličtí 
vyhráli 32:00. Pak sou-
těž pokračovala se stří-
davými úspěchy. Více 
se o  týmu amerického 
fotbalu můžete dozvědět 

na  www.nordians.cz nebo 
na  facebookových strán-

kách.

Více na www.nordians.cz.

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

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

Nemáte peníze na pořízení
družstevního bytu v plné výši? 

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

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

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

T685002

Za Drahou 462, 415 01 Teplice
Tel./fax: 417 50 33 77 • Mobil: 602 464 286

E−mail: info@elsen.cz

PROVÁDÍME:
  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 T6

60
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Krajská zdravotní zahájila
v teplické nemocnici výstavbu
pavilonu operačních sálů a sterilizace

„Rád bych zdůraznil, že výstav-
ba nového pavilonu pro operační 
sály bude největší investicí v areá-
lu teplické nemocnice za deset let 
existence Krajské zdravotní. Inves-
tiční náklady byly podle projek-
tového rozpočtu 217  800  000 Kč 
včetně DPH, přičemž cena vzešlá 
z  veřejné zakázky je 184 milionů 
840 tisíc Kč. V  současné době je 
zajištěno financování s  využitím 
prostředků od  Ústeckého kraje. 
Pořízení přístrojové techniky by 
mělo přijít dle projektu na dalších 
přibližně 53 milionů Kč,“ uvedl 
Ing.  Jiří Novák, předseda předsta-
venstva Krajské zdravotní, a. s.

„Je to veliká investice, jejíž vý-
sledek bude sloužit mnoha dal-
ším generacím. Krajská zdravotní 
je základem zdravotní péče pro 
všechny obyvatele Ústeckého kra-
je a  její založení byl dobrý nápad, 
ať už se to někomu líbí nebo ne. 
Děkuji všem v  teplické nemocni-
ci – lékařům, zdravotním sestrám 
i pomocnému personálu – protože 
když je pacient spokojen, nic ne-

řekne. A  když se mu něco nelíbí, 
jde si stěžovat. Ale já si myslím, 
že je tu dobrý kolektiv a personál, 
který se snaží udělat maximum 
pro to, aby byla poskytnuta na-
šim občanům taková zdravotní 

péče, jakou si zaslouží,“ vyzdvihl 
hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček.

„Je to poprvé během deseti let 
existence Krajské zdravotní, kdy 
se bude stavět něco nového. Celé 
generace teplických lékařů čekaly 
na  tento okamžik, protože stáva-
jící operační sály skutečně neod-
povídaly moderním požadavkům 
a  standardům. Chci poděkovat 
panu hejtmanovi a  zastupitelům 
Ústeckého kraje, protože akce bude 
postupně financována za podpory 
jediného akcionáře Krajské zdra-
votní, kterým je Ústecký kraj,“ řekl 

Ing.  Petr Fiala, generální ředitel 
Krajské zdravotní, a. s.

„Teplická nemocnice je pro mě 
částečně citová záležitost: jednak 
jsem se tu narodil a moje maminka 
zde začínala jako zdravotní sestra 
právě na operačních sálech. Městu 
záleží, i když mu nemocnice nená-
leží, aby měla dobré jméno, proto 
dlouhodobě spolupracuje s  Kraj-
skou zdravotní na zajištění přístro-
jového a  dalšího vybavení. Bude-
me rádi, když nemocnice bude mít 
– i  díky novým operačním sálům 
– ještě lepší renomé,“ řekl první 
náměstek primátora statutárního 
města Teplice Bc. Hynek Hanza. 

Nová budova pro operační sály 
vznikne v  prostoru jižně od  pavi-
lonu F, v  němž jsou soustředěny 
chirurgické obory, směrem k ulici 
Anglická. S  chirurgickým pavilo-
nem bude propojena spojovacím 
krčkem, dílčí úpravy proběhnou 
i v pavilonu F.

V  nových operačních sálech 
bude realizováno veškeré současné 
spektrum operačních výkonů, kte-
ré jsou v teplické nemocnici prová-
děny. Operovat se zde budou cévy, 
klouby, břišní dutiny a  provádět 
laparoskopické zákroky. Nyní mají 
lékaři v  teplické nemocnici k  dis-
pozici deset operačních sálů, u čtyř 
z  nich počítá Krajská zdravotní, 
a. s., s  dalším používáním i  po 
 realizaci výstavby nových sálů. Do-
savadní prostory tak budou zacho-
vány pro operační výkony v oblasti 
očního lékařství, urologické endo-
skopické operativy, jednodenní gy-
nekologické operativy a akutní po-
rodnické operativy. Zbývající sály 
budou sloužit k rozvoji jednodenní 
chirurgie a jejího zázemí. 

Projekt počítá také s  výstavbou 
92 parkovacích míst pro osobní 
auta zaměstnanců, dvě z nich bu-
dou vyhrazena pro tělesně posti-
žené. Díky tomu dojde k uvolnění 
parkovacích míst pro návštěvníky 
nemocnice přímo v jejím areálu. 

Výstavba pavilonu s  novými 
operačními sály bude probíhat 
od července 2017, hotovo by mělo 
být do dvou let od uzavření smlou-
vy o dílo s vítězem tendru.

Zleva Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel VW Wachal a. s., Ing. Petr Fiala, 
generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého 
kraje, Jitka Hanousková, členka představenstva Krajské zdravotní, a. s., PhDr. 
Radka Růžičková, Ph.D., náměstkyně primátora statutárního města Teplice, Bc. 
Hynek Hanza, první náměstek primátora statutárního města Teplice, MUDr. To-
máš Hrubý, ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. 
z., a Mgr. Kateřina Vágnerová, hlavní sestra Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice 
Teplice, o. z. Foto: Krajská zdravotní, a. s.

Krajská zdravotní, a. s., ve čtvrtek 22. června 2017 slav-
nostně zahájila v Nemocnici Teplice, o. z., výstavbu pa-

vilonu pro čtyři operační sály a sterilizaci. Poklepání na zá-
kladní kámen se uskutečnilo za účasti zástupců vedení a ma-
nagementu Krajské zdravotní, a. s., hejtmana Ústeckého 
kraje Oldřicha Bubeníčka, zástupců statutárního města Teplice, zhotovitele – firmy 
VW Wachal a. s. a dalších hostů v pavilonu F.

Pavilon operačních sálů a sterilizace – vizualizace.
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HOTOVOST
NA 13 A 16 MÌSÍCÙ
MÌSÍÈNÍ SPLÁTKY

AŽ DO DOMU

840 111 177
WWW.SMARTPUJCKA.CZ

HLEDÁME

OBCHODNÍ

ZÁSTUPCE

 AŽ  70.000 KÈ
STAÈÍ

AVOLATZ

T692005

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

www.vyhodnereality.cz

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

8. července v 16.30 hodin - ŠANOVSKÁ MUŠLE
 TRIO JAZZVITAMIN a hosté
10. července v 19.00 h. - kostel sv. Jana Křtitele
 FARNBOROUGH HILL SENIOR CHOIR 
 Koncert anglického pěveckého sboru.
11. července v 16.30 hodin - ŠANOVSKÁ MUŠLE
 PICHLOVANKA
  Populární dechová kapela z Litvínova. 
12. července v 19.00 hodin
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
 ZAHAJOVACÍ KONCERT EMA 2017
13. července v 19.00 hodin - Zahradní dům
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
15. července v 16.30 hodin - ŠANOVSKÁ MUŠLE
 STRING CLARTET
  Kvarteto, svým obsazením zcela originální 

komorní soubor. 
16. července v 19.00 hodin - Zahradní dům
 SEVEROČESKÁ FILHARMONIE TEPLICE
18. července v 16.30 hodin - ŠANOVSKÁ MUŠLE
 Cyklus letních lázeňských koncertů 2017
 STARÁ SEŠLOST
  Známá country a trampská skupina.
22. července v 16.30 hodin - ŠANOVSKÁ MUŠLE
 IGOR BARBOI TRIO
  Trojice skvělých teplických hudebníků.
24. července v 19.00 hodin - Zahradní dům
 MUSICA FLOREA
  „EROICA” - (ne)zapomenutelný zvuk ham-

merklavieru.
25. července v 16.30 hodin - ŠANOVSKÁ MUŠLE
 KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA
 Koncert pro radost.
29. července v 16.30 hodin - ŠANOVSKÁ MUŠLE
 GALIANI GYPSY JAZZ
  Kapela navazuje na  tradici velkých rom-

ských hudebníků. 

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

5. července v 16.00 hodin - Divadelní terasa
 TANČÍME NA TERASE - WINDIBAND 
12. července v 16.00 hodin - Divadelní terasa
 TANČÍME NA TERASE s PLECHOVANKOU
19. července v 16.00 hodin - Divadelní terasa
 TANČÍME NA TERASE 
 s JITKOU DOLEJŠOVOU a JEJÍM BANDEM
19. července v 19.00 hodin - premiéra
23. července v 17.00 hodin - repríza
 EVROPSKÁ HUDEBNÍ AKADEMIE Teplice
 LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
 Komická opera o dvou dějstvích.
25., 28. a 31. července v 19.00 hodin
 EVROPSKÁ HUDEBNÍ AKADEMIE Teplice
 BOHÉMA
 Opera o 4 dějstvích. 
26. července v 16.00 hodin - Divadelní terasa
  TANČÍME NA TERASE S DOUBRAVANKOU
  K  poslechu i  tanci klasické „dechovky“, ale 

také swingové a taneční melodie.

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

VÝSTAVY
23. 6. - 23. 7. / III. výstavní místnost
 14. HRNKOVÉ SYMPOZIUM 
 ČESKÉHO PORCELÁNU DUBÍ a.s.
  Výstava představuje výsledky prací meziná-

rodního hrnkového sympozia pořádaného 
Českým porcelánem Dubí a.s. 

do 20. srpna / Jízdárna
 POD OCHRANOU SVATÉHO FLORIÁNA
  Výstava připomíná 150. výročí založení 

hasičského sboru v Teplicích. 

PALEONTOLOGIE TEPLICKA
  Nová expozice představuje zkameněliny 

všech geologických útvarů zastoupených 
na území okresu Teplice a v jeho nejbližším 
okolí. 

ROMÁNSKÁ EXPOZICE 
 PO STOPÁCH ZANIKLÉHO KLÁŠTERA 
  Expozice pozůstatků ženského benedik-

tinského kláštera v  Teplicích, založeného 
českou královnou Juditou, přenáší své ná-
vštěvníky na  přelom 12. a  13. století, aby 
pocítili genia loci unikátně dochovaných 
románských sakrálních prostor. 

SEVEROČESKÁ
HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM:

PLANETÁRIUM: 
5. července v 19.00 hodin
 ČERVENCOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
9. července ve 14.00 hodin
 Pohádka PRINC STŘELEC
9. července v 19.00 hodin 
 ČERVENCOVÁ HVĚZDNÁ OBLOHA
12. července v 19.00 hodin 
 LETNÍ OBLOHOU
16. července ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
16. července v 19.00 hodin 
 HVĚZDNÉ NEBE + GALAXIE
19. července v 19.00 hodin 
 ČLOVĚK NA MĚSÍCI
23. července ve 14.00 hodin
 PODIVNÁ POHÁDKA

23. července v 19.00 hodin 
 ČLOVĚK NA MĚSÍCI
26. července v 19.00 hodin 
 OBLOHA MALÝM DALEKOHLEDEM
30. července ve 14.00 hodin
 POHÁDKY A SOUHVĚZDÍ
30. července v 19.00 hodin 
 HVĚZDNÉ NEBE + 25 LET HUBBLEOVA
 VESMÍRNÉHO DALEKOHLEDU

CAFÉ NOBEL:
  Další setkání se zajímavým tématem a zají-

mavou osobností vědy se uskuteční v teplic-
kém planetáriu v Koperníkově ulici ve čtvr-
tek 20. 7. 2017 od 18:00. Přednášet přijede 
pan Ing.  Vít Malinovský, Ph.D.  a  téma zní 
Grónsko: Země bílá i zelená.

HVĚZDÁRNA JE Z DŮVODU REKONSTRUKCE 
PRO VEŘEJNOST UZAVŘENA

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

3.- 5. července v 17.00 hodin
 TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
 Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller. USA.
5. července ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 SAFARI 
 Dokumentární. Rakousko – titulky.
6.-7. července v 17.30 hodin
8.-9. července v 17.30 a 20.00 hodin
10.-11. července ve 20.00 hodin
 SPIDER-MAN: HOMECOMING
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi. USA.
8.-9. července ve 13.30 a 15.30 hodin
10.-12. července v 17.30 hodin
 JÁ, PADOUCH 3
  Animovaný / Akční / Dobrodružný / Kome-

die / Rodinný / Sci-Fi. USA.
6.- 7. července ve 20.00 hodin
 V UTAJENÍ
 Akční / Thriller. Velká Británie.
11. července v 15.00 hodin
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
 ŠPUNTI NA VODĚ 
 Rodinný / Komedie. Česko.
12. července ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB

 ZABIJÁCI Z MALOMĚSTA 
 Komedie / Krimi / Drama. Dánsko.
13.-16. července v 17.30 hodin
 VÁLKA O PLANETU OPIC
 Akční / Dobrodružný / Drama / Sci-Fi. USA.
13.-16. července ve 20.00 hodin
 OKLAMANÝ
 Drama / Historický. USA.
15. července ve 13.30 a 15.30 hodin
16. července v 10.00, 13.30 a 15.30 hodin
 AUTA 3
  Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Ro-

dinný. USA.
17.-19. července v 17.00 hodin
 TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
 Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / Thriller. USA.
17.-18. července ve 20.00 hodin
 MILOVNÍK PO PŘECHODU
 Odvážná a svůdná letní komedie USA.
18. července ve 14.30 hodin
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
 POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU 
 Životopisný / Drama / Historický. USA / VB.
19. července ve 20.00 hodin
 TEPLICKÝ FILMOVÝ KLUB
 LEMMY
 Dokumentární / Životopisný / Hudební. 
20.-25. července v 17.00 hodin
 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
 Akční / Dobrodružný / Sci-Fi. Francie / USA.
20.-21. a 23.-25. července ve 20.00 hodin
 DUNKERK
  Akční / Drama / Thriller / Historický / Váleč-

ný. Nizozemsko / V. Británie / Francie / USA.
22.-23. července ve 13.30 hodin
 LETÍME!
 Animovaný / Dobrodružný.
22. července v 15.30 hodin
23. července v 10.00 a 15.30 hodin
 AUTA 3 
 Animovaný / Dobrodr. / Komedie / Rodinný.
22. července ve 20.00 hodin
 ANDRÉ RIEU – MAASTRICHT 2017
 Živý přenos koncertu. 
25. července v 15.00 hodin
 FILMOVÉ ODPOLEDNE NEJEN PRO SENIORY
 LOUPEŽ VE VELKÉM STYLU
 Komedie / Krimi. USA.
29. července - 1. srpna ve 20.00 hodin
 BABY DRIVER 
 Akční / Krimi / Komedie / Thriller. VB/ USA.
29.-30. července v 17.30 hodin
 SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME 
 Komedie. Francie / Belgie.
29.-30. července ve 13.30 hodin
 MAXINOŽKA
 Animovaný. Belgie / Francie – dabing.
29. července v 15.30 hodin
30. července v 10.00 a 15.30 hodin
 JÁ, PADOUCH 3
  Animovaný / Akční / Dobrodružný / Kome-

die / Rodinný / Sci-Fi. USA.
31. července - 2. srpna v 17.30 hodin
 SPIDER-MAN: HOMECOMING
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-Fi. USA.

TEPLICE
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KULTURNÍ CENTRUM
12. července v 19.00 hodin, městské koupaliště 
 FRANTIŠEK NEDVĚD A KAPELA TIE BREAK
 „VELKEJ FLÁM“
  Koncert v rámci Letních tónů Duchcova.
22. července v 19.00 hodin, zastávka Teplická ul. 
 ZÁJEZD NA ZÁMEK BEČOV NAD TEPLOU
 A LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY
  Zájezd je určen výhradně pro občany města.
5. srpna v 19.30 hodin - balustrádové schodiště 
Státního zámku Duchcov
 RŮŽE OD CASANOVY
  20. ročník celorepublikové soutěže neprofe-

sionálních zpěváků milostných písní.

KINO LÍPA
4. července v 19.00 hodin
 PIRÁTI Z KARIBIKU:
 SALAZAROVA POMSTA
 Dobrodružný / USA. 
5.-6. července v 19.00 hodin
 SPIDER MAN: HOMECOMING
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-fi / USA.
9. července v 19.00 hodin
 NA MLÉČNÉ DRÁZE FILMOVÝ KLUB
  Romantický / Komedie / Srbsko / Velká Britá-

nie / USA / Mexiko. 
11. července v 19.00 hodin
 SPIDER MAN: HOMECOMING 
 Akční / Dobrodružný / Fantasy / Sci-fi / USA.
12. července v 19.00 hodin 
 V UTAJENÍ 
 Akční / Thriller / VB. 
13. a 16. července v 19.00 hodin 
 VÁLKA O PLANETU OPIC 
 Akční / sci-fi / USA.
18. července v 19.00 hodin 
 OKLAMANÝ
 Drama / USA. 

19. července v 19.00 hodin 
 SPIDER MAN: HOMECOMING
20. července v 17.00 hodin
23. července v 19.00 hodin 
 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
 Akční / Dobrodrzužný / Sci-fi / Francie. 
25. července v 19.00 hodin 
 MILOVNÍK PO PŘECHODU
 Komedie / USA.
26. července v 19.00 hodin 
 DUNKERK 
  Akční / Drama / Historický / Nizozemsko / 

Velká Británie / Francie / USA.
27. července v 10.00 hodin 
 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
 Milostné drama / ČR / SR / Polsko.
27. července v 19.00 hodin 
 BABY DRIVER 
 Akční / Krimi / Komedie / Thriller / VB / USA.
30. července v 19.00 hodin 
 SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME 
 Komedie / Francie / Belgie. 

DĚTSKÁ PŘEDSTAVENÍ 
9. července v 15.00 hodin
 AUTA 3
16. července v 15.00 hodin
 JÁ, PADOUCH 3 
23. července v 15.00 hodin
 LETÍME! 
30. července v 15.00 hodin
 MAXINOŽKA

LETNÍ KINO KOUPALIŠTĚ 
7. července ve 21.30 hodin
 MILUJI TĚ MODŘE 
 Romantický / Komedie / ČR.
8. července ve 21.30 hodin 
 TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 
 Rodinná komedie / USA. 
14. července ve 21.30 hodin 
 VŠECHNO NEBO NIC 

 Komedie / ČR.
15. července ve 21.30 hodin 
 SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
  Fantasy / Dobrodružný / USA / Belgie / Velká 

Británie.
21. července ve 21.30 hodin 
 MUZZIKANTI  
 Komedie / ČR. 
22. července ve 21.30 hodin 
 STAR TREK: DO NEZNÁMA 
 Akční / Sci-fi / USA.
28. července ve 21.30 hodin 
 BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU 
 Komedie / ČR. 
29. července ve 21.30 hodin 
 PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY 
 Drama / Romantický / USA. 

VÝSTAVNÍ SÍŇ U KOSTELA
Od 1. do 30. července 
 Radka Müllerová 
 KURO SHIRO / japonská tušová malba
  Současná vizuální umělkyně pracuje s  no-

vými médii, digitální fotografií a  instalací 
většinou se sociálním podtextem.

LETNÍ DIGITÁLNÍ KINO KYSELKA 
6. července ve 22.00 hodin 
 TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
 USA /akční / dobrodružný / sci-fi / thriller.
7. července ve 22.00 hodin  
 VETŘELEC: COVENANT 
 USA / sci-fi / thriller / akční / horor.
8. července ve 22.00 hodin 
 SPIDER MAN: HOMECOMING
 USA / akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi.
13. července ve 22.00 hodin 
 WONDER WOMEN 
 USA / akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi.

14. července ve 22.00 hodin 
 VÁLKA O PLANETU OPIC
 USA / akční / dobrodružný / drama / sci-fi.
20. července ve 22.00 hodin 
 VALERIÁN A MĚSTO TISÍCE PLANET
 Francie / akční / dobrodružný / sci-fi.
21. července ve 22.00 hodin 
 SPIDER MAN: HOMECOMING
 USA / akční / dobrodružný / fantasy / sci-fi.
22. července ve 22.00 hodin 
 ŠPUNTI NA VODĚ
 ČR / rodinná / komedie.
27. července ve 22.00 hodin 
 VÁLKA O PLANETU OPIC
 USA / akční / dobrodružný / drama / sci-fi.
28. července ve 22.00 hodin 
 MUMIE 
 USA/ akční / dobrodružný / fantasy / horor.
29. července ve 22.00 hodin  
 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
 ČR / drama.

LETNÍ AMFITEÁTR KYSELKA
15. července v 16 hodin
 KONCERT PRO KAMERUNSKÉ KOZY
  Koncert kapel PEKAŘ, VISACÍ ZÁMEK, Tony 

Ducháček & Garage, COCOTTE MINUTE.
18. srpna v 16 hodin
 REVIVAL FEST 2017 
  Koncert kapel DEPECHE MODE REVIVAL 

BAND, U2 DESIRE REVIVAL BRNO, DEEP 
PURPLE REVIVAL.

ALTÁNEK NA KYSELCE
20. července v 16 hodin
 O SMOLÍČKOVI
  Pohádku pro děti a  rodiče uvede divadlo 

SEMTAMFÓR Praha.
24. srpna v 16 hodin
 MRKWOMEN 
  Divadlo KRABICE Teplice.

majitel: ing. Oldřich Jireček
tel.: 603 253 057

e-mail: ingjirecek@seznam.cz

vedoucí prodejny: Anna Vlková
tel.: 604 351 718

e-mail: anna.vlkova@seznam.cz

Potřebujete oplotit pozemek?
Obratťe se na nás
Nově otevřená prodejna

PLOTOVÉ CENTRUM
Teplice, Prosetice - ul. Příčná 141

Jsme na Českém trhu již 12 let a nabízíme:
  bezplatnou poradenskou činnost
  kalkulaci ceny oplocení
  prodej veškerých druhů oplocení (mimo betonového) 
 včetně potřebných komponent
  množstevní slevy

 Provádíme i montážní práce!

www.ploty-levne.eu

Prodejna

také nabízí

kvalitní české krmivo

(granule)

EMINENT pro psy

(vzorky zdarma)

T620013

VÝPRODEJSKLADOVÝCH ZÁSOB V ÚSTÍ NAD LABEM(ZINKOVANÉ PLETIVO, SLOUPKY,ŽEBÍRKOVÉ PLETIVO A BRÁNY)

DUCHCOV

BÍLINA



MOST

KULTURNÍ PROGRAMY 15

KINO KOSMOS
Obránců míru 2629, 434 01 Most 

25. čevence ve 14.00 hodin - Kosmos Maxi
 PROMÍTÁNÍ nejen PRO SENIORY
 ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL 
 Česko, drama. První z filmů trilogie.
SÁL MAXI
3.-5. července v 17.30
8.-9. července v 15.00 hodin
 JÁ, PADOUCH 3
3.-5. července ve 20.00 hodin
 MUMIE
6.-9. července v 17.30 hodin
10.-12. července ve 20.00 hodin
 SPIDER-MAN: HOMECOMING
6.-9. července ve 20.00 hodin
 V UTAJENÍ
 Velká Británie, akční thriller.
10.-12. července v 17.30 hodin
 TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ 
13.-16. července v 17.30 hodin
 MILOVNÍK PO PŘECHODU 
13.-16. července ve 20.00 hodin
17.-19. července v 17.30 hodin
 VÁLKA O PLANETU OPIC
15.-16. července v 15.00 hodin
 AUTA 3
17.–19. července ve 20.00 hodin
 OKLAMANÝ
20.-26. července v 17.30 hodin
 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
20.-23. července v 15.00 hodin
 LETÍME! 
20.-23. července ve 20.00 hodin
 DUNKERK 
24.-26. července ve 20.00 hodin
 SVĚT PODLE DALIBORKA
 Dokument ČR.
27. července - 2. srpna v 17.30 hodin
 MAXINOŽKA
29.-30. července v 15.00 hodin
 AUTA 3
27.-30. července ve 20.00 hodin
 BABY DRIVER
31. července - 2. srpna ve 20.00 hodin
 SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
3.-6. srpna v 17.30 hodin
 ATOMIC BLONDE: BEZ LÍTOSTI
 USA, akční / mysteriózní / thriller.
3.-6. srpna ve 20.00 hodin

 TEMNÁ VĚŽ
  USA, akční / dobr. / horor / sci-fi / western.

SÁL MIDI
3.-5. července v 19.00 hodin
 TRPKÁ ÚRODA
6.-12. července v 19.00 hodin
 KRÁL BELGIČANŮ
13.-19. července v 19.00 hodin
 KLIENT
20.-26. července v 19.00 hodin
 ŽIVOT ZA ŽIVOT
27. července - 2. srpna v 19.00 hodin
 DRUHÁ STRANA NADĚJE
3.-9. srpna v 19.00 hodin
 CESTA ČASU

KINO SVĚT
4. července v 17.00 hodin
 TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
4. července v 19.00 hodin
 POBŘEŽNÍ HLÍDKA
5. července v 16.00 hodin
 JÁ, PADOUCH 3
5. července v 17.00 a 19.00hodin
6. července v 16.00 a 18.00 hodin
 SPIDER-MAN: HOMECOMING
6. července v 11.00 hodin
 AUTA 3
6. července v 19.30 hodin
 V UTAJENÍ
7. července v 16.00 a 19.30 hodin
 SPIDER-MAN: HOMECOMING
7. července v 18.00 hodin
 V UTAJENÍ
8. července v 15.00 hodin
 AUTA 3
8. července v 16.00 hodin
 Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
8. července v 18.00 a 19.00 hodin
 SPIDER-MAN: HOMECOMING
9. července v 15.00 hodin
 JÁ, PADOUCH 3
9. července v 17.00 hodin
 VŠECHNO ÚPLNĚ VŠECHNO
9. července v 18.00 hodin
 SPIDER-MAN: HOMECOMING
9. července v 19.30 hodin
 V UTAJENÍ
10. července v 17.00 hodin

 SPIDER-MAN: HOMECOMING
10. července v 19.00 hodin
 V UTAJENÍ
11. července v 17.00 hodin
 TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
11. července v 19.00 hodin
 SPIDER-MAN: HOMECOMING
12. července v 17.00 hodin
 SPIDER-MAN: HOMECOMING
12. července v 19.00 hodin
 HOLKY NA TAHU
13. července v 17.00 hodin
 VÁLKA O PLANETU OPIC
13. července v 19.00 hodin
 SVĚT PODLE DALIBORKA
14. července v 16.00 hodin
 JÁ, PADOUCH 3 
14. července v 17.00 hodin
 OKLAMANÝ
14. července v 19.00 hodin
 VÁLKA O PLANETU OPIC
 Akční, sci-fi / USA / 2017 
15. července v 15.00 hodin
 AUTA 3
15. července v 17.00 hodin
 POBŘEŽNÍ HLÍDKA
15. července v 19.00 hodin
 VÁLKA O PLANETU OPIC
16. července v 15.00 hodin
 AUTA 3
16. července v 17.00 hodin 
 MILOVNÍK PO PŘECHODU
16. července v 18.00 hodin
 VÁLKA O PLANETU OPIC
16. července ve 20.00 hodin
 OKLAMANÝ
17. července v 17.00 hodin
 OKLAMANÝ
17. července v 19.00 hodin
 MILOVNÍK PO PŘECHODU
18. července v 17.00 hodin
 VÁLKA O PLANETU OPIC
18. července v 19.00 hodin
 V UTAJENÍ
19. července v 17.00 hodin
 HOLKY NA TAHU
19. července v 19.00 hodin
 POBŘEŽNÍ HLÍDKA
20. července v 11.00 hodin
 LETÍME!
20. července v 17.00 a 19.00hodin
 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET

21. července v 16.00 hodin
 LETÍME!
21. července v 17.00 a 19.00 hodin
 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
22. července v 15.00 hodin
 LETÍME!
22. července v 18.00 hodin
 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
22. července v 19.00 hodin
 DUNKERK
23. července v 15.00 hodin
 JÁ, PADOUCH 3
23. července v 17.00 hodin
 SPIDER-MAN: HOMECOMING
23. července v 18.00 hodin
 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
23. července ve 20.00 hodin
 MILOVNÍK PO PŘECHODU
24. července v 17.00 hodin 
 TRANSFORMERS: POSLEDNÍ RYTÍŘ
24. července v 19.00 hodin
 VÁLKA O PLANETU OPIC
25. července v 17.00 hodin
 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
25. července v 19.00 hodin
 HOLKY NA TAHU
26. července v 17.00 hodin
 DUNKERK
26. července v 19.00 hodin
 MILOVNÍK PO PŘECHODU
27. července v 17.00 hodin
 MAXINOŽKA

27. července v 18.00 hodin
 DVOJITÝ MILENEC
27. července v 19.30 hodin
 BABY DRIVER
28. července v 17.00 hodin
 MAXINOŽKA
28. července v 18.00 hodin
 SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
28. července v 19.30 hodin
 BABY DRIVER 
29. července v 15.00 hodin
 MAXINOŽKA
29. července v 17.00 hodin
 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
29. července v 19.00 hodin
 BABY DRIVER 
30. července v 15.00 hodin
 AUTA 3
30. července v 17.00 hodin
 BABY DRIVER 
30. července v 18.00 hodin
 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
30. července ve 20.00 hodin
 SRDEČNĚ VÁS VÍTÁME
31. července v 17.00 hodin
 VALERIAN A MĚSTO TISÍCE PLANET
31. července v 19.00 hodin
 VÁLKA O PLANETU OPIC

CHOMUTOV

PRVNÍ PŮJČKA ZDARMA
www.zapujcky.eu

PRVNÍ PŮJČKA ZDARMA ! 

DO 3000 KČ

DO 1 MĚSÍCE

AKCE 

PŘIVEĎ PŘÍTELE A DOSTAŇ 

300 KČ V HOTOVOSTI !*

* Platí v případě, když přítel splňuje podmínky pro uzavření smlouvy a dostane od nás libovolný úvěr

Reprezentivní příklad: Výše úvěru: 20 000,00 Kč  Počet splátek: 7 Zápůjční (smluvní) úrok: 0,10 % denně Poplatek za poskytnutí a správu úvěru: 2 000,00 Výše splátky: 5 215,17 Celková částka splatná klientem: 36 527,00 Kč  RPSN: 600,58 %

Senovážné nám. 232/9
(Dům služeb, 2. patro, č. 205)
370 01 České Budějovice
Telefon: +420 607 066 604

ŽÁDNÉ POPLATKY

ŽÁDNÉ RPSN

ŽÁDNÉ ÚROKY

DO 10 MIN OD 1000 KČ DO 40000 KČ AŽ NA 1 ROK

www.zapujcky.eu

PRVNÍ PŮJČKA ZDARMA ! 

DO 3000 KČ

DO 1 MĚSÍCE

AKCE 

PŘIVEĎ PŘÍTELE A DOSTAŇ 

300 KČ V HOTOVOSTI !*

* Platí v případě, když přítel splňuje podmínky pro uzavření smlouvy a dostane od nás libovolný úvěr

Reprezentivní příklad: Výše úvěru: 20 000,00 Kč  Počet splátek: 7 Zápůjční (smluvní) úrok: 0,10 % denně Poplatek za poskytnutí a správu úvěru: 2 000,00 Výše splátky: 5 215,17 Celková částka splatná klientem: 36 527,00 Kč  RPSN: 600,58 %

Senovážné nám. 232/9
(Dům služeb, 2. patro, č. 205)
370 01 České Budějovice
Telefon: +420 607 066 604

ŽÁDNÉ POPLATKY

ŽÁDNÉ RPSN

ŽÁDNÉ ÚROKY

DO 10 MIN OD 1000 KČ DO 40000 KČ AŽ NA 1 ROK

NĚKOHO PŘIVEĎ
– DOSTANEŠ 300,- Kč
(platí jen když splní podmínky pro 
uzavření smlouvy a dostane úvěr)

www.zapujcky.eu

PRVNÍ PŮJČKA ZDARMA ! 

DO 3000 KČ

DO 1 MĚSÍCE

AKCE 

PŘIVEĎ PŘÍTELE A DOSTAŇ 

300 KČ V HOTOVOSTI !*

* Platí v případě, když přítel splňuje podmínky pro uzavření smlouvy a dostane od nás libovolný úvěr

Reprezentivní příklad: Výše úvěru: 20 000,00 Kč  Počet splátek: 7 Zápůjční (smluvní) úrok: 0,10 % denně Poplatek za poskytnutí a správu úvěru: 2 000,00 Výše splátky: 5 215,17 Celková částka splatná klientem: 36 527,00 Kč  RPSN: 600,58 %

Senovážné nám. 232/9
(Dům služeb, 2. patro, č. 205)
370 01 České Budějovice
Telefon: +420 607 066 604

ŽÁDNÉ POPLATKY

ŽÁDNÉ RPSN

ŽÁDNÉ ÚROKY

DO 10 MIN OD 1000 KČ DO 40000 KČ AŽ NA 1 ROK

S e n o v á ž n é  n á m .  2 3 2 / 9
( d ů m  s l u ž e b,  2 .  p a t r o ,  č .  2 0 5 )

3 7 0  0 1  Č E S K É  B U D Ě J O V I C E
Te l . :  + 4 2 0  6 0 7  0 6 6  6 0 4

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

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

NIC NENÍ ZTRACENO, ANI, POKUD JSTE JIŽ V REGISTRU.
VOLEJTE 722 788 376
Úplně nový a lepší PROVIDENT T6

82
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2



Nejstarší původní zavěšenou historickou mostní konstrukci na území České republiky je děčínská (tajenka 1,2). Vybudována byla pod zámkem přes 
výtok ze zámeckého rybníka v roce 1831, namísto původního padacího mostu. Mezi zajímavé pamětihodnosti města Osek patří mj. kulturní a technická 
památka z roku 1672, (tajenka 2,3). Umístěn byl opatem Laurenciem Scipiem.

Tajenka z dubnového čísla: Součástí městského opevnění města Žatec je dodnes dochovaná Kněžská brána. Byla postavena pravděpodobně za vlády 
Václava II. na konci 13.století. Uvnitř je možno navštívit celkem čtyři podlaží. Zajímavou technickou památkou, která se nachází v Ústí nad Labem je 
Parní vodárna Střekov. Byla postavena podle návrhu architekta Karla Schlimpa a do provozu byla uvedena v roce 1874. Pro veřejnost je tato památka 
otevřena IV.-X., každou první sobotu v měsíci.

16

V tomto vydání luštíme s dalším neméně atraktivním sponzorem, s Cuk-
rářstvím Mocca Plus Teplice. To se zabývá výrobou a distribucí dortů a zá-
kusků. Cílem společnosti je zachování tradiční české cukrářské výroby. 
V  jejich několika teplických cukrárnách posedíte v  příjemném prostředí. 
Specialitou cukrářství jsou dorty a zákusky vyrobené z pravé šlehačky a vý-

borná italská káva Lavazza. Tři vylosovaní luštitelé získají dárkové poukazy 
na dort. Na správné odpovědi se těšíme do 31. 7. 2017, své odpovědi označ-
te Luštíme s Cukrářstvím Mocca a posílejte na adresu Regio, U Císařských 
lázní 7, Teplice nebo mesicnik@iregio.cz, u svých odpovědí vždy uvádějte 
adresu a telefon.

Luštíme s Cukrářstvím Mocca Plus Teplice
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Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

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

11 - BYTY – PRODEJ

• PRODÁM malý byt 1+kk Teplice, Olbrachtova 1589, naproti 
čerp. stanici Shell. Vysoký panelový dům, 5. patro s výtahem. 
Pěkný standardní stav, nová plovoucí podlaha, v  koupelně 
sprchová vanička. Nová plastová okna. Nízký nájem se vším 
2  500 ,- Kč měsíčně. Klidné tiché místo mimo rušnou ko-
munikaci. Nejsem RK, ale přímý majitel. RK nevolat! Volný 
ihned. Cena 199  000,- Kč. Bez převodu na  družstvu. Tel.: 
774 951 095. (61003)
• PRODÁM celkově zrekonstruovaný byt 2+1 v  OV v  Mostě 
v klidné lokalitě, občanská dostupnost, přímému zájemci, ne 
RK. 399 000,- Kč. Popř. vyměním s Teplicemi. Též do 1. nejvýše 
2. p. Tel.: 737 819 399. (61101)
• PRODÁM byt 1+kk v Teplicích, ul. Prosetická, 4. p., 30 m2, 
byt je v pův. stavu, dům po celk. rekonstr., cena 139 000,- Kč 
+ přepis. Tel.: 608 155 603. (61102)
• PRODÁM DB1+1, 41 m2, Řetenice, Bratislavská, pův. stav., 
nový kombisporák, 168 tis. Kč, dohoda, k  disp. v  5/17. Tel.: 
725 701 952, 720611 079, RK ne! (61103)
• PRODÁM DB 3+1, TP-Trnovany, Arbesova ul. Zatepl., pl. 
okna, zaskl. lodžie, nové topení, plov. podl. Tel.: 732 162 768, 
737 213 341. (61104)
• PRODÁM garsonku v TP, možno část. zaříz., vč. přepisu cena 
120 000,-Kč. Tel.: 474 545 727. (61105)
• PRODÁM DB 1+1+L, Teplice - Trnovany, J. Koziny, 38 m2, 
8. p. ze 13, bezbariérový, s novou kuchyňskou linkou, BD Tr-
novany, cena 259tis. Kč + přepis. Tel.: 776 228 913. (61106)
• PRODÁM DB 3+1+B, Teplice, Jankovcova, 78 m2, 2. p. ze 3, 
SBD Mír Teplice, byt ve velmi dobrém stavu, rekonstruovaný, 
cena 785tis. Kč, přepis dohodou. Tel.: 776 228 913. (61107)
• PRODÁM byt 1+1, Trnovany. Cena dohodou. Tel.: 
723 061 398. (61108)

12 - BYTY - KOUPĚ

• KOUPÍM byt 3+1+L v Teplicích v Čechách (v části Nová Ves), 
cena do 450 000,- Kč. Tel.: 704 776 315. (61201)
• KOUPÍM ihned byt v Teplicích nebo Ústí nad Labem, 1+1, 
2+kk, 2+1 nebo 3+1, platím hotově, stačí sms, ozvu se. Tel.: 
776 228 913. (61202)

13 - BYTY - PRONÁJEM

• PRONAJMU byt 2+1 v 1. p. v Teplicích na Stínadlech s tr-

valým pobytem, dlouhodobě za 8 000,- Kč + inkaso. Menší 
dvorek k  dispozici, parkování auta v  uzavřeném prostoru. 
Kauce 10 tisíc. Tel.: 603 159 809. (61301)
• SHÁNÍM pronájem bytu 4+1 nebo 5+1 v  Teplicích. Tel.: 
602 829 287. (61302)
• PRONAJMU pro 1 osobu vhodný menší byt v  Teplicích. 
Bezdlužnost a  kauce jsou podmínkou. Tel: 777  233  084. 
(61303)
• PRONAJMU dlouhodobě byt 1+1 v  Bílině, Sídl. Za  Chlu-
mem, volný ihned. Tel.: 602 423 418. (61304)
• NABÍZÍM pronájem zaříz. bytu 1+1, Krupka, nájem 6 000,- 
Kč, kauce i na splátky, 6 000,- Kč. Tel.: 603 575 842. (61305)
• PRONAJMU byt 1+kk v Teplicích, ul. Prosetická, 4. p., 30 
m2, nájem 5 300,- Kč + elektř., další osoba + 300,- Kč, kauce 
6 000,- Kč, max. pro 2 osoby. Tel.: 608 155 603. (61306)
• PRONAJMU 2+0, TP - Trnovany, topení plyn (vafky), ná-
jem. 3 000,- Kč bez popl. Kauce 6 000,- Kč. Tel.: 606 952 113. 
(61307)
• PRONAJMU 2+1+L v  Krupce, blízko Tesca. Tel.: 
775 266 412. (61308)
• PRONAJMU nebo prodám byt 1+1, 40 m2, v  dobrém 
prostředí v  Unčíně, Třešňová ul., 5  000,- Kč + energ. Tel.: 
777 053 227. (61309)
• SHÁNÍM byt k  pronájmu v Teplicích, bez realitky. Prosím 
info na Tynulle37@gmail.com. (61310)
• HLEDÁM pronájem 2 + 0 nebo 2 + 1 , TP, spěchá! Tel.: 
730 924 672. (61311)
• JSEM sám ID a hledám pronájem bytu 2 + 1 v TP a okolí. 
Spěchá! Tel.: 730 924 672. (61312)
• HLEDÁM spolubydlící do 2 + kk, TP od 7/17, ženu s prav. 
příjmem může být i  cizinka postar., jsem důchodce. Tel.: 
774 669 203. (61313)
• PRONAJMU byt 1+1 v ulici Antala Staška. Tel.: 777 719 682, 
607 204 152. (61314)

14 - BYTY - VÝMĚNA

• VYMĚNÍM DB 3+0,Hlávkova,Teplice-Trnovany, BD Trnova-
ny, za DB 1+1 (2+0) s lodžií, TP-Trnovany, ul. J. Koziny nebo 
Maršovská (věžáky). Tel: 604  948  371, email: simaka.cz@
seznam.cz. (61401)

15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ

• PRODÁM garáž v  Jateční ulici 20 m2, nová vrata, bez el. 
Cena 85 000,- Kč. Tel.: 728 540 621. (61501)

• NABÍZÍM dvougenerační rodinný dům o  dvou bytových 
jednotkách 3+1 a  2+1, zcela podsklepený a  s  prostornou 
půdou. Udržovaný, samostatně stojící dům s  dvougaráží 
na pozemku 619 m2, má ústřední topení s kotlem na tuhá 
paliva. Plastová okna, veřejný vodovod a kanalizace, ohřev 
vody - kombinovaný bojler, terasa s  posezením u  grilu, 
v sousedství lesa. Vešk. občanská vybavenost v dosahu do 5 
minut. Cena 2 400 000,- Kč. RK nevolat! Bližší podrobnosti 
na tel. čísle 778 249 893 nebo 775 040 477. (61502)
• PRODÁM garáž 20 m2, v Novosedlicích, ul. Míru (naproti 
autoškole). Dobrý stav. Tel.: 607 265 888. (61503)
• PRODÁM rekr.chatu v  OV, Ústí n. L. Střížovický vrch, 30 
m2, 260 tis.Kč. Tel.: 702 480 450. (61504)
• PRODÁM byt 2 + 1 + B, Krupka, Maršov, bl. Tesca. Tel.: 
775 266 412 (61505)
• PRODÁM zahradu v  OV na  kraji Litvínova. Pozemek 307 
m2 je rovinatý, jen v  zadní části je příkrý sráz směrem 
k  Oprámu. Prostor 17 m2 vedený jako zastavěná plocha 
a nádvoří lze využít pro stavbu nového zahradního domku 
nebo pro umístění mobilhausu, karavanu. Přístupová cesta 
je zpevněná, z hlavní silnice Litvínov-Lom lze autem dojet 
až k vratům pozemku. Prostředí je klidné, jedná se o menší 

zahrádkářskou kolonii, dále od  městského ruchu. Na  po-
zemku je možné vyhloubit vlastní studnu, místo je ozna-
čené proutkařem. Zavedení elektřiny je schválené a dokon-
čení do  11/2017. Autobusová zastávka MHD je nedaleko, 
dobré spojení s Litvínovem a okolím. Cena 135 000,-Kč.Tel.: 
606 200 299. (61506)

16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ

• KOUPÍM garáž v  Novosedlicích, rychlá dohoda. Tel.: 
608 337 738. (61601)
• KOUPÍM garáž v Gagarinově ulici v Teplicích. Děkuji, tel.: 
774 282 112. (61602)

17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM

• PRONAJMU dlouhodobě garáž po  celkové rekonstrukci 
v Šanově, Kmochova cesta, bez elektriky. Cena: 1 000,- Kč/
měs. Tel.: 607 867 230. (61701)
• NABÍZÍM pronájem nebytového prostoru v  soukromém 
domě v Teplicích - cca 85 m2 - prodejna, provozovna, kan-
celář. Vlastní etážové topení a hygienické zázemí - nájemné 
dle dohody - bez RK. Tel.: 607 113 346. (61702)
• PRONAJMU prostory v Krupské ulici vhodné pro kancelář. 
Tel.: 731 634 931. (61703)
• PRONAJMU pivnici v  Krupce, levně. Tel.: 723  505  787. 
(61704)
• PRONAJMU nebyt. prostory v Trnovanech na Masarykově 
tř., obchod, kancelář, u MHD. Tel.: 605 205 823. (61705)
• TANEČNÍ kapela hledá místnost na své hudební zkoušky. 
Na  oplátku nabízíme i  bezplatné hraní ve  Vaší restauraci 
či akci. Restaurace není podmínkou. Tel.: 721  567  597. 
(61706)
• KDO pronajme zahrad. v  Tp a  okolí, dlouhodobě. Tel.: 
730 924 672 (61707)
• PRONAJMU garážv TP, Čelakovského ul. (za knihovnou). 
Tel.: 606 284 114. (61708)

T692004

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

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

T63020

PRODÁM DR. BYT
zvýšené přízemí 2+1
ve Štúrově ul.
v Teplicích-Trnovanech

Byt je po kompletní 
rekonstrukci uklizen
ihned k nastěhování.

Cena: 390 000,- Kč

Mobil: 604 351 718

BYTY PRODEJ

BYTY KOUPĚ

BYTY PRONÁJEM

BYTY VÝMĚNA

NEMOVITOSTI PRODEJ

NEMOVITOSTI KOUPĚ

NEMOVITOSTI PRONÁJEM
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Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m2 do 5 000 m2

Radek Andres
tel.: 774 077 050 • phrealas@gmail.com www.vyhodnereality.cz

1 - POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

• PRODÁM 2 roky starý komb. sporák Blomberg, otočný gril, 
horký vzduch a  další funkce. Sporák má 4 letou záruku. Tj. 
do roku 2019. Cena 3 000,- Kč. Důvod prodeje stěhování. Tel.: 
602 715 386. (6101)
• PRODÁM starší pračku Zanussi 1 200 otáček, digital, odlo-
žený start, přímé sprchování atd. Pračka je velmi zachovalá 
a spolehlivá. Cena 1 500,- Kč. Tel.: 602 715 386. (6102)
• PRODÁM mrazák ECG (3 zásuvky), 70 l (84x60x54cm), 
0,48kW, 950,- Kč, dále litinovou smalt. pánev 25 cm s víkem, 
za  250,- Kč, litinový smalt. pekáč s  víkem (31x22x13cm), 
za  250,- Kč. Velmi zachovalý stav. Tel.: 705  107  791, Most. 
(6103)
• PRODÁM pračku Ariston, zánovní, do 5 kg prádla, 3 000,- 
Kč. Tel.: 602 181 962. (6104)
• PRODÁM remosku, parní čistič 5 v  1, el. šlehač mléka, 
hluboký ovál. pekáč s poklicí, nerez, silné dno. Dále sklo, ná-
dobí, povlečení, ručníky, záclony. Vše levně. Tel.: 723 714 568. 
(6105)

2 - NÁBYTEK

• PRODÁM funkční zdravotní klekačku, kombinace dřevo 
látka. Cena 400,- Kč. Tel.: 732 466 874. (6201)
• PRODÁM kulečník, jídelní sestava, roh. lavice + kul. stůl + 
2 židle, TV stolek, konf. stolek, proskl. dveře 80, 70 cm, ko-
ženk. dvojkřeslo + křeslo. Tel.: 728 603 162. (6202)
• PRODÁM kulatý, dřevěný, tm. hnědý stůl, prům. 1,6 m, 
lze rozložit, 3 vyřezávané nohy, starožit., 800,- Kč. tel.: 
606 958 641. (6203)
• NABÍZÍM kuchyň. linku modrozel. barvy v dob.stavu, Tepli-
ce, cena do 2 tis.. Tel.: 777 288 030. (6204)
• PRODÁM velký, jídelní stůl, skleněný, d. 180 cm, š. 130 cm 
+ 6 židlí, kov. nohy, židle barevné, 2 zelené, 2 červené, 2 
oranž. Tel.: 728 560 552. (6205)
• PRODÁM 2ks.,rozkl. křeslo Paula, málo používané vhod. 
na chatu. Cena 500,- Kč. Skleník přír. barva, proskl. strany, skl. 
police, náhr.sklo. Cena 500,- Kč. TP. Tel.: 737 000 349. (6201)
• PRODÁM 4 ks. kuchyň. linky. Dvě hor. skříň., dvě spod. 
skříň.. Obdel. nerez dřez. Cena 500,- Kč. Tel.: 732163710. 
(6202)

3 - HRAČKY-KOČÁRKY

• PRODÁM kvalitní autosedačku 9-36 kg, vlastní pětibodové 
a  výšk. nast. pásy, polohovatelná hlavová opěrka, nová se 
zárukou 2 roky, nejnovější atest ECE R44/04. Zašlu i poštou, 
1 190,- Kč. Tel.: 776 495 506. (6301)
• PRODÁM kvalitní autosedačku 9-36 kg, vlastní pětibodové 
a  výšk. nast. pásy, polohovatelná hlavová opěrka, nová se 
zárukou 2 roky, nejnovější atest ECE R44/04. Zašlu i poštou, 
1 190,- Kč. Tel.: 776 495 506. (6302)

4 - ODĚVY

• PRODÁM teplákovou soupravu zn. UMBRO, černozelenou, 
novou, vel XXL, na rukávech 3 diamanty. PC 2 tis. nyní 1 500,- 
Kč. Tel.: 603 109 597. (6401)

• PRODÁM levně oblečení na dvojčata 0-6 měsíců, vše jako 
nové, uvítám stálý odběr. Tel.: 602 954 145. (6402)
• PRODÁM pánskou kož. bundu, nová, koňak. barva, vel. 5XL 
(72-74), moc pěkná, 1 200,- Kč. Tel.: 723 714 568. (6403)
• PRODÁM obleční na mim. 0-9 měsíců z komplet. výbavičky. 
Pošlu. Tel: 602 880 764. (6404)

8 - HOBBY

• PRODÁM staré německé knihy od roku 1884 do 1941. Se-
znam mohu zaslat na email. Tel.: 773 475 282. Teplice. (6801)
• KOUPÍM housle a jiné smyčcové nástroje i staré a poškoze-
né, prosím nabídněte. Tel.: 728 279 034. (6802)

• VYKOUPÍME knihy všech žánrů, Teplice. Přijedeme si pro 
Vaši knihovnu a zaplatíme v hotovosti na místě. Nemusíte se 
o nic starat. Co vykupujeme dále? Knihy mapy pohlednice LP/
SP (gramofonové desky) fotografie a další zajímavé tiskoviny 
fotoaparáty a další. Tel.: 723 617 198. (6803)
• KOUPÍM mince, porcelán, obrazy, sklo, hodinky, mlýnky, 
váhy, pohledy, staré knihy. Cokoliv z pozůstalosti nebo dědic-
tví. Rád přijedu, děkuji za nabídky. Tel.: 721 771 991. (6804)
• PŘEVEDU videokazety všech typů na DVD, levně a rychle. 
Tel.: 603 904 397. (6805)

• PRODÁM pistoli GLOCK 17 cal.6mm Flobert - bez ZP, od 18ti 
let, nová.Na sportovní, relaxační střelbu, sebeobranu. Zašlu 
na  dobírku po  celé ČR, poštovné 200,- Kč. Cena 8  500,- Kč. 
Tel.: 608 255 792. (6806)
• PRODÁM zachovalé dámské trekové kolo, 1 500,- Kč. Blat-
níky, nosič na brašnu + brašna, světlo Kontakt: 57janicka@
seznam.cz, 606 479 093, Teplice. (6807)
• NABÍZÍM výkup starých knih a časopisů, porcelánu, obrazů 
aj. starých věcí. Současně mohu odvézt vaši nepotřebnou po-
zůstalost. Platba hotově dle dohody na místě. Děkuji za na-
bídky. Teplice, Most a okolí. Tel.: 721 771 991. (6808)
• NABÍZÍM málo používaný domácí šicí stroj typ 437 - 438 
LUCZNIK s automatickým řízením stehu, vč. návodu k obsluze. 
Techn. údaje: druh stehu: jednoduchý nebo trojitý, š. stehu 
až 4 mm, jehla typ: typ 705x15x1, rozměr základní desky 
420x178, váha stroje 7,5 kg, kryt stroje tvoří estetická skříň. 
Cena 1999,-Kč, Proboštov. Tel.: 777 114 812. (6809)
• KOUPÍM staré kuchyňské stolní hodiny. Prosím SMS nebo 
volat, děkuji. Tel.: 737 148 291. (6810)
• PRODÁM italské lyry, pamětní ruble CCCP, mince SRN, 
Řecko, Danmark, Helvetica, Osterreich, Suomi, Indie, Jugo-
slávie, Romina, Francie, Hrvatska, Belgie, Nederland. Tel.. 
721 777 132. (6811)
• PRODÁM známky Rak., ČSR, Němec., ČSSR + různé, cena 
dohodou. Tel.: 607 175 361. (6812)
• PRODÁM 2 dětská kola, 16“ (4-7 let), alu rám, velmi dob-
rý stav. chlapecké, PC 4 890,- Kč, nyní 1 700,- Kč a dívčí PC 
3 690,- Kč, nyní 1 500,- Kč. Sleva možná. Tel.: 731 065 791. 
(6813)
• PRODÁM sbírku 700 odznaků, nabídněte. Tel.: 777 186 816. 
(6814)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od  r. 1890 
do 1930/40, dále nást.hodiny nebo figurál. aj. vše od hodin, 
děkuji. Tel.: 606 957 179. (6815)

• KOUPÍM staré vis. zámky + klíče, kovář. práce. Tel.: 
722 150 816. (6816)
• PRODÁM housle,4/4, výrobce Francesco Ruggeri, znalec. 
posudek mám. Tel.: 704724364. (6817)
• KOUPÍM desku K. Zich - Wanda Jackson, asi z r. 1987. Tel.: 
606 944 173. (6818)
• VYSOCE zaplatím mince - zlaté, stříbrné a  z  obec. kovu, 
medaile, plakety, řády,vyznamenání. Děkuji za nabídky, sbě-
ratel. Tel.: 603 230 673. (6819)
• VYKOUPÍM zahotové porcelán, sošky, hodiny, nábytek, 
odznaky, známky, knihy,rádia, harmoniky, obrazy, váhy, sklo. 
Tel.: 775 691 189. (6820)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy, malov. orig., též kopie, tisky, 
aj. staré rámy.Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 733  511  224. 
(6821)
• VYKOUPÍM staré knihy, časop., obálky, bankovky, známky, 
mapy, odznaky, medaile, šavle, bajonety, rádia, fotoap., dale-
kohl. aj. Tel.: 737 397 806. (6822)
• PRODÁM mince a bankovky, naše i cizí. Tel.: 728 130 293. 
(6823)
• PRODÁM elektr. klávesy LP 6110, 100 rytmů, 61 kláves, 40 
dig. demo písní, nové, nepouž., modrošedá barva, cena do-
hodou. Tel.: 723 317 077 (st+čt). (6824)

• PRODÁM dět. kolo, 8-10 let, 5 převodů, vel. 24“, 900,- Kč. 
Tel.: 774 267 287. (6825)
• PRODÁM minci: zlatník Franz Josef I. 1861/A, 370,- Kč, 
Franze J. 20 ks, 20,- Kč, Tel: 721 777 132 (CV). (6826)
• HLEDÁM učitelku nebo lektorku na intenzivní výuku němči-
ny/angličtiny v Teplicích a bližším okolí. Mohu dojíždět a jsem 
časově flexibilní. V případě domluvy možno ihned začít. Pište 
sms - zavolám zpět. Tel.: 774 951 095. (6828)
• KOUPÍM věci z pozůstalosti, mince, obrazy, hodinky, hodi-
ny, porcelán a jiné staré věci z půdy, garáže či sklepa. Děkuji 
za nabídky.Tel.: 721 771 991. (6829)
• PRODÁM levně starší erotické časopisy, původní cena 50-
70,- Kč, nyní za 10-20,- Kč. Tel.: 724 034 024. (6830)
• HLEDÁME začínající teplická kapela hledá zpěvačku. Ostych 
stranou! Případná hra na nějaký hudební nástroj vítaná. Tel.: 
720 511 751. (6831)
• PRODÁM levně, dle dohody. Amer. dalekohled BUSHNELL 
12 x 50, velký dalekohled 20 x 60, část. síťový batoh pro no-
šení malého psa, nov. přenos. tašku na  mal. psa, originální 
DELTA tašku pro přepravu mal. psa v  kabině letadla. Tel.: 
606 141 128. (6801)
• NABÍZÍM sklenice na zavař. lit. se šroub. uzávěrem. Litrové 
za 3,- Kč, malé za 1,-Kč. TP. Volat na večer. Tel.: 737 653 064. 
(6802)

9 - AUTO-MOTO PRODEJ

• PRODÁM anglický karavan. Velmi prostorný, vařič, trouba, 
koupelna, kazetové WC, v dobrém stavu, zachovalý, bez STK. 
Možnost dokoupení kvalitní stanové předsíně (není součástí 
karavanu) za 9 000,- Kč. Tel.: 603 561 878. (6901)

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

T699014

Nabízíme
opravy plochých střech.

Cena 220,- Kč/m2

Tel.: 723 505 787 T63016

RYCHLÁ PŮJČKA
PENÍZE NA RUKU I NA ÚČET

TEL.: 724 103 993 T682026

Nabízíme levné
stěhování

a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel: 604 844 179

T682025

T6 91051

Firemní inzerce
u nás

jako vaše vlastní
reklamní tiskovina
vydaná v nákladu

25 000!!!
Volejte:

775 646 267

POTŘEBY PRO DOMÁCNOST

NÁBYTEK

HRAČKY-KOČÁRKY

ODĚVY

HOBBY

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

www.vyhodnereality.cz

Restaurace U Potoka ve Rtyni nad Bílinou
WWW.RESTAURACEUPOTOKA.CZ

přijme

servírku/číšníka na HPP
Praxe v oboru není podmínkou, ale výhodou, jak 

na place, tak v kuchyni. Hotová jídla se nevaří, 
ale nějaký polotovar je. Pracovní doba bude 

na domluvě, provozní doba vždy od 11 h. Seriózní 
jednání zaručeno, to samé vyžadujeme z druhé 
strany. Platové podmínky: 12 000,-Kč + dýška 

a personální slevy.

Bližší informace
osobně v provozovně nebo po předchozí domluvě 

na tel. č. 776 309 310, Milan Sahula.

T5
20

01
8

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

Hledáme šikovné kolegy
na pozici
operátor/ka call centra
 

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

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

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

n  základní hodinová mzda + 
atraktivní bonusy

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

T685027

• NABÍZÍME různé pomocné práce na  vaší zahradě, bordel 
mohu odvézt. Jinak sekání, pletí, zastřihávání aj. manuální 
práce. Tel.: 721 771 991. (61901)
• SHÁNÍM brigádu jako zedník, zatepl. systémy, štuky, omít-
ky, vešk. zedn. práce za rozumnou cenu. Volejte kdykoli tel.: 
733 574 007. (61902)
• SHÁNÍM práci na 1/2 úvazek v TP. Úklid, mytí nádobí atd. 
Tel.: 735 258 942. (61903)
• HLEDÁM brigádu SŠ 62l. v obl. výž. porad. nebo květin. Tel.: 
737 105 446. (61904)
• HLEDÁM brigádu Ul.Tp., nejlep. víkendy, udrž. a  práce 
na zahradě, domě, opr. střech aj. Tel.: 773 953 139. (61905)
• NABÍZÍM pomoc v domácnosti, hlídání dětí v Teplicích. Tel.: 
773 607 080. (61906)
• HLEDÁM muž 43. let, hledá brigádu při zaměstnání. Pracuji 
na směny, krátký a dlouhý týden. Manuální práce a řízení au-
tomobilu. Krupka u Teplic. Tel.: 608 523 443. (61907)
• NABÍZÍM výpomoc, SŠ v  důchodu. V  době prázdnin. Tel.: 
737 105 446. (61901)

ZAMĚSTNÁNÍ

ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ

• PRODÁM Ford Focus Kombi 1. majitel, koupeno v  ČR, 
RV 03, Diesel 66 kw, servisní knížka, najeto 151  000 km, 
klima, alarm, imobilizér, zamykatelná zpátečka, metalíza, 
dobrý technický stav, STK do  5/18, cena 30  000,- Kč. Tel.: 
603 522 586. (6902)
• PRODÁM Ford Fusion, stříbrná metal, RV 8/16, 68 tis. 
km, diesel, garáž., zachovalé, nutno vidět. STK 8/18. Tel.: 
737 720 971 (6903)
• PRODÁM Renault Megane 1,4i, combi, 2002, Euro 3, 

108 000 km, , 2 sady kol, 30 000,- Kč, nová TK 6/19, dohoda. 
Tel.: 606 909 901. (6904)
• PRODÁM zadní nárazník na  Kia Ceed 1,9D kombi, RV 10, 
nový, barva HR červená, PC 7 tis. Kč, nyní 1 500,- Kč, bez otvo-
rů na couv. senzory. Tel.: 607 164 461. (6905)
• PRODÁM Renault Clio 1,2i, 2000, klima, nové pneu, TK 
6/19, 23 500,- Kč, nové rozvody. Tel.: 606 201 271. (6906)
• PRODÁM novou motočtyřkolku, obsah 250 ccm, 16  000,- 
Kč. Tel.: 725 240 248. (6907)
• PRODÁM sadu let. kol ze Š Yeti, ocel. disky, 10 000,- Kč. Tel.: 
724 619 533. (6908)
• PRODÁM 4 pneu 165/70 R13 na  diskách, levně, TP. Tel.: 
731 558 523. (6909)

T696011

Silniční a odtahová služba

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

www.opravna
výfuků-rychloservis

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

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

T663010

SLEVY
AŽ 15% • PRODÁM Renault Megane 1.4, 16 V, 2002, 122  000 km, 

dovoz SRN, na  ND - 10.000,- Kč. Pojízdný. 606  201  271. 
(6901)
• PRODÁM levně Opel Vectra B 2.2, v.v. 2001/12, vadný mo-
tor. Tel.: 723 726 100.  (6902)

10 - AUTO-MOTO KOUPĚ

• KOUPÍM Š 100-110, i bez SPZ, kompl., před renovací, i díly 
na opravu, nabídněte, přijedu. Tel.: 723 726 100. (61001)
• KOUPÍM Škoda 100 - 110 bez dokladů. Kompl. na restaur. 
nebo díly na  star. Škodovky 60 - 70 léta. Te.:606 909  901. 
(61001)

18 - SEZNÁMENÍ

• HLEDÁM ženu, kamarádku na vše pěkné. Rád vypomohu, 
Pavel. Tel.: 728 075 323. (61801)
• HLEDÁM ženu pro vážný vztah založený na  lásce a  důvě-
ře. Jsem nekuřák, abstinent, prosím o  vážné nabídky, Jirka 
(46/65/175). Email: JiryTruhlar1@email.cz. (61802)
• VDOVA z TP by se ráda seznámila s příjemným mužem 60 
- 70 let, 180 cm, spolehlivým a se smyslem pro humor. Tel.: 
732 937 931. (61803)
• STŘEDOŠKOLAČKA stř. věku, 167 cm, nekuř. hledá hod-
ného muže 47-55 let, z vesnice v okolí TP, nekuř. Mé zá-
jmy: příroda, zahrada, zvířata. SMS na tel.: 723 317 077. 
(61804)
• HLEDÁM Ústečák 65/174/82 nekuřák, hledá ženu pro vážný 
vztah i se zdravotními potížemi, od 65 let do... ostatní osob-
ně, UL, TP, DC, LT. Tel.: 602 623 131. (61805)
• VDOVA 64 let s malým pejskem by se ráda seznámila s ne-
kuřákem, pro trávení volného času. Teplice a okolí. Čas poví 
více. Tel.: 704 737 867. (61806)
• SENIORKA bývalá pečovatelka, 70let, 178cm, hledá vdov-
ce TP/UL, přiměřeného věku za  účelem čelit spolu nástra-
hám stáří. Venkov, samota, hory, včelaření, myslivost. Tel.: 
776 884 205. (61807)

21 - ZVÍŘECTVO

• PRODÁM levně mláďata rosela rubíno, andulky a  korely 
k ochočení, zebřičky, vše z venkovní voliéry. Tel.: 777 129 240. 
(62101)
• PRODÁM letošní výletky papoušků Kakariki -straky a  an-
dulky - vhodní i  k  ochočení. Tel.: 607  919  142, ne SMS, TP. 
(62102)

22 – RŮZNÉ

• PRODÁM el. bojler 80 l, používaný 2 roky, 1 000,- Kč, nad-
zemní bazén - prům. 450 cm, výška 120 cm včetně pískové 
filtrace, 6 500,- Kč posilovací přístroj na břišní svalstvo a nohy 
- oba za 1 000,- Kč. Tel.: 736 649 782. (61002)

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

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

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

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

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE
/pracovníka elektroúdržby.

Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní

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

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

Tel.: 774 532 289 T43007A

AUTO-MOTO KOUPĚ

SEZNÁMENÍ

ZVÍŘECTVO

RŮZNÉ



REGIO - Kupón k podání soukromého inzerátu ZDARMA!
POZOR, ZMĚNA!!! DO JAKÉKOLI RUBRIKY POUZE 1 INZERÁT NA KAŽDÉHO ZADAVATELE!

TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

Adresa a telefon: (bude otištěno jako součást inzerátu)

 ................................................................................................................................................................................

Podpis:  ..............................................................

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

 ................................................................................................................................................................................

Podpis  ...............................................................

VYDÁVÁ Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 7 - Číslo 6, ročník 27 - Vyšlo 3. 7. 2017
info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206

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

RŮZNÉ, SLUŽBY

TEPLICE - OUTLET -50%
na ploše 2500 m2

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

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

e-shop

www.sobnabytek.cz

Tento měsíc doprava zdarma!
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T63019

• PRODÁM 8 ks plech. kanystrů na naftu nebo benzín. Cena 
50,- Kč/ks. Tel.: 725 706 525. (62201)
• KOUPÍM motocykl JAWA PANELKA KÝVAČKA / ČZ - CROSS, 
MOPED STADION, VELOREX, vozík PAV aj. i nekompletní nebo 
jen ND velký TP doklady, dále voj. vzduchovku, harmoniku 
Heligonku, flašinet - harmonium hrací strojek, soc. hračky, 
autíčka na ovládání na bovden, také nářadí - kovadlinu, kleš-
tě, kovářskou probíjecí desku, signovačku, malý soustruh aj. 
Peníze na  místě za  vaši cenu. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv, 
ozvu se ihned, platí stále. Tel.: 603 335 591. (62202)
• PRODÁM výměníkový bojler na vodu OKC 160 NTR nepouži-
tý, cena dle dohody. Tel.: 604 428 541. (62203)
• HLEDÁM v  Teplicích učitele francouzštiny, případně kurz 
výuky francouzštiny, od září 2017. Tel.: 604 445 290. (62204)
• PRODÁM nepoužitou elektrocentrálu, výkon 720 W, výst. 
napětí 230 V, benzín. Nepřetržitý provoz 9 hod. Cena doho-
dou. Tel.: 607 885 066. (62205)
• PRODÁM 4 ks nepoužitých pozinkovaných vodovodních 
trubek délka 3 m vnější průměr 32 mm celkem za  400,- Kč. 
Email: mrazkovaj@volny.cz. (62206)
• KOUPÍM celou pozůstalost, Teplice, Most a  okolí. Děkuji 
za nabídky. Tel.: 721 771 991. (62207)
• PRODÁM pán. hodinky Prim Pobeda, dámské Luck Zarja, 
hodiny Becmo, vyr. v SSSR, fotoap. Conomatec, Beirete + ex-
pozim., skina, kamera JVC Compact + VHS. Tel.: 607 411 689. 
(62208)
• NA campování nabízím 2 spací pytle, pěkné na zipy, 200,- 
Kč/ks, lze zaslat. Tel.: 737 586 243. (62209)
• PRODÁM mříže kov. 600x1000, 2 ks, á 800,- Kč, mříže 
titan. 1300x1450, 2 ks, á 900,- Kč, trubky prům. 43x1500, 
8 ks, 300,- Kč, kov. dvířka s  rámem 350x700, 300,- Kč. Tel.: 
723 467 644. (62210)
• PRODÁM el. míchačku, 150 l, přík. 380 V. El. vrátek k leše-
ní, příkon 380 V. Pásky + nový kabřinec na sokl, 10 m2, siln. 
dlažba, kostky 10x10 cm, cena dohodou. Tel.: 417  875  066, 
zázn. (62211)
• KDO daruje seniorovi dotyk. tel. a  reprodukt. k  PC. Tel.: 
737 886 184, 704 753 864. (62212)
• NABÍZÍM hezký batůžek na  záda i  do  ruky, 32x27 cm, vč. 

dlouhé peněženky, nový, pěkný, i  jako dárek, 150,- Kč. Tel.. 
737 843 626. (62213)
• PRODÁM bezpečnostní dveře (L) se závorou, vstupní 
do bytu, cena dohodou. Tel: 736 132 436 (62214)
• PRODÁM stojanový ventilátor Maxim, nastavitelný sklon 
a  výška, nepoužíván originál balení, cena: 200,- Kč. Tel: 
607 207 691, 728 447 644. (62215)
• KOUPÍM vzduchovku, nejl. Slavii 630, 631, možno i jiný typ 
pro sport. střelbu, za rozum. cenu. Tel.: 773 953 139. (62216)
• VZPOMÍNKA v  červnu s  láskou vzpomíná nejbližší rodina 
na  naší milovanou dceru, vnučku i  maminku Adrejku Perez 
Luiz. (62217)
• PRODÁM cihly nové, nepoužité, cena 4,-Kč/ks, cca 3 000 ks. 
Tel.: 603 817 173. (62218)
• NABÍZÍM k prodeji Samsung Omnia II + nabíječka + mikro-
SD-4GB. Cena 900,- Kč. Plně funkční telefon, v top stavu volný 
na všechny operátory, v češtině. Možno použít jako navigaci 
- nahrán navigační program iGO8 s  mapou ČR 8/2016. Tel.: 
608 048 713. (62219)
• PRODÁM prázdnou PB lahev 10 Kg za  400,- Kč. Možno 
i plnou za 760,- Kč. Okres Teplice. Tel.: 606 815 350. (62220)

RŮZNÉ


