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DĚČÍN, CHOMUTOV,
LITOMĚŘICE, LOUNY,
MOST, TEPLICE,
ÚSTÍ NAD LABEM

Díky obrovské podpoře
jsme karanténu
str. 6–7
výborně překonali

Jsme tu, abyste v budoucnu neztroskotali.
Maturitní obory:
NOVÉ TECHNOLOGIE

Učební obory:
KADEŘNÍK
KUCHAŘ-ČÍŠNÍK
PRODAVAČ

LOGISTIKA
MANAGEMENT
CESTOVNÍHO RUCHU
MANAGEMENT OBCHODU
HOTELNICTVÍ

Dálkové studium
PODNIKÁNÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 3. a 23. 11. a 16. 12. 2020

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou
Hledáme posily do výroby

• Seřizovač
• Strojní
zámečník
• Technik
plánování
preventivní údržby
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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

V pokračující pandemické době jsme oslovili primátory a starosty bývalých okresních měst
Ústeckého kraje, aby vyslali vzkaz svým spoluobčanům.

Vzkaz pro občany měst
Petr Nedvědický,

Marek Hrabáč,

Vážení spoluobčané, děkuji vám
za to, že se v této nelehké době
chováte zodpovědně, ohleduplně
a slušně ke všem lidem v okolí.
Respektujete nařízená opatření,
nosíte roušky, dodržujete rozestupy a ostatní omezení, která jsou
sice nepříjemná, ale velmi důležitá
k tomu, abychom společně snížili
šíření nákazy na nejnižší možnou
míru. Město Ústí nad Labem se
ve spolupráci s ostatními institucemi snaží podpořit ty nejohroženější – seniory a rizikové skupiny občanů, máme k tomu dostatek prostředků, dezinfekci, hygienické gely nebo
ochranné prostředky a jsme připraveni je dodat, kam bude potřeba. Prosím vydržte, buďte disciplinovaní a můžete-li, pomáhejte.

Velice mě těší, že navzdory
vzniklému stavu se Chomutováci
semknuli, drží při sobě a pomáhají si, když je to nejvíce potřeba.
Ať už jde o zdravotníky a složky
IZS, pracovníky sociálních služeb, prodavače, popeláře i všechny
ostatní, kteří v těchto nelehkých
časech musejí svou práci nejen
v zaměstnání, ale i doma dělat
na maximum a do úplného vyčerpání. Děkuji všem občanům, kteří
dodržují veškerá bezpečnostní opatření, a také těm, co nezištně pomáhají
komukoliv. Ostatní naléhavě žádám o maximální možné dodržování epidemiologických opatření, která jsou aktuálně stanovena vládou. Prosím,
buďte ohleduplní. Zvládli jsme to na jaře, zvládneme to i teď.

Hynek Hanza,

Jan Paparega,

primátor Statutárního města Ústí n. L.

primátor Statutárního města Teplice

primátor Statutárního města Chomutov

primátor Statutárního města Most

Buďte prosím odpovědní, ohleduplní a trpěliví. Nic netrvá věčně
a na vaší odpovědnosti, trpělivosti a ohleduplnosti nyní závisí, jak
dlouho současná krize ještě potrvá
a kolik bude mít obětí (lidských
i ekonomických). Normální svět se
jistě vrátí a společnost z této krize,
stejně jako z každé krize v historii,
vyjde silnější a připravenější. Držte se a vydržte!

Ladislav Chlupáč,

starosta královského města Litoměřice
Vyjadřujeme ho prostřednictvím iniciativy města Litoměřice,
kterou jsme nazvali „Věnujte svou
hvězdu“. Vyzvali jsme obyvatele, aby vyráběli vánoční hvězdy
a ve znamení lásky a naděje v lepší
zítřky je darovali svým nejbližším,
přátelům, ale například i lidem
žijícím v domovech pro seniory
či klientům sociálních zařízení.
Vlastnoručně vyrobenou hvězdou
darovanou druhým chceme vyjádřit naději, že všichni táhneme za jeden provaz, myslíme na sebe a i v horších časech se podporujeme.

Jasným vzkazem našim občanům může být úryvek z písně
od skupiny Chinaski, kde se zpívá:
,,Nic není jako dřív, nic není tak
jak bejvávalo.“ Na konci songu
je také věta: ,,Co myslíš ségra, je
to hodně nebo málo?“ Rád bych
všem vyslal zprávu, že je hodně
věcí, které jsme ztratili a možná
již nedostaneme zpět, ale je také
spoustu pozitiv, které je třeba si
z krize odnést…

Pavel Janda,

starosta města Louny
Chtěl bych v těchto dnech popřát všem pevné zdraví a poprosit
o dodržování mimo jiné základních pravidel 3R - ruce, roušky,
rozestupy. Vzájemná ohleduplnost
je pomocnou rukou od veřejnosti
směrem k lékařům a zdravotnickému personálu. Současně děkuji
všem, kteří zejména v nemocnicích bojují o životy našich spoluobčanů.

Připravila: L. Richterová, foto: archiv
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LABORATORNÍ POMŮCKY

CHEMICKÉ LÁTKY

Opravdový vědec potřebuje k experimentům řadu
pomůcek. Těšit se můžete na odměrné válce,
kádinky, baňky, teploměr, nebo třeba kapátka.

Bez opravdových chem
jen velmi těžko. V naší
například jedlou sodu,
cukr, sůl nebo třeba oc
V poznávání vody vám

V loňském roce se společnosti skupiny Severočeská voda rozhodly pro netradiční způsob, jak školou
povinným dětem přiblížit téma vody. Vedle pravidelných soutěží pro školy a školníwww.badaniovode.cz
družiny, pohádkových
dnů otevřených dveří ve svých objektech a dalších
aktivitách pro děti a rodiny nabídly – zejména
žákům 2. stupně základních škol – aktivitu
podporující badatelský směr výuky pod název Bádání o vodě. Podrobněji jsme si o ní povídali s mluvčím
Severočeské vodárenské společnosti Mariem Böhmem.

Voda umí zabavit a poučit

se nebáli komunikovat a nestyděli se za to, že leccos vědí. Nezapomenu třeba na malotřídku
v Zabrušanech, kde se prvňáci
trumfovali s páťáky ve znalostech o vodě.

Proč děti poučovat o vodě
právě touto formou?
Na trhu jsou k dostání různé
badatelské sady. Některé se týkají i tématu vody, ale jsou to spíše
hračky, byť velice užitečné. Chtěli
jsme spojit hru a výuku tak, aby
voda byla součástí běžného vyučování a žáci se dozvěděli něco zajímavého názornou formou. A tak
jsme školám darovali sadu laboratorních pomůcek a chemikálií
a hlavně návodů na pokusy s vodou. Sadu lze použít v prvouce,
chemii, ekologické výchově a dalších příbuzných předmětech. Není
to jen náš výmysl. Vybavení sady
i pokusy připravili učitelé a studenti litvínovském Scholy Humanitas, která se specializuje na ekologii. Dokonce s námi po školách
jezdili a vždy předvedli pár pokusů, aby ukázali, jak prakticky sadu
používat.
Kolik škol jste už stihli
obdarovat?
Zatím dvacet v Ústeckém a Libereckém kraji. Další školy jsme
měli v plánu letos na jaře a na podzim, ale covidová epidemie nám
zkřížila plány. Přesto máme záso4

bu sad připravenou a jakmile to něco zadarmo. Ale vážně: setkali
půjde, zase se do škol rozjedeme. jsme se s mnoha nadšeným učiteli chemie a biologie, kteří měli
Jaká byla reakce ve školách?
radost, že si takto mohou rozšíZe strany vedení a učitelů čas- řit spektrem učiva. Setkali jsme
to údiv, že jim někdo chce dát se s velmi pozornými žáky, kteří

Co se dá dělat teď, když
ve školách je online výuka
a omezeny jsou i další
aktivity?
Je pravda, že jsme museli zrušit
i dny otevřených dveří v úpravnách pitné vody a čistírnách odpadních vod, exkurze a další zajímavé akce. Věříme, že brzy bude
možné zase začít, protože nejlepší
je vidět na vlastní oči.
Nyní připravujeme několik
online aktivit, které by šlo využít
v domácím i školním prostředí.
Na Facebooku Severočeská voda
představujeme zajímavé stavby,
nyní zejména historické vodojemy
a chystáme vědomostní a poznávací soutěž.
Samozřejmě doporučujeme jít
do přírody, kde si člověk nejlépe
uvědomí, jak je voda důležitá, že
by bez ní všechna ta krása kolem
nebyla.
A přejeme zvlášť dětem, aby si
v zimě užily dostatek vody i v pevném skupenství.

BÁDÁNÍ O VODĚ
vodní laboratoř - sada pomůcek pro základní školy

ZNÁTE UŽ VODNÍ LABORATOŘ

PRO KOHO JE LABORATOŘ URČENA

Vzdělávejte se s naší laboratoří a poznejte
skrze zajímavé pokusy, jak je voda pozoruhodná kapalina.
Objevujte její krásu a naučte se o ní více.

Vodní laboratoř je určena pro zvídavé žáky
prvního a druhého stupně základní školy.
S její pomocí poznají krásy vody a na vlastní
kůži si vyzkouší, jak voda funguje v přírodě.

CO NAJDU UVNITŘ
25 CHEMICKÝCH POKUSŮ

2 BONUSOVÉ EXPERIMENTY

Vodní laboratoř obsahuje celkem 25 pokusů, které
poodhalí, jak se voda chová v přírodě, a jaké má
vlastnosti. Dozvíte se, jak funguje fotosyntéza,
nebo třeba vodní sopka.

Pro zvídavé chemiky jsme připravili 2 speciální
experimenty, prostřednictvím kterých se naučí
více o koloběhu vody v přírodě i ve vodárenství.

LABORATORNÍ POMŮCKY

CHEMICKÉ LÁTKY

Opravdový vědec potřebuje k experimentům řadu
pomůcek. Těšit se můžete na odměrné válce,
kádinky, baňky, teploměr, nebo třeba kapátka.

Bez opravdových chemikálií objevíte svět vody
jen velmi těžko. V naší laboratoři proto naleznete
například jedlou sodu, kyselinu citronovou, líh,
cukr, sůl nebo třeba octan vápenatý.
V poznávání vody vám proto nic nebrání.

www.badaniovode.cz
Metodická
a tvůrčí
spolupráce:

Do karantény uvrhla koronavirová pandemie i teplický Klokánek, zařízení Fondu ohrožených
dětí. Jak tuhle zkušenost ustáli, na to jsme se zeptali jeho ředitelky Mgr. Daniely Brníkové.

Díky
obrovské podpoře
jsme karanténu
výborně překonali

Jaký jste museli nastavit režim
a kdo vám ve složité době
nejvíc pomohl a dál pomáhá?
Snažili jsme se o to, aby děti karanténu pocítily co nejméně. Díky
obrovské podpoře veřejnosti jsme
měli situaci hodně ulehčenou.
Od šlechetných lidí a firem jsme
získali vše potřebné, minimalizovali jsme tak logistiku nakupování dobrovolníkem zvenčí a navíc
jsme ušetřili finanční prostředky.
Obrovskou přidanou hodnotu
vidím v tom, že zájem a podpora
veřejnosti tety a děti nabíjela, necí-

tili jsme se v této situaci sami a čas
nám opravdu rychle utíkal. Uvedu, co všechno jsme postupně dostali: Každý den dodávku sladkého
pečiva z Globusu Trmice, obědy,
které nám střídavě zajistili, někteří
i opakovaně: Hospůdka U Veselého mandlu, Plavecká hala, Beseda
Hrob, Platforma žen, Základní
škola Za Chlumem v Bílině, Zurap-Kebab-Pizza, Barber Emil Karička Bílina a Gábina Kopfová. Vitamínovou podporu i zásoby léků,
čerstvé ovoce a zeleninu, džusy,
minerálky a šťávy pro pitný režim,
sladkosti, drogistické zboží a potraviny i věci pro kreativní činnost. Lavinu podpory spustil primátor města Teplice Hynek Hanza
s Petrou Hessovou, připojili se Stanislav Dvořák, Vláďa Šavel, rodiny
Formánkova, Kubalova, Šindelářova, Strejcova a Levorova, Podporu jsme získali také od našich kamarádek z Bolly ladies a paní Jany
Turkové, od učitelek a dětí ze ZŠ
U stadionu v Mostě i z tamního
Lidlu. Dostali jsme velikou dodávku drogistického zboží od firmy

Dobrou chuť

Krásné narozeniny

Kolika dětí a tet se karanténa
týkala?
Klokánek v Teplicích má kapacitu 20 dětí, které zde žijí se svými
tetami v pěti bytech. Vždy se jedna
teta stará o děti celý týden ve dne
v noci. V době karantény byla
kapacita zařízení zcela naplněna.
O děti pečovalo pět tet, logistiku
chodu celého Klokánku jsem zajišťovala osobně, po celou dobu
jsem v něm bydlela a zabezpečovala kontakt s venkovním světem.
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Mgr. Daniela Brníková

Unilever a podpořil nás také Penny market. S dalšími dárky přijela
rodina Petra Měsíce, která přivezla
dětem nafukovací strašidla, brambůrky a také kávu a dobroty pro
tety. Manželé Krupičkovi donesli
dobroty na narozeninovou party
jednoho z dětí a drogistické zboží,
sestry Anna Medková a Iva Benčuriková přivezly dárky a spoustu

vitamínů. U některých dárců ani
neznáme jména anebo se nám
v tom fofru vytratila – omlouvám
se, že jsem určitě nevyjmenovala
všechny.
Dobroty pro tety tvoří samostatný bod a jsou hodně důležité. Protože šťastná teta znamená i šťastné dítě. A tak jsme od primátora
Hynka Hanzy a Stanislava Dvořá-

Nejmladší benjamínek

Děkujeme dárcům

ka dostali dortíky, krásné květiny
na výzdobu všech bytů i do truhlíků, malé i velké dýně a k tomu
speciální nože na jejich dlabání.
Úžasně jsme se při tom zabavili.
Radujeme se z toho, že náš Klokánek je právě tady a že jsou zdejší
občané tak pozorní a úžasní. Získali jsme také drogistické zboží i kosmetiku a krémy na ruce,
které trpí častým dezinfikováním
při neustálém úklidu, o který se
v Klokánku staráme sami. Dostali
jsme i ochranné pomůcky včetně
roušek s naším logem. Veškeré
dodávky jmenovaných věcí probíhaly za přísných bezpečnostních
opatření.
Jak to kluci a děvčata ve věku
od půl roku do jedenácti let
snášeli?
Díky obrovské podpoře jsme
měli čas se v rámci Klokánku setkávat, povídat si, být spolu a dělat
legraci. Největší zážitky mají děti
ze Stezky odvahy, která vedla naším sklepem, kde za strašidelných
zvuků děti míjely rozsvícené dýně
od pana Dvořáka a vyhýbaly se
zavěšeným plyšákům. Úspěch měl
také Maškarní den, spojený s diskotékou. Děti baví fotit se a všelijak se na to chystat, rády jsou
za zpětnou vazbu z venkovního
světa v podobě telefonátů s rodinou a lajků od lidí, kteří nám fandí
na naší facebookové stránce.

Školy jsou momentálně
zavřené, přešly na distanční
výuku. Jak velká je tohle
komplikace pro personál
vašeho zařízení?
Díky finančním příspěvkům
od laskavých pracovnic OSPODu
a z Platformy žen jsme si po skončení karantény mohli alespoň
provizorně dát do pořádku IT
techniku, abychom nějak zvládli distanční výuku dětí. Protože
v době karantény jsme se s dětmi
neučili, to už jsme nezvládli, je teď
třeba vše dohnat. Po karanténě se
k nám vrátila naše sociální pracovnice. Ta se ale nemohla všem
dětem školou povinným věnovat
naplno. Proto jsme požádali Krajský úřad Ústeckého kraje, aby nám
pomohl. V nouzovém stavu vyslal
do našeho zařízení tři studentky,
které se nyní učí s dětmi k oboustranné spokojenosti.
Moc si vážíme toho, že podpora
lidí pokračuje i po karanténě, tetám to ulehčí práci. Moc děkujeme všem, kdo se společně s námi
zapojili a stále zapojují a pomáhají
dětem, které nyní nemohou žít se
svými rodiči. Velké poděkování
zaslouží všechny naše tety za to, že
tady zůstaly po celou dobu karantény s námi, i když mohly odejít
domů.
Připravila: L. Richterová, foto:
archiv Klokánku Teplice

VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem
Palachova 35, příspěvková organizace
www.szsvzs.cz • tel.: 474 778 110

Obory střední školy pro šk. rok 2021/2022
čtyřleté, denní, ukončené maturitní zkouškou
78-42-M/04
53-41-M/03
53-43-M/01
53-44-M/03
53-41-M/04

Zdravotnické lyceum
Praktická sestra
Laboratorní asistent
Asistent zubního technika
Masér ve zdravotnictví

Obory vyšší školy pro šk. rok 2021/2022
tříleté či tří a půl leté, denní nebo kombinované, ukončené absolutoriem - více na www.szsvzs.cz – Informace pro
školní rok 2021/2022
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Máte diplom v oboru
ZDRAVOTNÍ SESTRA,
ale neumíte německy?
Podle úrovně znalosti německého jazyka se zúčastníte jazykového kurzu:
• V průběhu bezplatných kurzů německého jazyka do úrovně A2 od nás dostanete finanční podporu 300 € měsíčně. Tento intenzivní kurz trvá cca 6 měsíců
a uskuteční se v Drážďanech. Poplatky spojené s příjezdem do Drážďan Vám
uhradíme.
• 
Po ukončení kurzu A2 s Vámi uzavřeme pracovní smlouvu s 20 hodinovou týdenní pracovní dobou jako ošetřovatelka. Vyděláte si 10,85 € /hodina/ brutto.
• 
Dvakrát týdně se nadále zdarma zúčastníte německého kurzu na úrovni B2.
Kurz bude zakončen jazykovou zkouškou, která je nutná k uznání Vašeho diplomu v Německu.
• 
Po uznání diplomu všeobecné zdravotní sestry s Vámi uzavřeme pracovní
smlouvu na plný úvazek /cca 35 hodin týdně/ a vyděláte si od 15 € /hodina/
brutto a víc.

Ozvěte se nám – tohle je Vaše šance.

Kontaktujte nás od pondělí do pátku od 09:00 do 17:00 hodin.
Účast na kurzu je omezená.
Termíny nejbližších kurzů jsou stanoveny průběžně.
Nabízíme Vám: • 
Ubytování zdarma
• 
Bezplatný kurz německého jazyka
• 
Měsíční jízdenku po Drážďanech
• 
Cestovní pojištění /později zdravotní pojištění v Německu
• 
Příplatky za noční směny, víkendy, svátky a přesčasy
• 
Osobní zákaznickou podporu v rodném jazyce
Vyžadujeme: • 
Diplom – Bakalář /Bc./ - studijní program ošetřovatelství, obor
všeobecná sestra nebo
• 
Diplomovaný specialista /DiS./ - obor diplomovaná všeobecná
sestra

Zurap-Kebab-Pizza

R011

Naše kontakty jsou Vaší šancí!
PJasova@personalservice-alpha.cz
Telefon: +49 152 085 78 468; +420 721 749 093
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Muži o svém zdraví příliš nemluví. K lékaři se vypraví většinou až ve chvíli, kdy své potíže
nemohou dále přehlížet. Každým rokem onemocní v České republice okolo 7000 mužů
rakovinou prostaty. Rakovina prostaty je třetí nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný nádor
u mužů u nás. Přitom je poměrně snadné ji díky vyšetření krve na PSA odhalit. K prevenci
vybízí také mezinárodní listopadová kampaň Movember. Na preventivní vyšetření by si však
muži měli udělat čas v průběhu celého roku.

Vědí muži, co je test PSA?

Pokud ano, nepodceňují rakovinu prostaty
Rakovina prostaty se v první fázi nijak neprojevuje, a tak
je odhalena většinou náhodně,
právě během preventivních prohlídek. K diagnostice stačí velmi
málo – odběr krve a stanovení
hladiny PSA. Mnoho lidí dnes
vlivem pandemie COVID-19 odkládá preventivní prohlídky, což
se může v pozdější době zásadně
8

podepsat na jejich zdravotním minulosti častěji zachyceno ve stastavu.
diu, kdy je rakovina prostaty ještě
vyléčitelná. „Pro diagnostiku rakoVýskyt rakoviny prostaty
viny prostaty je základem stanovestoupá také s věkem.
ní hladiny prostatického specifickéHlídejte si hladinu PSA
ho antigenu (PSA), což je enzym
Moderní diagnostické metody produkovaný buňkami prostaty.
jsou schopné odhalit výskyt ná- Pokud dojde k porušení vnitřní ardoru dříve, než dojde k jeho roz- chitektury prostatické žlázy, množšíření. Onemocnění je tedy oproti ství PSA, jež prostoupí do krve, se

zvětšuje. Právě proto je koncentrace
prostatického specifického antigenu
v krevním séru jedním z ukazatelů
rakoviny prostaty,“ uvádí základní
důvody pro vyšetření PSA primář Protonového centra v Praze
MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Vyšší koncentrace PSA v krvi
však nemusí nutně znamenat
přítomnost karcinomu: jeho hla-

dina se zvyšuje i při zánětech
prostaty, benigní hyperplázii prostaty (nezhoubné zvětšení) a dalších podobných potížích. Proto je
při zjišťování přítomnosti nádoru
potřeba podstoupit ještě další vyšetření. Běžně se první testy PSA
provádí až v 50. roce života. Pokud
je však rakovina prostaty v rodinné anamnéze, provádějí se první
testy již okolo 40. roku. Na základě
výsledku testů pak lékař doporučí
další test za rok, dva nebo někdy
dokonce až za pět let.
„Praktická lékařka mi nechala
udělat test na PSA a protože ukazoval vyšší hodnoty, rozhodl jsem se
navštívit urologa, který mě následně po vyšetření poslal v září roku
2015 na biopsii prostaty. Okamžitě
po oznámení diagnózy mé první
myšlenky směřovaly ke vzpomínkám na mého otce, který na rakovinu prostaty do roka zemřel. V tu
chvíli jsem myslel, že je to můj konec,“ vzpomíná pan Miroslav.

Účinná a šetrná léčba
„O protonové léčbě jsem se poprvé dozvěděl od manžela mé
vnučky, který našel webové stránky
Protonového centra (PTC) a jejich
úspěšnost právě při léčbě rakoviny
prostaty. Manželka do PTC napsala email s přiloženou lékařskou
zprávou a žádostí o léčbu. Záhy
jsme obdrželi pozitivní odezvu
a pozvání na kliniku,“ pokračuje
ve svém příběhu pan Miroslav.

Protonové centrum je moderní klinika, která se soustředí
na léčbu nádorových onemocnění
ozařováním. Pracoviště disponuje nejmodernějším dostupným

»

s žádostí o konzultaci zavolat
každý pacient.
Rakovinu prostaty je možné
léčit několika způsoby. Lze zvolit chirurgický zákrok (radikální

Protonová léčba v Protonovém centru je hrazena
zdravotními pojišťovnami
S žádostí o konzultaci může zavolat každý pacient z celé
ČR bez doporučení jiného lékaře
Všechny konzultace, vyšetření a léčba jsou v Protonovém
centru zdarma
Každý pacient, který se na PTC obrátí, dostane do
24 hodin informaci, zda je k protonové léčbě vhodný.

vybavením určeným především
k aplikaci protonové terapie neboli léčby ozařováním protonovým
paprskem. Tato léčba je plně hrazena zdravotními pojišťovnami
a do Protonového centra může

prostatektomii) nebo radioterapii,
kdy dnes můžeme volit mezi fotonovou a protonovou radioterapií. Také je možné pacienta sledovat a odložit léčbu do okamžiku,
kdy dojde k progresi (zhoršení)
onemocnění.
„Průběžné hodnocení výsledků
pacientů po protonové léčbě se jeví
velmi slibně. Dnes můžeme úspěšně
vyléčit 98-99 % mužů s rakovinou
prostaty, pokud bylo onemocnění
zachyceno v časném stádiu. Naším
úkolem není pouze vyléčit pacienta, ale také zajistit, aby kvalita jeho
života byla pokud možno stejná
jako před nemocí. Proto jsme se již
před osmi lety zaměřili na to, aby
muži po rakovině prostaty byli sexuálně aktivní, netrpěli impotencí
a aby denní inkontinence neomezovala jejich aktivity. A dle našich
výsledků se nám daří tohoto cíle

dosahovat,“ říká MUDr. Jiří Kubeš.

Proč zvolit protonovou
léčbu
Největším benefitem protonové
léčby je to, že protonový paprsek
umožňuje zacílit konkrétní oblast
a významně snížit ozáření okolních zdravých tkání a orgánů.
Proto se také výrazně snižuje riziko vzniku nežádoucích vedlejších
účinků léčby. Pacientům protonová léčba zajišťuje vysokou šanci
na vyléčení a kvalitní život v průběhu léčby a po ní.
Protonová léčba rakoviny prostaty ve srovnání s operací významně snižuje riziko vzniku
impotence a riziko vzniku inkotinence, tedy úniku moči, je při protonové léčbě karcinomu prostaty
časného stadia minimalizováno
na 1 %.
Bezbolestnou léčbu s minimem
vedlejších účinků potvrzuje i pan
Miroslav: „Tři měsíce od ukončení
léčby hodnoty PSA markeru výrazně poklesly, a dnes se dokonce
výrazně pohybují pod limitní hodnotou, která je považována za kritickou vzhledem k možnosti přítomnosti zhoubného nádoru. Léčba
byla ambulantní, docházel jsem
na ni ob den. Protože jsem zdaleka,
během dvou léčebných týdnů jsem
bydlel v hotelu v blízkosti Protonového centra. V průběhu léčby ani
po jejím skončení jsem neměl žádné
potíže a cítím se naprosto fit.“

Kontakt na PTC

Protonové centrum můžete kontaktovat na telefonním čísle +420 222 999 000
nebo na e-mailu pacient©ptc.cz. Aktuální informace naleznete na webových
stránkách www.ptc.cz nebo na facebooku Centrum protonové léčby.
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Včelaření se věnuje neuvěřitelných 60 let! Co dělává ve volném čase v zimních měsících,
kdy není se včelami tolik práce? Pojďme se na to podívat. Rozhodně to stojí za to. Například
stačilo dva a půl měsíce a na světě byla stručná historie vývoje včelích úlů v naší zemi.

Včelař tělem i duší …

Hmyzí domek pro včely samotářky

… to je pan
Vladimír
Purnoch
z Budyně
nad Ohří

Kláty v životní velikosti

Vytvořil miniatury úlů ze dřeva a jiných přírodních materiálů.
Práce to byla náročná a titěrná.
Série miniatur začíná brtěmi, což
byly dutiny, ve kterých žily včely
bez ohledu na stav stromu (vzrostlý, spadlý nebo pokácený). Další
z miniatur představuje špalkové
úly – kláty. Následují košnice (slaměné úly). Moravské almárky byly
úly přístupné jen zezadu. Model
nástavkových úlů pana Purnocha má unikátní části, které jsou
zhotovené z jediného kusu dřeva:
vyřezával je ručně, nožíkem. Po10

slední ze série miniatur je kočovný
vůz pro včely.
Miniatury má pan Purnoch vystavené v proskleném zahradním
domku. Byly se na ně podívat i děti
z blízké mateřské školky. V minulosti byly jeho modely včelích úlů
k vidění například na výstavách
zahrádkářů v Budyni nad Ohří.
Zhotovil také několik špalkových úlů v „životní“ velikosti. Jedná se ale o nefunkční modely. Moderní, současné úly, které si sám
vyrobil a používá, ozdobil různými obrázky. Technika byla prostá:

malba latexovými barvami na dřevo. Jednotlivé nástavky úlu nesou
nejrůznější výjevy. Za povšimnutí
stojí například krajina vystupující
z obrazu.
Mezi jeho nejnovější počin
patří hmyzí domek pro včely samotářky, což je dřevěný rám se
stříškou na podstavci, který se
skládá z mnoha navrtaných polínek z tvrdého dřeva. Otvory vletů
jsou začištěné, bez třísek a nejsou
průchozí. Jednotlivá polínka jsou
natřená různými barvami a domek tak zdobí zahrádku, na které

je umístěn na suchém a klidném
místě, které je chráněno před deštěm.
Včely samotářky patří k nejpilnějším včelám vůbec, proto je
dobré podporovat jejich hnízdění
právě vytvářením hmyzích domků
(hotelů). Samotářky tvoří druhově
nejbohatší skupinu včel. Na území České republiky jich žije více
než 600 druhů. S nástupem jara
se přezimující jedinci spáří. Samičky včel samotářek po oplodnění budují samostatná hnízda
v nejrůznějších dutinách. „Běžné

způsoby hnízdění včel samotářek
jsou velmi zajímavé. Jejich hnízda
najdeme například v zemi (suché
tužší půdě), v cihlovém zdivu,
dutinkách střešních tašek nebo
v chodbičkách dřevokazného
hmyzu ve starých stromech,“ říká
pan Purnoch. Při tvorbě hnízda
postupují tak, že vystaví několik
počátečních buněk a zanesou je
směsí nektaru (cukernatá tekutina, kterou vytváří některé rostliny) a pylu. Do každé buňky položí
vajíčko a buňky uzavřou. Pak pokračují ve stavbě dalších. „Věřte, že
sledovat včelu při budování hnízda ve hmyzím domku je pastva
pro oči,“ dodává o svém koníčku
zkušený včelař.
Vladimír Purnoch včelaří s láskou a své bohaté letité zkušenosti
předává dál - pomáhá mladým,
začínajícím včelařům. Dětem, kte-

Přijďte posílit naše řady!
Do našeho týmu přijmeme novou kolegyni/kolegu na pozici

ZUBNÍ LÉKAŘ
POŽADUJEME:

●

specializovanou způsobilost zubního lékaře

NABÍZÍME:

●
●

Malba na současném úlu

●
●

ré se zajímají o včelaření, ochotně
odpovídá na otázky a ukazuje jim
skutečné úly. Patří mu velké poděkování za jeho snahu a práci.
Diana Jandečková Purnochová

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

nástupní mzda 90.000 Kč/ měsíc
osobní ohodnocení
25 dní dovolené
3 dny indispozičního volna
stravenky
příspěvek na volnočasové aktivity
fond odměn vedoucího
po roce příspěvek na penzijní připojištění
možnost získání městského bytu
možnost služeb zubní pohotovosti (mzda 1765 Kč/hod)
zázemí stabilní a silné společnosti
profesionální a moderní pracovní prostředí s přátelskou atmosférou
firemní akce
po zkušební době vyplacen náborový příspěvek 100 000 Kč

Více informací na www.hnsp.cz/kariera
kontaktní osoba Klára Schillerová,
tel. 417 777 413/ 301, mzdy@hnsp.cz.
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1
1 Brtě. 2 Kláty. 3 Kláty pod
střechou. 4 Košnice. 5 Moravské
almárky. 6 Nástavkové úly.
7 Kočovný vůz pro včely.

Přijďte posílit naše řady!
Do
přijmeme
novou
kolegyni/kolegu
na NLZP
pozici
Donašeho
našehotýmu
týmu
přijmeme
kolegyni
na pozici
5

VŠEOBECNÁ
SESTRALÉKAŘ
(S1,S2) na stanici LDN
ZUBNÍ
POŽADUJEME:

specializovanou
způsobilost
zubního
lékaře praktická či všeobecná
•	O
dborná způsobilost
k výkonu
povolání

●

sestra dle §3, §4 o nelékařských
zdravotnických povoláních
NABÍZÍME:

nástupní mzda 90.000 Kč/ měsíc
NABÍZÍME:
osobní ohodnocení
mzda 21 000 Kč plus osobní ohodnocení
25 dní dovolené
●• Nástupní
3 dny indispozičního
●• Příplatek
za směnnývolna
provoz
stravenky v hodnotě 100 Kč
●• Stravenky
příspěvek
na volnočasové aktivity
●• 25
dní dovolené
● fond odměn vedoucího
• 3 dny indispozičního volna
● po roce příspěvek na penzijní připojištění
• Roční příspěvek na volnočasové aktivity
● možnost získání městského bytu
• Po roce příspěvek na penzijní připojištění
● možnost služeb zubní pohotovosti (mzda 1765 Kč/hod)
sebevzdělávání
zázemí stabilní
a silné společnosti
●• Podpora
Z
ázemí silné,a stabilní
a moderní
pracovní
prostředí
profesionální
moderníspolečnosti
pracovní prostředí
s přátelskou
atmosférou
●•	
firemní
akce atmosférou
přátelskou
● s
po zkušebnípříspěvek
době vyplacen
náborový
100 000době.
Kč
●• Náborový
ve výši
20 000příspěvek
Kč po zkušební
●
●

2

3

6

7

Více
www.hnsp.cz/kariera
Víceinformaci
informací na
na www.hnsp.cz/kariera
kontaktní osoba
osoba Klára
Kontaktní
KláraSchillerová,
Schillerová,
tel.tel.
417722
777
413/
301,
mzdy@hnsp.cz.
433
806,
mzdy@hnps.cz
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POMÁHEJTE DAROVÁNÍM
KREVNÍ PLAZMY
Krevní plazma je cenná tekutina, která je v současnosti nenahraditelná. Je využívána pro
výrobu léků, které pomáhají zachraňovat životy a bez nichž by se mnozí pacienti neobešli.
V lékařství se používají v celé řadě případů od vážných stavů po nehodách až po léčbu
imunitního systému. Na každém dárci a odběru tak proto opravdu záleží. Pomáhat přitom
můžete třeba i vy. Plazmu můžete bezpečně darovat v plazmaferetických centrech
společnosti Sanaplasma, která má mnohaleté zkušenosti.

Bezpečný odběr
Zdraví a bezpečnost jsou pro společnost Sanaplasma na první místě. S ohledem na aktuální
situaci související s Covid-19 proto zavedla zvýšená hygienická opatření, aby eliminovala
možná rizika a chránila dárce. Příkladem je pravidelné dezinfikování prostor, zajištění
dostatečných odstupů v čekárnách i mezi lůžky nebo měření teploty při vstupu. Při návštěvě
plazmaferetického centra tak máte jistotu, že je na vaši bezpečnost kladen maximální důraz.

Bonus pro pravidelné dárce
Protože si Sanaplasma svých dárců velmi cení, rozhodla se jako poděkování zavést také bonus
za pravidelní darování. Od 1. října do 31. prosince 2020 dostanete za pátý odběr navíc 150 Kč.
Za každý odběr pak máte nárok na úhradu nákladů ve výši 700 Kč. Při návštěvě plazma
centra jsou samozřejmě k dispozici také káva a voda, noviny a wifi zdarma.
Odběrové centrum v Ústí nad Labem je pro vás stále otevřené a najdete jej na adrese
Dlouhá 3458/2A v budově Paláce Jordan.
Kontaktovat jej můžete na tel.: 477 822 848 nebo e-mailu: usti@sanaplasma.com.
Odběrové centrum v Mostě je pro vás stále otevřené a najdete jej na adrese
Radniční 3400 ve druhém patře obchodního domu Central.
Kontaktovat jej můžete na tel.: 474 336 013 nebo e-mailu: most@sanaplasma.com.
Další informace k darování plazmy najdete také na: www.sanaplasma.cz

DARUJ
PLASMU

700 Kč

PŘÍSPĚVEK ZA ODBĚR

+ 150 Kč
ZA 5. ODBĚR

PLATÍ OD ŘÍJNA DO PROSINCE 2020

Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozu
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• Vysoká filtrační schopnost proti
prachovým částicím, bakteriím
a virům
• Vysoká prodyšnost
• Voděodolná
• Hypoalergenní
• Nízká hmotnost
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Třívrstvá jednorázová obličejová
maska - rouška s těsnícím nosním
páskem kopírujícím tvar nosu
a elastickými gumičkami k upevnění
za uši.
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Respirátor s tvarovatelnou těsnící páskou
kopírující tvar nosu
a elastickou gumičkou
k upevnění za uši.
• Vysoká filtrační schopnost proti prachovým
částicím, bakteriím
a virům
• Vysoká prodyšnost
• Hypoalergenní
• 4 vrstvy

výrobce, použitá
v tomto výrobku, byla
vyvinutá ve spolupráci
s týmem Technické
ZDRAVOTNICKÁ
univerzity
ZDRAVOTNICKÁ
OBLIČEJOVÁ
MASKA
RESPIRÁTOR GPP 2,
27,27 Kč/ksTŘÍDA
OBLIČEJOVÁ
MASKA
RESPIRÁTOR
GPP 2,
S GUMIČKOU
OCHRANY
FFP2
v Liberci.
3,50 Kč/ks
S GUMIČKOU
TŘÍDA OCHRANY FFP2
33 Kč včetně DPH

4,24 Kč včetně DPH

OBJEDNÁVEJTE NA WWW.GENERALPUBLIC.CZ
OBJEDNÁVEJTE
WWW.GENERALPUBLIC.CZ
OBJEDNÁVEJTE
NANAESHOP.GENERALPUBLIC.CZ
NEBO NA INFOLINCE 602 30 20 10
NEBO NA
NA INFOLINCE
INFOLINCE 602
NEBO
602 30
30 20
20 10
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ZDRAVOTNICKÁ
OBLIČEJOVÁ MASKA
S GUMIČKOU

střední škola a vyšší odborná škola

S námi můžeš vyrůst
Maturitní obory:

• Floristická tvorba
• Zahradní architektura
• Vinařství a zpracování
• zahradnických produktů

Učební obory:

• Zahradník - florista
• Zahradník - vinař, ovocnář

Vyšší odborná škola
• Zahradní
• a krajinná tvorba

RESPIRÁTOR GPP 2,
TŘÍDA OCHRANY FFP2

OBJEDNÁVEJTE NA WWW.GENERALPUBLIC.CZ
NEBO NA INFOLINCE 602 30 20 10
Informace na www.zas-me.cz

www.mydlarnauzamku.cz

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

R11

Prodejny Teplice a Ústí nad Labem stále otevřeny

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů
Tel.: 608 360 681

tel.: 606 621 262

VYMALUJI, drobné
ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.

golfbarbora.cz

Tel.: 724 706 553.

R011

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

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

Základní škola
s rozšířeným vyučováním
matematiky a přírodovědných předmětů

společnost s dlouholetou tradicí, zabývající se
projekcí a výstavbou sklářských agregátů
a ocelových konstrukcí, obsazuje pozice:

Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

Do našeho týmu přijmeme od ledna 2021:

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ

UČITELE/UČITELKU
I. STUPNĚ + Angličtiny
Požadujeme:
• plnou kvalifikaci (titul Mgr.) nebo studenta
učitelství (titul Bc.) s aprobací I. stupeň
• znalost práce na PC, internetu, interaktivní tabulí,
výukovými programy
• dobré komunikativní schopnosti
• schopnost vykonávat práci třídního učitele
• praxe vítána
R11

Nabízíme:

NABÍZÍME:
• zajímavou práci na plný úvazek ve stabilní české firmě
• možnost získání nových znalostí
• školení zaměstnanců ke zvýšení kvalifikace v oboru
• příspěvek na stravování a pojištění
• výkonnostní prémie

• plný pracovní úvazek
• odpovídající platové podmínky
• z výhodněné stravné, příspěvky na dovolenou,
kulturu, sport, na nadstandardní zdravotní péči

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

www.vyhodnereality.cz

R011

Životopisy zasílejte na: reditelka@buzulka.cz

Kontakt:
Teplotechna-Prima, s. r. o., J. K. Tyla 2859/1,
415 01 Teplice, tel.: 417 816 021
e-mail pro zasílání životopisů:
vachatova@teplotechna-prima.com

INZERCE

8–12 OPERÁTORŮ
DO VÝROBY
• okamžitý nástup
• nepřetržitý provoz
• dohoda o provedení práce na tři měsíce
• mzda 19.000 - 22.000 Kč/měsíčně

Palivové dřevo
Ústí nad Labem
od 900,- Kč/prms

• bez bourání
• montáž 3 hodiny

R011

www.chutnekrabicky.cz

ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA

Uhelné sklady J.R.H.D. s.r.o
Háj u Duchcova, Duchcovská 62

FACEBOOK: ZLATNICTVÍ KAMIL KUCHYŇKA
WWW.ZLATNICTVI KUCHYNKA-TEPLICE.CZ

HAVEL - HAVLOVÁ

STŘECHY

734 858 556

Dubská 64/12, 417 02 Dubí 2
mobil: 739 617 433
e-mail: ddd-asprahavel@seznam.cz
www.asprahavel.cz

Prodejna sáčků do vysavačů

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



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

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
R011

kačírky, zemina,
štěrky, písky,
recyklát

v samostatných bytových
jednotkách ve zcela nově
zrekonstruovaném objektu v Bílině.

Nabízíme levné

stěhování

a autodopravu
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

R11

V ÝK U P K N I H
VYKUPUJEME:

knihy, pohlednice, dokumenty,
mapy, rádia, gramofony,
fotoaparáty, optika, gramofonové
desky, CD audio, MC kazety
a další sběratelské předměty.

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě.
Tel.: 723 617 198

Tel. 417 534 504, 774 708 222

POTŘEBUJETE
OPLOTIT
POZEMEK?

IČO: 76501531

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141
Tel.: 604 351 718
Vlková Anna
anna.vlkova@seznam.cz

OSBD Teplice

Střední 1057/11, 415 01 Teplice
www.osbdtp.cz
Volejte: 417 554 984
Již téměř 50 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY
SPRÁVU DOMŮ

R011

Email: jellimetzkyjiri@gmail.com
R011

Tel.: 604 844 179

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

PLOTOVÉ CENTRUM

R011

www.telasko.cz

Oznamujeme,
že jsme otevřeli
již druhý dům
pro seniory

Záruka 24 měsíců.
Sleva 5% při odevzdání staré baterie.
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Nově i bavlněné roušky a akce
s kupónem při koupi 2 balení sáčků
do vysavačů rouška dle vlastního
výběru zdarma jako dárek

Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354
info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz

Bližší informace

Benešovo náměstí 417/12
Teplice, tel. 737084385

Kompletní sortiment sáčků
pro všechny značky vysavačů
a další filtrační materiály.

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské
a klempířské práce

Například:
12V/44Ah za 1380,- Kč
12V/55Ah za 1640,- Kč
12V/72Ah za 2090,- Kč

R11

Objednávky telefonicky na tel.:

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

značky VARTA, BANNER
R011

Zajišťujeme dopravu i skládání pásem

kácení horolezeckou technikou, úprava
živých plotů, ozdravné řezy, práce
s motorovou pilou, opravy střech a
klempířských prvků, nátěry střech a další

VÝHODNÉ AUTOBATERIE

LU K Á Š PAY E R L E
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Bílinské nízkosirnaté
uhlí z Ledvic
+ písek, štěrkopísek

KLEMPÍŘSTVÍ,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
VÝŠKOVÉ PRÁCE

Michal Blahuš
tel. 775 511 099
e-mail: mb1982@seznam.cz
IČO: 87541785
nabízíme:

VÝROBA DIAMANTOVÝCH ŠPERKŮ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA ŠPERKŮ
VÝROBA SNUBNÍCH PRSTENŮ
OPRAVY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH ŠPERKŮ

ASPRA

Prodáváme

www.vanabezbourani.cz

R011

Informace, objednávky:
Tel.: 720 589 550
Vykoupíme Vaše dřevo, pokácíme Váš strom

• bez nástřiku
• záruka 5 let

Tel.: 602 945 204
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Při odběru 5 prms
– doprava do 20 km ZDARMA!

Tel. 774 099 510

Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

Kamil Kuchyňka, ul. 28. Října 856/27, Teplice
tel.: 775 205 575

prms: Volně sypané na plochu
1x1x1 m (štípané a řezané)
Doprava do 20 km – 200,- Kč
(1 km/20,- Kč)



My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete

tel.
775 675 728
R011

Kontakt: Lukáš Hubáček
l.hubacek@frk-technik.com
telefon 608 514 596

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček
Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

NOVÁ VANA DO STARÉ

Krabičková dieta

R011

Přijmeme

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ
PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ

15

www.vyhodnereality.cz

Nebytové prostory,
kanceláře a byty k pronájmu
Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com
v centru Ústí n. L.

R08

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m 2 do 5 000 m 2

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

www.vyhodnereality.cz

