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PŘIJÍMÁME ŽÁKY DO BUDOUCÍCH 6. TŘÍD, a to do tříd:
 1/ s rozšířeným vyučováním matematiky a přírodovědných předmětů
 2/ s rozšířeným vyučováním výpočetní techniky a informatiky
 3/ běžných

Nabízíme: •   výuku cizích jazyků: Angličtinu hravě od 1. třídy, německý nebo španělský jazyk od 7. třídy
 •   robotiku a práci s ICT technikou včetně 3D tiskárny na I. i II. stupni
 •   3 moderní počítačové učebny
 •   moderně vybavenou školu s odbornými učebnami a 30 interaktivními tabulemi
 •   nejmodernější jazykovou učebnu Robotel v plné verzi pro výuku cizích jazyků
 •   mobilní iPadovou učebnu pro žáky I. stupně
 •   2 tělocvičny a zmodernizovaný venkovní sportovní areál se 3 hřišti, atletickým oválem a doskočištěm
 •   dětské hřiště s 3D herními prvky
 •   5 moderních heren školní družiny s ranním i odpoledním provozem
 •   přírodní areál v zeleni pro relaxaci v době přestávky i po výuce
 •   pestrá, zdravá a chutná jídla ve školní jídelně s moderně 
     vybaveným zázemím
 •   zájmové kroužky pro mladé sportovce, umělce i badatele
 •   kvalitní a kreativní pedagogický sbor

Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. 
Připravujeme je k tomu, aby se všichni projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné 
osobnosti, aby aktivně uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti.

Bližší informace: tel.: 417 530 497; e-mail: buzulka@centrum.cz, internet: www.buzulka.cz

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky 
a přírodovědných předmětů
Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3
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P Ř I H L Á Š K Y
P Ř I J Í M Á M E

do 30. 6. 2020

Hledáme posily do výroby

•  Seřizovač
• Strojní zámečník
• Elektromechanik
Na výrobních pozicích nabízíme
až 35.000 Kč měsíčně plus roční
benefity až 40.000 Kč.

Pokud Vás zajímají bližší informace a máte chuť se stát naším
novým kolegou, pošlete svůj životopis na email:

sarka.soumarova@triviumpackaging.com
Bližší informace získáte i na telefonu 417 846 530 

nebo přímo u nás - Zemská 612, Teplice

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou
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v číslech od 16. 3. do 16. 4.
• 30 dní k dispozici pro potřebné (315 hodin)
• 315 realizovaných pomocí ke zhruba 380 lidem 
• 97 nových zájemců o dobrovolnictví
• 25 nově vyškolených dobrovolníků
• 11 dobrovolnic pro telefonáty se seniory v nouzi 
• 520 odpracovaných dobrovolnických hodin
• 40 000 letáčků roznesených do schránek 
• Cca 800 roušek od asi 30 lidí
•  Informace o naší službě v ČT24, Českém rozhlasu, na infor-

mační lince 1212
•  Spolupráce s Červeným křížem, s Krajským koordinačním 

centrem dobrovolnické pomoci v Ústeckém kraji, s portá-
lem www.pomuzeme.si a s aplikací Mobilní rozhlas

Náš tým si zakládá na maximální bezpečnosti, proto všichni 
pracujeme z domova s využitím internetu a telefonů a stý-
káme se jen ve výjimečných situacích.

Dodat osamoceným lidem pocit 
bezpečí a  sounáležitosti, vědomí, 
že v tom nejsou sami, o to přede-
vším jde teplickému dobrovolnic-
kému centru SPOLU proti samotě 
z. s., které vzniklo v červenci roku 
2019. A od té doby se stará o roz-
víjení pospolitosti na  Teplicku. 
Když česká vláda vyhlásila ome-
zení v  souvislosti s  koronavirem, 
neváhalo ani vteřinu a  začalo or-
ganizovat dobrovolníky k  pomo-
ci seniorům a  zároveň nabídlo 
spolupráci městu Teplice. Primá-
tor Hynek Hanza nabídku přijal 
a  podpořil dobrovolníky finance-
mi na pohonné hmoty, aby mohli 
seniorům zajistit nákupy potra-
vin, vyzvedávání léků, venčení 
psů a dodávky bavlněných roušek 

Doba koronavirová s sebou nese spoustu lidských příběhů, které vzbuzují velkou úctu. 
Takový s mnoha účastníky, vám teď slovy jednoho ze zakladatelů dobrovolnického centra 
SPOLU proti samotě, z. s. Teplice Ing. Roberta  Zauera předkládáme. 

SPOLU proti samotě 
pomáhá seniorům

od dalších dobrodinců, kteří je šijí 
bez nároku na honorář a proplace-
ní materiálu.

Když byl hotový tým vyba-
vený ochrannými pomůckami 
a připravený pomáhat, přišla dal-
ší výzva – jak dostat informace 
o  pomoci k  potřebným. Vyhlásili 
jsme tedy poptávku po  tiskárně, 
která by sponzorsky vyrobila vel-
ké množství letáčků k  roznesení 
do  schránek. Vzápětí se přihlásil 
Petr Wolf s tiskárnou PW PRINT 
a do druhého dne bylo na světě 15 
tisíc letáčků s  nadpisem „SPOLU 
proti koronaviru“. Mezi tím městu 
nabídli své služby tepličtí skauti, 
a tak je spolek využil jako „skaut-
skou poštu“. Letáčky se během 
4 dalších dnů dostaly do  schrá-

nek po celých Teplicích. S  tiskem 
a roznosem pomohli i zaměstnan-
ci teplického magistrátu. Skuteč-
nost, že se letáčky s  informacemi 
o  pomoci, kontaktními telefony 
a poptávkou po dalších dobrovol-
nících dostaly k potřebným, jsme 
ve  spolku zjistili téměř okamžitě, 
protože se začaly množit telefo-
náty seniorů i  nabídky zájemců 
o dobrovolnictví a jinou podporu. 
Ve  spolku jsme týden po  začátku 
omezení vyčlenili dvě dobrovol-
nice, které si telefonicky povídají 
se seniory, kteří cítí psychickou tí-
seň z nastalé situace, a snaží se jim 
vrátit duševní pohodu a  úsměv 
na tváři. 

Rozjel se tak „stroj na  štěstí“, 
jež se snaží maximálně vyjít vstříc 
potřebným, stále se rozrůstá par-
ta lidí, kteří s  úsměvem a  ocho-
tou nezištně pomáhají seniorům 
ve svém okolí s důrazem na jejich 
bezpečnost a zdraví. Za dva týdny 
téhle činnosti jsme se ze základ-
ního týmu 8 lidí rozrostli na  33. 
Nákupy potravin, vyzvednutí 
léků, venčení psů a dodávky rou-
šek jsme zajistili téměř 200 lidem. 

Už v  druhém týdnu jsme zahájili 
podpůrné telefonické hovory pro 
seniory v  psychické tísni a  zrodil 
se tak program „SPOLU telefonu-
jeme“, ve  kterém si v  současnosti 
10 dobrovolníků pod vedením 
profesionální koučky pravidelně 
povídá se 14 potřebnými, a  jejich 
počet postupně narůstá. Stále se 
zvětšuje zájem veřejnosti činnost 
spolku jakkoliv podpořit jak v řa-
dách dobrovolníků, tak materiálně 
i finančně. Významnou podporou 
je i gesto Pivovaru Monopol, který 
ve  spolupráci s  teplickým magis-
trátem poskytuje zaneprázdně-
ným dobrovolníkům obědy zdar-
ma. 

Semknutí veřejnosti je nebý-
valé! Ve  spolku se tak každý den 
přesvědčujeme, že naše společnost 
není v  žádném případě tak „zka-
žená“, jak to někdy vypadá, a  že 
v lidech je pořád velká dávka sou-
citu s druhými a ochota pomáhat, 
jak jen kdo umí. A časté děkovné 
telefonáty „obsloužených“ seniorů 
dobrovolníkům dokazují, že jejich 
práce má velký smysl. SPOLU to 
zvládneme! 

Statutární město Teplice děkuje všem, 
kteří pomáhají v současné nelehké době. 
Všem, kteří šijí a rozdávají roušky a další 
potřebné ochranné prostředky, nakupují 
a povídají si se seniory, starají se o děti 
zdravotníků, hasičů a policistů, starostům 
za péči o své občany a mnoha dalším. 
Děkujeme. 

Dobrovolníci před magistrátem zleva Klára Kotzová, Pavlína Hejčlová, 
Michaela Chytrá Janečková, Jitka Černá a Robert Zauer



O koronaviru, nouzovém stavu, počtu obětí a dalších omezeních slyšíme každý den ze 
všech médií spoustu zpráv. Pojďme si ale ukázat tu lepší stránku, a tou je soudržnost 
a  solidarita českého národa, která se opět ukázala. Šijeme roušky, mladí pomáhají 
s nákupy, to všechno víme. Ale pomáhají i firmy. 

Dnes Vám představíme společnost COPROSYS,
která se rozhodla také pomoci
a nabízí prémiové TV kanály zdarma.
Krátce o společnosti:
COPROSYS je poskytovatel telekomunikačních služeb, který byl založen 
roku 1992 v  Chrudimi. Postupně se z  COPROSYSu stala skupina poboček, 
pokrývající oblast od  Karlových Varů až po  Český Těšín. V  Ústeckém kraji 
mají pobočku v Trmicích. Soustřeďují se na poskytování internetu, hlasových služeb a moderní IPTV 
od domácností až po ty největší státní podniky.

RegioRevue pro Vás vyjednalo 1 měsíc zdarma! Stačí při objednávce sdělit operátorce heslo „REGIOREVUE“.

Nouzový stav spojuje lidi
Pomáhají všichni, zapojila se i firma COPROSYS, 
přední český poskytovatel internetu a televize

Čím pomáháte?
V rámci celé ČR máme připojené tisíce domácností, které 

od  nás odebírají internet a  IPTV. Spousta rodin je kvůli 
nouzovému stavu doma, proto jsme se rozhodli přiložit 
ruku k  dílu, tak jsme všem našim zákazníkům do  konce 
dubna přidali do programové nabídky spoustu prémiových 
TV kanálu pro všechny věkové kategorie. Toto platí i  pro 
nové zákazníky, kteří si v době nouzového stavu naší IPTV 
objednají. Navíc jsme zrušili i poplatek 500Kč za aktivaci, 
vše je nyní zdarma. Pokračujeme i v květnu, na tento měsíc 
jsme si připravili balíček JUNIOR nebo EROTIKA dle vlastního 
výběru zdarma.

Co je IPTV a kolik to stojí?
IPTV je nejmodernější forma příjmu televizních 

kanálů. Něco jako kabelová televize nové generace. 
Pokud používáte IPTV, přestáváte být závislý na vysílacích 

časech a reklamách. Prostě si pustíte např. seriál Ulice až 
budete chtít vy. A to i týden zpětně. Také se dají jednoduše 
přeskakovat dlouhé reklamní pauzy. Samozřejmostí je 
ta nejvyšší možná obrazová kvalita a  pokud máte SMART 
televizi, nepotřebujete ani set top box. Ceník je jednoduchý, 
základních téměř 40 TV programů se všemi popsanými 
funkcemi stojí 139 Kč měsíčně, dále lze přikupovat tématické 
balíčky od 69 Kč. Kompletní ceník naleznete na webu www.
domatv.cz v sekci programová nabídka.

Jak si můžu službu objednat? Funguje po celé ČR?
Ano služba funguje po  celé ČR, podmínkou je mít 

připojenou domácnost k internetu. S připojením také rádi 
pomůžeme. Službu si lze objednat přes webové stránky 
www.coprosys.cz, pomocí e-mailu obchod@coprosys.cz 
nebo na telefonním čísle 488 881 473.

Vysvětlit čím COPROSYS pomáhá lidem nám do redakce přišel obchodní ředitel Milan Šaloun
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Novinky o vodě naleznete na facebookovém profilu Severočeská voda.

Kombinace logotypů skupiny, koncernu a společností 10

Kombinace logotypů skupiny, koncernu a společností 10
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Malí kluci většinou zkouší fot-
bal, hokej. Jak ses dostal k  požár-
nímu sportu, Adame? 

Bydlíme kousek od  duchcovské 
hasičárny, kde jsem vždy obdivoval 
velká hasičská auta, ale i hasiče v ob-
lecích. Se školkou jsme šli navštívit 
místní hasičárnu, moc se mi tam 
líbilo, vše mě zajímalo. Zjistil jsem, 
že existuje kroužek malých hasičů, 
o který jsem měl velký zájem. Krou-
žek jsem začal navštěvovat v  roce 
2010, kdy mi bylo 5 let.

A zkoušel jsi i nějaký jiný sport? 
Začal jsem chodit na atletiku, byl 

jsem členem AK Duchcov. Stíhal 
jsem atletické i hasičské závody zá-
roveň až do roku 2017. Později jsem 
si musel vybrat - hasiči, nebo atleti-
ka. Hasičský sport vyhrál, dělám to 
od mala, byla to jasná volba.

A  byla to určitě správná volba, 
vždyť v minulém roce jsi posbíral 
spoustu vavřínů! 

Duchcovská družstva mladých 
hasičů vedou ve  svém volném 
čase samé ženy, Kateřina Kopen-
cová, Hana Fuchsová, Zuzana Ti-
chá a  Jana Víchová. Co vše učí? 
Nejmenší děti se seznamují s  ha-
dicemi, proudnicí, ale i  přihlížejí 
tréninku ostatních kategorií a  sle-
dují obratnost a  zručnost starších 
kamarádů. Na kroužku se učí vázat 
uzle, poznávají topografické znač-
ky, vzdělávají se v oblasti zdravově-

dy. Samozřejmě se dozví, i co se ja-
kým hasícím přístrojem hasí. Tyto 
všestranné znalosti děti využijí 
v Závodu požárnické všestrannosti 
a ve štafetě CTIF. Kategorie mladší 
a  starší dále trénují štafetu 4x60m 
s překážkami - děti musí zvládnout 
přeběhnout kladinu, překonat ba-
riéru, přenést hasicí přístroj a  za-
pojit hadice do rozdělovače a poté 
se spojenými hadicemi a proudnicí 
doběhnout do cíle. Další oblíbenou 

disciplínou je požární útok - druž-
stvo musí nejprve postavit na  zá-
kladnu potřebné nářadí. Každý zá-
vodník má přesně určeno, co kam 
má zapojit. Cílem této disciplíny 
je v  co nejkratším čase zvládnout 
sestavit hadicové vedení a  pomo-
cí hasičské stříkačky a  zapojených 
savic nasát vodu z připravené kádě 
a  co nejrychleji nastříkat požado-
vané množství vody do  připrave-
ných terčů. Tato disciplína je pro 

Požární sport není veřejnosti moc známý, ale je velmi zajímavý a všestranný. Kroužek hasičů 
mohou navštěvovat děti od 3 let, které se účastní závodů v kategorii přípravka. Starší děti jsou 
zařazeny dle věku do kategorie mladších a starších, které jsou smíšené, následují kategorie 
dorostu a dospělých, které jsou rozděleny na dívky a chlapce, respektive ženy a muže.

O požárním sportu děti zábavná, ale i  velmi náročná. 
Je potřeba rychlá souhra všech čle-
nů družstva. Všechny disciplíny 
jsou součástí okresních, krajských 
i  republikových kol hry Plamen 
a závodů Stimax Cup. Každý může 
běhat i  jako jednotlivec, malé děti 
60 m s  překážkami a  starší pak 
100 m s  překážkami. Stimax Cup 
jsou závody, ve  kterých děti mají 
také možnost ukázat, jak mají na-
trénované právě tyto individuální 
disciplíny. Kromě postupových 
soutěží hry Plamen a  závodů Sti-
max Cupu se v našem kraji pořádá 
spousta pohárových soutěží, nej-
častěji v požárních útocích. 

Hasič s nadšením
Rozhovor s Adamem Šípem 

Minulý rok byl pro mě zatím tím 
nejlepším. Zúčastnil jsem se třinácti 
závodů po  celé republice. Některé 
závody byly součástí Českého po-
háru, kde jsem se celkově umístil 
na třetím místě. Navštívil jsem Pří-
bram, Jablonec nad Nisou, Pardubi-
ce, Prahu, Třebíč, Svitavy, Brno, Blu-
dov, Kamenec, Široký důl. V sedmi 
závodech jsem se umístil na bedně, 
třikrát jsem byl do devátého místa. 

Nezapomeň na  republikový 
šampionát, který se konal v  Ústí 
nad Labem! 

Na  něj jsem se kvalifikoval díky 
dobrým umístěním v republikových 
závodech ve výstupu na věž do prv-
ního poschodí. Byl jsem druhý, do-
konce i v běhu na 100 metrů s pře-
kážkami jsem získal stříbro. 

Paráda! Ale zlatá unikla jen o se-
tiny, viď? 

To je pravda, ale vyhrál můj ka-
marád. Přál jsem mu to. I  tak jsem 

si závody moc užil. Bylo pěkné, že 
jsme se s kamarády navzájem moti-
vovali a podporovali. 

A ještě nějaké úspěchy, byly? 
Reprezentoval jsem Ústecký kraj 

i  na  mistrovství republiky dorostu. 
Byli jsme druzí v běhu na 100 metrů 
s překážkami a třetí ve dvojboji. 

Takže vše úplně parádní. 
Úplně vše ne. Na závodech v Os-

travě jsem si vyzkoušel jízdu sa-
nitkou do  nemocnice. Spadl jsem 
z věže. Takže mé úspěchy a zážitky 
ze závodů byly opravdu pestré.

Samostatnou kapitolou je mis-
trovství světa. To musel být záži-
tek! 

Byl! Šampionát v  Saratově byl 
velkolepý, požární sport je v Rusku 
na  vysoké úrovni. Samotné zaháje-
ní na  stadionu bylo ohromujícím 
a nezapomenutelným zážitkem. Byl 
jsem závodníkem a  fanouškem zá-
roveň. Největší zážitek byla přítom-
nost na stadionu u pokoření světo-
vého rekordu v běhu na 100 metrů, 
který zaběhl náš český reprezentant 
Daniel Klvaňa v kategorii mužů. To-
hle MS bylo hodně výjimečné tím, 
že se konalo společně s  dospělými. 
Umístění jsem neměl nejlepší. Vím, 
že umím zaběhnout lépe, ale říkám 
si, že jsem teprve na  začátku, že to 
půjde nahoru. 

Duchcov se nemůže pochlubit známými sportovci. Ani 14letý Adam Šíp, 
žák 9. třídy duchcovského gymnázia patrně nikdy nebude plnit sportovní 
stránky, i když mu na krk budou věšet jednu medaili za druhou. Rozhodl se 
totiž pro požární sport, který téměř vůbec není medializovaný. Usměvavý Šíp 
v minulém roce dosáhl v kategorii mladších dorostenců dvakrát na titul vice-
mistra, startoval také na světovém šampionátu. Není proto divu, že jeho počí-
nání ocenil i starosta města Duchcov Zbyněk Šimbera. Mladého sportovce si 
pozval na radnici, aby mu osobně poblahopřál ke skvělým výsledkům. 
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Když tak počítám tvé úspěchy, 
tak ti chybí zlato z  nějakého vel-
kého podniku. Takže tento rok je 
cílem zlato? 

Postoupil jsem z kategorie mladší 
do kategorie střední. Budu soupeřit 
s o rok staršími kamarády. V běhu se 
pro tento rok nic nemění, ale ve vý-
stupu na věž už budu běhat se žebří-
kem od startu. Bude potřeba hodně 
trénovat a zlepšovat techniku, abych 
si udržel krásná umístění. Budu se 
snažit, třeba to zlato přijde. 

Jak to vypadalo přes zimu? Před-
pokládám, že jsi nezahálel.

Zimní příprava je pro mě hodně 
důležitá, abych byl připravený 
na  závody a  soustředění. Chodím 
do posilovny i do tělocvičny. Občas 
si jdu s  kamarádem zaboxovat. 
Určitě nezapomínám ani na 
techniku, například zapojování 
rozdělovače.

Ty prý trénuješ v  zimě i  lezení. 
Dokonce doma, je to pravda? 

Mám postavenou věž doma 
na  zahradě, sestavil jsem ji s  tátou, 
tak mohu běhat každý den, má po-
žadované rozměry. Když vyjde po-
časí, jezdím do Teplic, protože doma 
nemám běžeckou dráhu. Věnuje se 

mi Jakub Pěkný, který už několikrát 
vyhrál mistrovství světa. Od  ledna 
máme každý měsíc víkendová sou-
středění s  reprezentací v  Příbrami, 
která jsou zaměřená na věž a fyzič-

ku. Musím makat, chci se totiž udr-
žet v reprezentaci. 

A další cíle? 
Chtěl bych vyhrát republiku v le-

zení na věž. To je moje nejoblíbeněj-

ší disciplína. Čeká mě hodně závodů 
po celé republice, bude to náročné. 
Když se mi bude dařit, budu mít 
možnost být členem reprezentační-
ho družstva, které pojede do  chor-
vatského Čakovce na  mistrovství 
světa. 

Co tě kromě požárního sportu 
ještě baví?

Rád si zajdu ven s  kamarády, 
hodně cvičím v posilovně a běhám. 
V zimě rád jezdím na snowboardu, 
rád si zahraji stolní tenis a  florbal, 
není mi cizí kolo ani brusle. Teď 
chodím na  box, který mi pomáhá 
zlepšit třeba výbušnost do  star-
tů, mít rychlejší ruce a  sílu. Jinak 
na jiné sporty nezbývá čas.

Jaké sportovce obdivuješ? 
Obdivuji všechny hasiče, kteří si 

jdou za svým cílem a něco dokázali, 
ale asi nejvíc obdivuji mého trenéra 
Jakuba Pěkného. 

Byl jsi už u nějakého opravdové-
ho požáru? 

Je mi teprve 14 let, takže na výjez-
dy ještě nesmím.

A  chtěl bys být profesionálním 
hasičem?

Chtěl! Věnuji se tomu od  mala, 
chtěl bych pomáhat ostatním lidem.
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Úprkova 1, 415 01 Teplice

Tel.: 493 645 511
e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz

www.mariuspedersen.cz/mpteplice

systémy kompletního nakládání s odpady
velkoobjemové kontejnery, separace odpadů

zneškodnění odpadů kategorie „O“, „N“
svoz a zneškodnění gastro odpadu

veřejné osvětlení, světelná signalizace
letní a zimní údržba, opravy komunikací

údržba veřejné zeleně
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Jak se současná opatření 
dotkla filharmonie?

Velmi významně. Prakticky 
ochromila celou činnost filhar-
monie, neboť pokud živé umění 
ztratí své posluchače, nemá mož-

S ředitelem Romanem Dietzem
o teplické filharmonii dnes

nost jakkoliv své umění předávat. 
Zrušily se nejen koncerty v tuzem-
sku a v zahraničí, ale přerušily se 
i všechny kontakty s účinkujícími 
a další aktivity. Nemáme možnost 
náhradní činnosti, nemůžeme ani 
společně zkoušet v sále, kde by nás 
bylo na  jednom pódiu a  ve  stej-
ném čase i  více než 70, proto se 
členové filharmonie připravu-
jí na  své koncerty samostudiem 
doma a na základě pokynů svých 
vedoucích skupin plní své povin-
nosti, i když v omezené míře. 

něn na  více než 30 měsíců a  jen 
velmi těžko lze najít minimálně 
čtyři dny za sebou, aby měl čas pů-
vodní dirigent, sólista i  orchestr. 
V  případě mimořádných koncer-
tů, které nevyžadují tak náročné 
zajištění, se budeme snažit najít 
termíny, ale jistě to nebude už v le-
tošním roce.

Co se zakoupenými 
vstupenkami a abonentními 
vstupenkami?

Za  vstupenky na  jednotlivé 
koncerty, zakoupené v  pokladně 
Domu kultury, nebo prostřednic-
tvím internetu, bude možno vrátit 
celou částku v místě, kde byly po-
řízeny. U  abonentních vstupenek 
bohužel tuto možnost nemáme, 
neboť se vydávají v naší adminis-

Roman Dietz, ředitel filharmonie

Teplická filharmonie v pražském Rudolfinu, svatyni české hudby

Budou koncerty nahrazeny 
v jiném termínu?

Některé ano, u  jiných to bohu-
žel nejde. Zpravidla to platí pro 
mimořádné koncerty, kde se sna-
žíme najít náhradní termíny, ale 
u  abonentních koncertů bohužel 
nemáme časový prostor, kam je 
dodatečně zařadit. Je nutné brát 
v  úvahu, že uměleckou činnost 
plánujeme dva až tři roky předem, 
všechny termíny koncertů jsou 
často již smluvně zajištěny, náš 
koncertní kalendář je zcela zapl-



trativě a technicky je to nerealizo-
vatelné. Nezbývá nám nic jiného, 
než poskytnout následnou ade-
kvátní slevu našim abonentům 
za neuskutečněné koncerty při ná-
kupu nové abonentky na  sezonu 
2020-2021. Prozatím neznáme ani 
předpokládaný počet zrušených 
koncertů, proto se touto proble-
matikou budeme podrobně zabý-
vat, až se situace dostane do nor-
málu. Naši abonenti budou včas 
informováni. 

Co se bude odehrávat, když 
opatření potrvají delší dobu?

Na  tuto otázku bych potřeboval 
mít astrologické vzdělání. Opti-
misté očekávají postupný návrat 
ke  koncertní činnosti 8. června, 
pesimisté až na  podzim letošního 
roku. Obě varianty už nyní vý-
znamně ovlivňují nejen naši kon-
certní činnost, ale i  festivalovou. 
Byli jsme nuceni zrušit zbývající 
abonentní koncerty, čímž koncert-
ní sezonu již nedohrajeme a bohu-
žel jsme byli nuceni zrušit i festival 
L. van Beethovena, neboť omezení 
zasahuje do  poloviny termínu ko-
nání festivalu a navíc se nám nepo-
daří zajistit dopravu zahraničních 
umělců. Zrušení festivalu nás mrzí 
nejvíce z toho důvodu, že jsme měli 
připraveno mnoho akcí ke 250. vý-
ročí narození L. van Beethovena. 

Mají současná opatření vliv 
na financování filharmonie?

Na  tomto místě je vhodné si 
především připomenout, jakou 
obrovskou výhodu a  podporu 
máme ve  svém zřizovateli, který 
dává našim filharmonikům jisto-
tu, že nepřijdou o  práci a  nebu-
dou mít z  čeho platit své životní 
náklady. V horší situaci jsou nezá-

vislé scény a umělci tzv. „na volné 
noze“, kteří přišli ze dne na  den 
o  často jediný svůj zdroj příjmů. 
I  proto se vzedmula vlna solida-
rity posluchačů, kteří se vzda-
li nároku na  vrácení vstupného 
a  tímto alespoň částečně podpo-
řili kulturu naší země. Přesto, že 
se i nám významně snížily příjmy 
z  tuzemské a  především zahra-
niční koncertní činnosti, máme 
financování základních potřeb, 
tedy prostředků na platy, zajištěno 
od našeho zřizovatele. Na druhou 
stranu se nám zrušením našich 
koncertů a festivalu podaří uspo-
řit nemalé finanční prostředky, 
tím bychom mohli překlenout 
toto nelehké období. Čelem se 
k  této situaci postavilo i  minis-
terstvo kultury, které schválilo 
zvýšený objem dotací pro naši 
filharmonii na dvojnásobek opro-
ti minulému roku. Jsem velmi 
rád, že naše filharmonie má tuto 
finanční jistotu a  není to vůbec 
samozřejmé. Zaznamenávám vel-
ké problémy v jiných orchestrech 
i divadlech po celé ČR, kde hrozí 
velké snižování financí, čímž bude 
ohrožena samotná existence těch-
to institucí. S obavami však vyhlí-
žím do  následujícího roku 2021, 
kdy lze očekávat propad veřejných 
zdrojů a celá kultura i jiné oblasti 
se budou potýkat s  nedostatkem 
financí. Věřím, že i  tuto situa-
ci zvládneme a  bude zachována 
přízeň našemu orchestru, který 
v Teplicích působí již dvě staletí. 

Jaké změny filharmonie 
plánuje díky opatření 
v nejbližších měsících?

Byla nám zrušena celá řada vý-
znamných koncertů v  tuzemsku 
i v zahraničí. Měli jsme plánované 

Nemocnice Na Františku
Praha 1
přijme:

• lékař specialista v oboru RDG, Neurologie
• fyzioterapeut
• všeobecná a praktická sestra
• zdravotnický záchranář
• ošetřovatel, sanitář
a pro nové odd. ARO s nástupem od 9/2020:
• sestra se specializovanou způsobilostí ARIP 
• všeobecná a praktická sestra
• zdravotnický záchranář
• ošetřovatel, sanitář

Nabízíme:
• příjemné kulturně-historické prostředí v centru Prahy
• práce v akreditovaném zdravotnickém zařízení
• parkování v areálu nemocnice
• velmi dobré platové podmínky
• pro mimopražské ubytovna, popř. služební byt 
• kvalitní stravování (obědy, večeře) v ceně 25Kč
•  výhody z kolektivní smlouvy (23 hodin volna navíc, penzijní připojištění, 

2x ročně příspěvek na kulturu, sport, vzdělávání a rekreaci aj.)
•  odborný i osobní růst, a další vzdělávání (kurzy, specializace, semináře, 

e-learning, odborné konference aj.)
• možnost uzavření pracovního poměru i na zkrácený úvazek
 

Kontakt:
 Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM
 T: +420 222 801 370 - M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz - www.nnfp.cz
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koncerty na  festivalech Jaro Jose-
fa Suka a  Martinů fest v  Poličce, 
dva koncerty na  Mezinárodním 
hudebním festivalu Český Krum-
lov, koncerty v Děčíně, Praze, ale 
i v Lipsku, Hamburku, Düsseldor-
fu, Brémách či Berlíně, všechny 
tyto koncerty jsou nyní zrušeny. 
Ovšem jsme připraveni zahájit 
kdykoliv naši koncertní činnost 
v  Teplicích, a  to i  v  omezených 
podmínkách tak, jak nám dopo-
ručí ministerstvo zdravotnictví. 
Letní koncertní sezona tak bude 
patřit výhradně teplickým po-
sluchačům, předpokládám, že 
většinou v  Zahradním domě buď 

na venkovní terase, nebo i uvnitř 
v  závislosti na  stanovených pod-
mínkách. Posluchači si nás v Tep-
licích tedy užijí více než v přede-
šlých letních sezonách. Návrat 
k  normálu očekáváme od  polo-
viny září, kam směřujeme svou 
pozornost v přípravě přeložených 
koncertů v  Českém Krumlově 
a  k  zahájení naší nové koncertní 
sezony 8. října. Důležité ovšem 
je, aby se k  nám naši posluchači 
po  odeznění této krize opět vrá-
tili a  chodili do  koncertních sálů 
ve  stejně velkém počtu. Držme si 
palce a  dívejme se do  budoucna 
s optimismem.

golfbarbora.cz



Jaké je české školství?
I  přes různé problémy na  tom 

není nijak zle. Podle mezinárod-
ních šetření1) jsou výsledky na-
šich žáků spíše nadprůměrné, byť 
ke špičce se neřadí. Na čele žebříč-
ku jsou státy východní Asie, tedy 
státy s odlišnou kulturou, ke které 
patří vysoké nároky na  posluš-
nost, kázeň a  také úcta k  autori-
tám. V Evropě je na špičce Finsko, 
ale i  to je dost specifické: prestiží 

učitelského povolání a  odvahou 
k rozsáhlým experimentům. Roz-
hlížejme se po  okolí, ale zůstaň-
me sví. My máme solidní tradici 
a strukturu školství, řízení resortu 
je funkční a akceschopné, spousta 
učitelů chápe své povolání jako 
poslání a  hlavně: pro velkou vět-
šinu společnosti je vzdělání velmi 
významnou hodnotou. Na  vavří-
nech však spát nemůžeme.

Co našemu školství chybí?
SVOBODA. Nejsem pro anar-

chii, ale vyšší autonomie škol by 
umožnila školám s  nadšenými 
a  ambiciózními učiteli jít svou 
specifickou cestou. Mnozí učitelé 
jsou opravdu tvořiví a  chtějí pro 
žáky vymýšlet a  do  života uvádět 
atraktivní metody výuky.

ŽÁCI. Někde je to tak doslova 
– některé školy jsou poloprázdné. 
Jinde žáci jsou, ale schází jim mo-
tivace. Bohužel stále více žáků se 
snaží školou nějak (co nejsnadně-
ji) proplout a nejde jim o skutečné 
vzdělání. Klidně se spokojí se čtyř-
kami. Motivovat je – to je pro nás 
učitele výzva.

UČITELÉ. Psychická náročnost 
a  nízká prestiž příliš mnoho zá-
jemců o učitelské povolání do ško-

ly nedovedou. Mladých učitelů je 
málo. V systému zůstali jednak ti 
skalní, pro něž je povolání poslá-
ním, a pak také ti, kteří by se jin-
de těžko uplatnili. Tedy dvě dost 
rozdílné skupiny. I proto je třeba, 
aby ředitelé měli možnost výrazně 
diferencovat jejich odměňování.

PENÍZE. Ačkoli se v  posled-
ních letech situace výrazně lepší, 
přece jen ve srovnání se státy Or-
ganizace pro hospodářskou spolu-
práci a rozvoj vydáváme na vzdě-
lání stále jen malou část hrubého 
domácího produktu. Reforma fi-
nancování regionálního školství 
(ačkoli k  ní mám i  výhrady) je 
dobrým nástrojem ke  zkvalitnění 
výuky, protože umožní její vyšší 
individualizaci.

Kam je vhodné směřovat?
K INDIVIDUALIZACI. Přesto-

že je naše školství centrálně řízené, 
jsou ve  výsledcích velké rozdíly. 
Pražské školy dopadají v  šetře-
ních mnohem lépe než ty v Ústec-
kém kraji; žáci, jejichž rodiče jsou 
úspěšní a  vysokoškolsky vzdělaní, 
dosahují mnohem lepších výsled-
ků, než žáci rodičů se základním 
vzděláním. Za  tohle ale školy ne-
mohou. Je to způsobeno možnost-
mi a  ambicemi jednotlivých soci-
álních skupin. Přesto bychom ale 
měli směřovat k  tomu, abychom 
každému žáku umožnili rozvinout 
jeho potenciál. Toho lze dosáhnout 

individualizací vzdělávání. Takový 
přístup je drahý. Věřím, že zlevnění 
pomohou moderní technologie.

K  VŠEOBECNÉMU VZDĚ-
LÁNÍ. Z  populačního ročníku 
jde po maturitě studovat vysokou 
školu asi 65 % mladých lidí. Z nich 
má za  sebou 24 % gymnázium 
a 41 % SOŠ. Přitom odborné školy 
mají takové složení předmětů, aby 
své žáky připravily do  praxe. Ne-
míním absolventům SOŠ bránit 
v přístupu k vyššímu vzdělání, ale 
soudím, že výše uvedený procen-
tuální poměr by měl být obráce-
ný. Stát by ušetřil (gymnázia jsou 

(Zadavatel: Hnutí SENÁTOR 21, Zpracovatel: Hnutí SENÁTOR 21)

Budoucnost 
vzdělávání

1)   Programme for International Student Assessment (PISA) a Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)

podstatně levnější než odborné 
školy) a  žáci by pro studium byli 
lépe připraveni.

K  CELOŽIVOTNÍMU UČE-
NÍ. Stále zrychlující rozvoj techno-
logií a vývoj společnosti způsobu-
je, že člověk nevystačí se znalostmi 

nabytými ve  škole po  celý život. 
Kdo chce být úspěšný, musí se po-
řád učit. Stát má pro to vytvořit 
podmínky. Třeba i  tím, že školy 
budou fungovat jako centra vzdě-
lanosti pro všechny věkové kate-
gorie.

Co jsme objevili během karantény
Uzavření škol kvůli epidemii 

COVID-19 přineslo řadu problé-
mů a  těžkostí. Má ale i  pozitiv-
ní dopady. Přimělo totiž učitele 
využívat technologie, kterým se 
někteří dlouho bránili. Teď jim ne-
zbývá nic jiného, než se je naučit 
zvládat. A objevují jejich možnosti 
a výhody. To je dobře!

Kladem také je, že učitelé jsou 
nuceni učivo redukovat a  vybírat 

to opravdu podstatné – základní. 
A to je taky dobře!

Nejdůležitějším přínosem sou-
časné koronavirové situace pro 
žáky je její výchovný aspekt. Žáci 
vidí vlnu solidarity ve společnosti, 
semknutí se. A co víc – mnozí se 
aktivně zapojují a  pomáhají po-
třebným. To je skvělé.

RNDr. Zdeněk Bergman, 
ředitel Gymnázia Teplice
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Na kvalitu ovzduší jsme v na-
šem kraji hodně citliví. Oproti 
tomu kvalitu vody, která nám 
teče z  kohoutků, tu vnímáme 
jako jistotu a samozřejmost. Čím 
to je?

Chtělo by se říci, že je to profesi-
onální prací vodárenských společ-
ností. A  jistě to tak i  je. Jsme ale 
rádi, že v posledních letech se lidé 
začínají více zaměřovat i  na  kva-
litu pitné vody, na  problematiku 
výroby, zásobování i  čištění od-
padních vod. O tom svědčí zejmé-
na zájem o  dny otevřených dveří 
na našich provozech.

Které jsou hlavní procesy za-
jišťující kvalitu vody dodávané 
do domácností? 

Úprava surové vody, kterou be-
reme jak z vrtů, tak z povrchových 
zdrojů, je opravdu náročný proces. 
Od  filtrace, chemické úpravy, vy-
užívání UV záření a  podobně až 
po  složitou distribuční soustavu, 
která třeba u  nás na  severu Čech 
měří přes 9 tisíc kilometrů. V kaž-
dé části tohoto procesu je řada 
kontrolních mechanismů, které 
zajišťují hygienickou nezávadnost 
i  kvalitu pitné vody, jíž zásobuje-
me více než 1,1 milionu obyvatel. 
Kvalitativní parametry pitné vody 
jsou stanoveny zákonem. Pitná 
voda dodávaná z  veřejného vo-
dovodu je nezávadná a její kvalita 
vyhovuje legislativním požadav-
kům po  stránce fyzikální, che-
mické i mikrobiologické. Kvalitu 
vody v  distribuční síti pravidelně 
kontroluje akreditovaná labora-
toř provozovatele a také příslušná 
pracoviště Krajské hygienické sta-

Voda z kohoutku je
kvalitní a nezávadná

V současné době celosvětové 
pandemie onemocnění COVID-19 
vnímáme mnohé, co se dotýká 
našeho života jinak než v době „předkoronavirové“. Jinak se díváme na hodnoty kvality 
života. Co zásadně ovlivňuje naše zdraví? Je toho hodně a mezi hlavní parametry patří také 
kvalita pitné vody. O vodě jsme si povídali a mnohé zajímavé odpověděl tiskový mluvčí 
Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme.

Teď asi k hodně frekventované 
otázce – dodávaná pitná voda 
a její bezpečnost z hlediska one-
mocnění COVID-19.

Akreditovaná laboratoř sleduje 
systematicky kvalitu vody na  vý-
stupu z  úpraven vody, ve  vodo-
jemech a  dále při její distribuci 
i  u  spotřebitelů. Program sle-
dování kvality pitné vody je vy-
pracován v  souladu s  požadavky 
platné legislativy a  je každoročně 
schvalován hygieniky. Naše labo-
ratoře ročně provedou kontrolu 
téměř 17 tisíc vzorků pitné vody, 

veročeská voda vás mohu ujistit, 
že dodávaná pitná voda do vašich 
domácností je hygienicky zabez-
pečená a  není třeba se obávat, že 
by pitná voda šířila onemocnění 
COVID-19 způsobené novým ty-
pem koronaviru.

Pitnou vodu v  domácnostech 
tedy nemusíme doma nijak „pro 
jistotu“ ošetřovat. Ani převařo-
vat, ani kupovat všelijaké pří-
stroje pro domácí zkvalitnění 
dodávané vody?

Voda z  kohoutku je nezávad-

ná a  zcela v  pořádku. Navíc je 
z  praktického hlediska nejlépe 
dostupná. V  žádném případě 
není třeba doplňovat drahé filtry 
a  jiná „zázračná“ zařízení, která 
bohužel i v této době nabízejí po-
domní prodejci, přesněji řečeno 
podvodníci.

Hrozí nám v budoucnosti ne-
dostatek pitné vody?

V severních Čechách je naštěstí 
relativní dostatek vodních zdrojů. 
Celá severní hranice je tvořena ho-
rami skýtajícími zdroje vody, a tak 
zde nehrozí žádný katastrofický 
scénář. To ovšem neznamená, že 
bychom se neměli o  vodu starat 
a hledět do budoucnosti. Ať už my 
jako vodohospodáři v  péči o  in-
frastrukturu – tam ročně putuje 
více než 1,5 miliardy korun, nebo 
stát v péči o vodní zdroje. A samo-
zřejmě každý z  nás. Hospodařit 
s  vodou, aby zůstávala v  krajině, 
pečovat o  přírodu ve  svém okolí 
a  vést k  tomu i  mladou generaci. 
V  tom jako skupina Severočeská 
voda pomáháme také školám.

Jaké cíle má SVS pro další 
roky?

Severočeská vodárenská spo-
lečnost je silnou nadregionální 
společností, která zodpovědně 
a  efektivně spravuje vodohospo-
dářský majetek, podporuje jeho 
hospodárné rozšiřování, a  která 
prostřednictvím tohoto majetku 
poskytuje kvalitní, spolehlivé a ce-
nově dostupné služby spočívající 
ve  výrobě a  dodávce pitné vody 
a  odvádění a  čištění odpadních 
vod. K  těmto cílům vede mnoho 
cest, kterými se snažíme odpo-
vědně kráčet. Ať už v  činnostech 
souvisejícími se stavbami a  re-
konstrukcemi, zaváděním nových 
technologií, ale i edukačními akti-
vitami, které podporují třeba výu-
ku ve  školách, badatelské aktivity 
zaměřené na vodu a ekologii a po-
dobně.

nice. Kvalita dodávané pitné vody 
odpovídá všem zákonným přís-
ným limitům. Za  stav vnitřních 
rozvodů v  domě či bytě ale vždy 
zodpovídá majitel. Je důležité, aby 
materiál vnitřních vodovodních 
rozvodů byl zdravotně nezávadný 
a vhodný pro styk s pitnou vodou.

při kterých sledují až 100 ukaza-
telů. Proces úpravy surové vody 
na vodu pitnou jakékoliv organic-
ké znečištění spolehlivě odstraní. 
Respirační viry a  s  nimi i  nový 
koronavirus jsou na  dezinfekci 
(ozónem, UV zářením a chlórem) 
velmi citlivé. Jménem skupiny Se-
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České Švýcarsko je bezesporu 
diamantem na  severu naší země 
a  nabízí řadu výletů a  vycházek 
do pískovcové skalní krajiny. Roze-
klané skalní masivy se střídají s vy-
hlídkami na Lužické hory, na Stře-
dohoří nebo do Saského Švýcarska. 
Nejcennější území je od roku 2000 
národním parkem (nejmladším 

v  České republice). Po  obvodu 
parku nalezneme mnoho rozhle-
den, které dotvářejí kolorit kraje 
z  dob, kdy zde bylo převážně ně-
mecké osídlení. Tehdejší spolky 
při objevování turistiky budovaly 
právě vyhlídkové věže jako blízké 
cíle z  okolních měst a  městeček. 
Další výjimečnou charakteristikou 

Krajina Českého středohoří, při-
tažlivá především pro svůj kopcovi-
tý ráz s desítkami vrcholů, je i do-
movem mnoha vzácných živočichů 
a  rostlin. Řada z  nich patří mezi 
chráněné. Příjemnou procházkou 
lesem, při které se dozvíte i zajíma-
vé informace o okolí, může být ne-
jedna místní naučná stezka.

Naučná stezka Březina u  Kos-
tomlat pod Milešovkou seznamu-
je návštěvníky na  celkem sedmi 
naučných tabulích s  místní pří-
rodou i  historií. Celková délka je 
necelých 8 km a  začíná u  rozcestí 
U  rybníčku, odkud vede směrem 
k hradu Kostomlaty, dále k rozces-
tí U Velké Jedle až k Vojenskému 
rybníku. Pod Stříbrným vrchem 
se lesní cestou vrací na  rozcestí 
U rybníčku. 

Na  pravé straně Labe v  okolí 
vesničky Hlinná najdete Naučnou 
stezku Hlinná – Kamýk, která vás 
provede ke kapli Narození sv.  Jana 
Křtitele a přes Plešivec zpět. Sedm 
informačních tabulí se věnuje 
historii hornin a  přírody, tabule 

na  sebe automaticky nenavazují, 
proto můžete trasu začít kdekoli. 
Z  Hlinné lze pokračovat i  na  dru-
hou stranu, do  přírodní rezervace 
Holý vrch. 

Zajímavou procházkou je výšlap 
z  Brné do  kopce Průčelskou roklí 
k  Průčelskému vodopádu, odkud 

pokračujte po  Naučné stezce Pod 
Vysokým Ostrým. Dojít můžete až 
k samotné vyhlídce Vysoký Ostrý či 
okolo Přírodní rezervace Sluneční 
stráň k hradu Střekov. 

Poslední pozvánka je za  přírod-
ní památkou Magnetovec – Skalní 
hřib. Ojedinělý skalní útvar nazva-

ný Skalní hřib je schován vysoko 
v lese a jsou od něho krásné výhle-
dy na  České středohoří. Dojdete 
k němu z obce Velké Březno po ze-
lené přes rozcestí Fráž. Celý okruh 
má necelých 9 km.

 www.stredohori.cz

Po naučných stezkách v Českém středohoří

Za krásami Českého Švýcarska
jsou podstávkové domy, 
které zde vznikaly už 
od  16.  století. Dodnes 
vytvářejí cenné lokality 
chráněné architektu-
ry např. na  Kamenické 
Stráni, ve  Vysoké Lípě 
nebo v  Dlouhém Dole, Kyjově 
a ve Vlčí Hoře u Krásné Lípy.

A náš tip na rodinnou vycházku. 
Začneme v  Jetřichovicích v  centru 
Českého Švýcarska (parkování je 
zpoplatněno, jsou zde automaty). 
Vydejte se po  žluté značce směr 
Na  Tokání. Kolem budovy bývalé 
ozdravovny schované pod mohut-
nými útvary Jetřichovických skal 
vejdete do  romantického Můst-
kového dolu. Zde odbočíte podle 
ukazatelů k  mohutnému skalnímu 
masivu. Na jeho vrchol se sporými 
zbytky skalního hradu Falkenštejna 
vystoupíte po  kovových, správou 
Národního parku České Švýcarsko 

Krásu hledejte v Ústeckém kraji

nedávno instalovaných schůdcích. 
Tesané místnosti připomínají dáv-
nou minulost hrádků, které byly 
vystavěny na  obranu obchodních 
cest z Čech do Lužice. Později však 
jejich posádky začaly naopak kupce 
přepadat a staly se hrozbou celého 
kraje. Musely být zlikvidovány voj-
sky Lužického Šestiměstí (15.  sto-
letí). Z  okrajů hradní plošiny je 
výhled do  okolní členité krajiny 
Jetřichovických skal brázděné hlu-
bokými roklemi. Stejnou cestou se 
vracíte do  Jetřichovic, trasa je cel-
kem 3 km.

 www.ceskesvycarsko.cz
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Region podél toku řeky Ohře 
v  Ústeckém kraji, kde není nouze 
o  zábavu, příjemný pobyt v  histo-
rických královských městech, ale 
ani o mystická a tajemná místa – to 
je Dolní Poohří. Rozkládá se v oko-
lí čtyř hlavních měst, kterými jsou 
Kadaň, Klášterec nad Ohří, Žatec 
a Louny. V těchto městech i dalších 
přibližně devadesáti obcích můžete 
strávit velmi příjemné chvilky. 

Klášterec nad Ohří nabízí ne-
všední zážitky pro všechny věkové 
kategorie. Od porcelánové školičky 
v areálu druhé nejstarší porcelánky 
v ČR až po lázeňské pobyty v are-
álu lázní Evženie. Městský zámek 
má expozici českého a evropského 
porcelánu. V Klášterci nad Ohří je 
například i Muzeum hodin a kaž-
doročně sem zajíždí houslový vir-
tuos Jaroslav Svěcený, aby zahájil 

Poznámka redakce:
Text této dvoustrany byl připravován v polovině dubna. 
Nevíme, kdy ho čtete, ale prosíme, dodržujte aktuální nařízení 
vlády ČR, co se týká pohybu osob a dalších nařízení kvůli 
koronaviru. Děkujeme a přejeme samé skvělé zážitky při 
poznávání krás přírody a měst Ústeckého kraje.

V  krásných Krušných horách se 
probouzí jarní příroda a  díky čis-
tému ovzduší je velká viditelnost. 
Nabízíme tipy na  výlety nedaleko 
Lesné, o  kterých jste jistě nikdy 
neslyšeli. A  až se řádně projdete, 
přijďte na chlazené pivo, limonádu 
či výbornou polévku k našemu ob-
čerstvovacímu okénku v  Horském 
hotelu Lesná. Přímo na Lesné mů-
žete obdivovat umělecké lavičky, 
sochy zvěrokruhu, prozkoumat ar-

boretum (sbírku živých dřevin), ge-
opark, rašeliniště či zabloudit v blu-
dišti. Pro zájemce nabízíme oboru 
se zvířaty. Podrobné texty o tipech 
k  těmto výletům najdete na  www.
horskyareallesna.cz, nebo Faceboo-
ku Horský areál Lesná a také na te-
lefonním čísle 476 000 334 od 8:00 
do 14:00 hodin ve všední dny.

Co můžete vidět na  těchto výle-
tech? Například klouzací kámen, 
který je opředen mnoha pověstmi. 

Nachází se 2 km jižně od Brandova 
u opuštěného čedičového kameno-
lomu, 7,2 km od Lesné. Menhir je 
u pramene severně od obce Orasín, 
6 km od Lesné. Terezina vyhlídka je 
krásná a najdete ji na okraji rezer-
vace Jezerka směrem na  Vysokou 
pec (8,1 km od  Lesné). Sudetský 
oltář - skalní věž nedaleko Horní 
vyhlídky s  reliéfem Říšské orlice 
leží od Lesné 9,6 km. Vrchol Jezerky 
a pozůstatky hradu Žeberk – dříve 

nejvýše položený hrad v severních 
Čechách opředený mnoha pověst-
mi (7,1 km od Lesné).

Další tipy na  výlety s  uvedeným 
počtem kilometrů od  Lesné: He-
lenčiny vodopády (2,3 km), Eduar-
dova skála (2,7 km), Medvědí skála 
(3,1  km), Kostel Nejsvětější trojice 
(3,2 km), Kočičí skála (3,4 km), Nový 
Žeberk (3,8 km), Rudolický rybník 
(4,2 km), Červená jáma (4,4  km), 
Vysílač Jedlová (4,6 km), Dřevař-
ský rybník (4,6 km), Skalní brána 
(7,9 km), Zámek Jezeří (9,4 km), Bý-
valá Gabrielina Huť (9,6 km).

www.krusnehory.eu 

(Ne)tradiční výlety
– Lesná v Krušných horách a okolí

Malebný region Dolní Poohří
a  následně vystoupil na  festivalu 
Kláštereckých hudebních prame-
nů.

Královské město Kadaň leží 
na  levém břehu řeky Ohře. 
Za zmínku stojí tzv. Katova ulička, 
která je registrována jako nejužší 
ulice v  České republice. Její délka 
je 51 metrů, šířka v nejužším mís-
tě 66,1 cm. Nejcennější historickou 
památkou v  Kadani je Františkán-
ský klášter Čtrnácti sv. Pomocní-
ků, který je chráněn jako národní 
kulturní památka České republiky. 
Z ochozu bílé radniční věže se na-
bízí rozhled do širokého okolí.

Mezi nejstarší města ve  střed-
ní Evropě neodmyslitelně patří 
královské město Žatec. Tato zóna 

technických památek v současnosti 
kandiduje na  zařazení na  seznam 
památek UNESCO. Žatec je měs-
tem, kde je pivo a chmel doma. Nej-
známější značky českých a  zahra-
ničních piv (např. Pilsner Urquell, 
Budweiser Budvar, Stella Artois, aj.) 
by nemohly vzniknout bez žatecké-
ho chmele. I proto zde sídlí největší 
muzeum chmele na světě. 

„Perla na  řece Ohři“, jak město 
nazývají místní obyvatelé, to jsou 
Louny. Dominantou a  chloubou 
města je chrám sv. Mikuláše. Dílo 
s 60 m vysokou věží bylo dokonče-
no roku 1538. Okolí Loun je velice 
zajímavé a vybízí k velkému množ-
ství výletů. V Březně u Loun je ar-
cheologický skanzen. 

 www.dolnipoohri.cz



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

Realitní služby, jaké si přejete

R05

Reality Benešovo náměstí 417/12
Teplice, tel. 737084385

Kompletní sortiment sáčků
pro všechny značky vysavačů
a další filtrační materiály.
Nově i bavlněné roušky a akce 
s kupónem při koupi 2 balení sáčků 
do vysavačů rouška dle vlastního 
výběru zdarma jako dárek

Kdo přijde s vystřihnutým kuponem pro sáčky
dostane roušku zdarma nebo 10% slevu

Prodejna sáčků do vysavačů

 

Jsme rodinná firma,
vyrábíme námi navržené látky

a výrobky venkovského stylu

www.textilzitka.cz

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

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

R05

www.elsen.cz

R05

®
Nabízíme lehkou práci
převážně v sedě vhodnou
i pro OZP.
Mzda od 96,30 Kč
až do 110 Kč na hodinu
Možnost ubytování
Email: asistentka@bramburky.cz
Tel.: +420 770 645 222

Otevřeli jsme
pro Vás již
druhé bydlení
pro seniory 
v samostatných bytových jednotkách ve zcela 
nově zrekonstruovaném objektu v Bílině. 

Bližší informace
na tel. 774 705 805
e-mail: info@senior-byty.cz 
www.senior-byty.cz

R05

TEXTIL    SECOND HAND
ul. Krupská – Teplice  (Proti OD – Fontána)

Nabídka kvalitního textilu.
Výběr moderního i značkového oblečení.

Otevřeno Pondělí – Pátek 9-17 hod. Sobota 9-12 hod.

 Při předložení
tohoto inzerátu

získáte slevu

-50%
(kupon na jeden nákup

 – slevy se nesčítají ) 

VYMALUJI, drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.
DOPRAVA - odvezu, přivezu.    Tel.: 724 706 553. R05



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

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

Ing. Oldřich Lukeš
Realitní makléř

724 620 147 / 417 533 108
oldrich.lukes@rksting.cz
 

Realitní kancelář STING, s.r.o.
Školní 1019, 415 01 Teplice
www.rksting.cz // 800 10 30 10

• nákup nemovitostí a jejich prodej
• zprostředkování pronájmu a prodeje • hypotéky

• pojištění • investice • řešení oddlužení nemovitostí

Reality a investiční fond

R05 Silniční a odtahová služba

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

Hospic v Mostě
přijme

ZDRAVOTNÍ SESTRU
(PRAKTICKOU SESTRU)

do směnného provozu.

Nástup možný ihned.

Informace u vrchní sestry Mgr. Jany Hanzlíkové
v pracovní dny na tel. čísle 476 000 166.

R05

od 369,-
Kč/m2

KUPON NA SLEVU

Platí pouze do 31. 5. 2020!  
Nevztahuje se na akční či zlevněné zboží, 

na služby, na zboží na objednávku. 
Nelze uplatnit zpětně. Slevy se nesčítají. 

Kupón platí na prodejně i v e-shopu.

při nákupu

-15%Kó
d 
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Inspirujte se 
ve Vaší nejbližší prodejně BRENO s nejširším 
sortimentem podlahových krytin / 59x v ČR

facebook.com/koberce.breno instagram.com/koberce_breno

Velký výběr 

dekorů dřeva i dlažby

BRENO.cz
E-shop/24h.

... skvělá volba do bytových 

i komerčních prostor. Jedinečnost 

vinylové podlahy je v její snadné 

instalaci, nenáročné údržbě, 

vizuální atraktivnosti, 

odolnosti a tichosti.

TOP NABÍDKA!
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Cena 220,- Kč/m2

Tel.: 723 505 787
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