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VODOHOSPODÁŘI

	ze skupiny Severočeská voda
letos zahájí 174 staveb



PTC PRAHA

	Výskyt rakoviny prostaty
stoupá s věkem



LES A MYSLIVOST

	jak je možná neznáte

ČTĚTE DENNĚ WWW.REGIOREVUE.CZ

Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky
a přírodovědných předmětů
Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

Škola je zaměřena:

Nabízíme:

• rozšířené vyučování matematiky a přírodovědných
předmětů od 6. třídy
• rozšířené vyučování výpočetní techniky a informatiky
od 6. třídy

• zmodernizovanou a zateplenou budovu školy
• 42 učeben vybavených rekuperací pro automatickou výměnu čerstvého
vzduchu a CO2
• moderně vybavenou školu s odbornými učebnami a 32 interaktivními tabulemi
• 3 moderní počítačové učebny
• nejmodernější jazykovou učebnu Robotel v plné verzi pro výuku cizích jazyků
• mobilní iPadovou učebnu pro žáky I. stupně
• robotiku a práci s ICT technikou včetně 3D tiskáren na I. i II. stupni školy
• 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
• pestrá, zdravá a chutná jídla ve školní jídelně s moderně vybaveným zázemím
• přírodní areál v zeleni pro relaxaci v době přestávky i po výuce
• zájmové kroužky pro mladé sportovce, umělce i badatele
• práci s nadanými žáky a spolupráci s Mensou ČR
• kvalitní a kreativní pedagogický sbor

Typy tříd:
• běžné třídy, třídy s rozšířeným vyučováním
matematiky a přírodovědných předmětů a třídy
s rozšířeným vyučováním informatiky a výpočetní
techniky

Cizí jazyky:
• od 1. třídy anglický jazyk – Angličtina hravě
(návaznost a prolínání s jazykovou školou Step by
step)
• od 7. třídy druhý cizí jazyk – německý jazyk, španělský
jazyk

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.

Zápis do 1. tříd: duben 2021

Přijímání do 6. tříd: květen 2021
R02-21

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

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

Hledáme
posily do výroby
a to pro profesi

• Seřizovač
R01-21
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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

Muže s laskavou tváří a neodmyslitelným
motýlkem zná velká
část dospělé populace v České republice.
Není divu, profesor
MUDr. Jan Pirk, DrSC.,
přednosta Kardiocentra IKEM, má za sebou
celou řadu vynikajících
úspěchů v oboru a také rad, jak pěstovat
zdravý životní styl.

Ve sbírce profesora Pirka nechybí historická vozidla

Jan Pirk:
MUDr.

Ve zdravém těle, zdravý duch
 Jak si nejlépe odpočinete?
Nejlépe si odpočinu aktivně, to znamená, že se jdu proběhnout, zaplavat, nebo
projet na kole či běžkách, dle možností
a ročního období.

 Pane profesore, jak se udržujte
ve svěží tělesné a duševní kondici?
Ve svěží tělesné kondici se udržuji sportováním. Protože je známé staré heslo
„Ve zdravém těle, zdravý duch“, tím pádem
se udržuji i ve zdravé duševní kondici.
 Můžete stručně přiblížit, jak vypadá
váš klasický pracovní den?
Můj pracovní den vypadá takto. Vstávám
v 5.25 a do zhruba 5.50 cvičím. Nejprve
provádím strečink, poté posilování jednotlivých svalových skupin. Před šestou
pustím televizi, připravím si snídani a při
prvních zprávách se holím a snídám.
Po ranní toaletě a sprše odjíždím v 6.30
do práce, kam přijíždím zhruba v 6.50 –
6.55. V kanceláři nejprve vyřizuji poštu,
došlou po včerejší pracovní době a v 7.30
jdu na hlášení. Poté provedeme ranní vizitu
na lůžkových odděleních a kolem 9.00 odcházím na operační sál. Zpravidla provádím
jednu operaci denně. Po jejím skončení
a po obědě provádím odpolední vizitu
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a rozhovor s pacientem, který jde příští den
na operaci. Mezitím vyřizuji administrativu,
přijímám pacienty na konzultace. A když
nebyla covidová epidemie, jezdil jsem
přednášet na semináře a kongresy, event.
se účastnil zasedání různých nadací, kde
jsem členem nebo jinak zainteresován. To
je zhruba můj pracovní den.

 Infarkt myokardu patří mezi nejčastější příčiny úmrtí. Jak mu lze
z obecného hlediska předejít?
Obecně se dá infarktu myokardu předejít zdravým životním stylem. Je nutno si
jeho zásady vštěpovat již od mládí. Je to
několik opatření. Za prvé správné stravování, tj. pestrá strava v přiměřeném
kalorickém množství, úměrném kalorickému výdeji. Za druhé dostatek pohybu, tzn. alespoň 3x týdně se věnovat
aktivnímu sportu po dobu jedné hodiny.
Za třetí nekouřit a za další, pokud mám
nějaká onemocnění, kterých s rostoucím
věkem přibývá, jako např. vysoký krevní
tlak, správně jej léčit. Ale o tom bylo
již řečeno velice hodně, to bych se jen
opakoval.

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

S manželkou Blankou
 V poslední době se na sociálních sítích šíří vaše doporučení užívání léku
Cardiline. Můžete to potvrdit a v krátkosti vysvětlit princip jeho působení?
Pokud se týče léku Cardiline, musím říci, že
se jedná o velký podvod a že jsem podal
již několik podnětů k šetření na Policii ČR.
Situace je velice složitá, protože pachatel,
který podvádí důvěřivé občany nejen ČR,
ale i Slovenska, je nedohledatelný, vzhledem k tomu, že úložiště je kdesi na Bahamách či Panenských ostrovech. Ale je
s podivem, že může být neregistrovaný lék
rozesílán poštou po České republice, aniž
by byla evidence o tom, že takovýto lék
je rozesílán. Představte si, že kdyby tam
nebyl pouze neúčinný prášek, ale byl tam
jed, k jakým tragédiím mohlo dojít. Je to
klamavá reklama, podvod a zneužití mé
osoby.
 Vzpomenete si na svoji první
transplantaci srdce před více než
třiceti lety? Jak dlouho tehdy operace trvala a kolik jste jich od té doby
v institutu provedli?

Na svou první transplantaci srdce si vzpomínám velice dobře. Jak dlouho trvala už
nevím, ale do smrti si budu pamatovat ten
okamžik, když jsem to nemocné srdce vyjmul z hrudníku a v něm bylo prázdno. Před
tím jsem operoval tisíce srdcí, ale ty vždy
byly v hrudníku. Takže tento okamžik nelze
zapomenout. V IKEMu se od roku 1984, kdy
byla provedena první transplantace srdce,
provedlo kolem 1200 těchto výkonů a 5
kombinovaných transplantací srdce a plic.
 V kardiochirurgii máte bohaté mezinárodní zkušenosti. Jak si stojí Česká republika v tomto ohledu ve srovnání s vyspělými zeměmi světa?
Pokud se týče kardiochirurgie, úroveň
lékařské a ošetřovatelské péče snese srovnání s jakoukoli vyspělou západoevropskou
zemí. V čemž však značně pokulháváme,
jsou tzv. hotelové služby. Tj. velikost a vybavení pokojů a stravování.
 Žijeme v době koronavirové. Nemohu se nezeptat, jak ji vnímáte jako
lékař i jako člověk?

scbournak.cz

Narozen 20. 4. 1948 v Praze,
absolvent Fakulty všeobecného
lékařství Univerzity Karlovy
zahájil praxi v roce 1972 jako
sekundární lékař na chirurgickém
oddělení nemocnice v Nymburku.
Po atestacích v oborech chirurgie,
kardiochirurgie a cévní chirurgie
a působení v zahraničí se
nejprve stal přednostou Kliniky
kardiovaskulární chirurgie IKEM,
od roku 1999 je přednostou jeho
kardiocentra. K jeho zálibám patří
historická vozidla, pravidelně se
účastní dálkových závodů v běhu,
jezdí na běžkách a dělá triatlon.
Doba koronavirová mne značně mrzí.
Myslím, že je zde celá řada mnohem více
smrtelných onemocnění, než toto a jen
namátkou bych uvedl, že v České republice každých 20 minut zemře jeden člověk
na zhoubný nádor a každých zhruba
17 minut zemře jeden člověk na prokázaný
akutní infarkt myokardu. Což je mnohem
a mnohem více než na Covid. Démonizace
tohoto onemocnění mi vadí.
 A vaše predikce, jak dlouho bude
pandemie trvat a jaké si z ní vzít ponaučení?
Myslím si, že Covid-19 tady bude s námi
natrvalo. Tak, jako ostatní chřipkové viry. Nikdo nemluví o tom, že tuto infekci prodělo
již téměř milion obyvatel naší země a ti již
získali do značné míry přirozenou imunitu,
stejně tak, jako to máme na viry „normální“ chřipky. Takže podle mne ten vir zde
zůstane a čas od času se jeho výskyt zvětší
a skutečně jsem přesvědčen, že tak jako
u ostatních chřipkových virů, je očkování
jednou z dobrých cest, jak snížit nemocnost.
Připravila: L. Richterová, foto: archiv

Vodohospodáři ze skupiny
Severočeská voda
letos zahájí 174 staveb
Do vodohospodářských staveb na severu Čech letos SVS vloží 1,445 miliardy korun.
Finance půjdou především na obnovu a modernizaci infrastrukturního majetku.
SVS investuje do 174 nových staveb v deseti okresech severočeského regionu společně
se 44 stavbami přecházejícími z předchozího roku.
K finančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno
připočíst další prostředky v celkové výši zhruba 60 milionů korun
určené na 126 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí, například na doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměny dílčích částí technologií typu čerpadla, dmychadla a podobně. A navíc ještě prostředky určené na
inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací
všech staveb plánu na rok 2021,“ říká mluvčí SVS Mario Böhme.
Ve srovnání s rokem 2020 se počítá se zvýšeným objemem

Liberecký kraj
Okres Česká Lípa

20 staveb

95,94 mil. Kč

Okres Jablonec n. N.

11 staveb

152,81 mil. Kč

Okres Liberec

16 staveb

92,48 mil. Kč

Okres Chomutov

15 staveb

108,73 mil. Kč

Okres Děčín

30 staveb

136,73 mil. Kč

Okres Louny

16 staveb

113,28 mil. Kč

Okres Litoměřice

22 staveb

289,24 mil. Kč

Okres Most

18 staveb

84,63 mil. Kč

Okres Teplice

12 staveb

91,39 mil. Kč

Okres Ústí n. Labem

14 staveb

126,74 mil. Kč

Ústecký kraj

oprav, letos tak provozní společnost SčVK provede opravy v objemu
352,1 milionu Kč.
Do vodohospodářského majetku skupiny Severočeská voda tak
v roce 2021 půjde v rámci investic a oprav téměř 1,8 miliardy Kč,
což představuje další nárůst oproti minulému roku.
„SVS spravuje majetek v hodnotě přes 100 miliard korun, je to
například 9 000 kilometrů vodovodního a 4 000 kilometrů kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či 1 000 vodojemů.
Abychom mohli předat budoucím generacím provozuschopnou
vodárenskou infrastrukturu, je potřeba nepolevit v našem úsilí
a i nadále zodpovědně a efektivně investovat do její obnovy. Což je
vlastně nikdy nekončící proces,“ vysvětluje generální ředitel SVS
Bronislav Špičák.
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Varnsdorf

Stavby plánované v roce 2021
Aktuální stavby

Děčín

Ústí
nad Labem

Jablonec
nad Nisou

Nový Bor

Teplice

Litvínov

Česká Lípa

Lovosice
Chomutov

Liberec

Litoměřice
Roudnice
nad Labem

Most

Kadaň
Louny
Žatec

53 mil. Kč
Rekonstruujeme
7 vodojemů

196 mil. Kč
Modernizujeme
6 úpraven vody

99 mil. Kč

Modernizujeme
9 čistíren odpadních vod

24 mil. Kč

Nahradíme 4 nevyhovující
zdroje pitné vody

Investujeme do majetku 1,8 miliardy Kč,
abychom k vám mohli dopravit
51 miliard litrů vody.
www.svs.cz
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Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocnění
u mužů. Ročně více jak 7 000 českých mužů začne hledat
řešení, jak s nemocí bojovat a jak ji porazit. Většinu mužů
přitom lze vyléčit, pokud je onemocnění zjištěno včas.
A protože možností způsobu léčby je několik, je kvalita života
po léčbě pojmem, o který by se měl každý muž zajímat také.

Výskyt rakoviny
prostaty stoupá
s věkem

Důležité je mít dostatek informací včas
Muži o svém zdraví příliš nemluví. K lékaři se vypraví většinou až
ve chvíli, kdy své potíže nemohou
dále přehlížet. Přitom je poměrně
snadné rakovinu prostaty díky vyšetření krve na PSA odhalit. Moderní diagnostické metody jsou
schopné odhalit výskyt nádoru dříve, než dojde k jeho rozšíření. „Pro
diagnostiku rakoviny prostaty je
základem stanovení hladiny prostatického specifického antigenu (PSA),
což je enzym produkovaný buňkami
prostaty. Koncentrace prostatického
specifického antigenu v krvi je jedním z ukazatelů rakoviny prostaty,“
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uvádí základní důvody pro vyšetření PSA primář Protonového centra, MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
Vyšší koncentrace PSA v krvi
však nemusí nutně znamenat
přítomnost karcinomu: jeho hladina se zvyšuje i při zánětech
prostaty, benigní hyperplázii pro-

»

staty (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.

Účinná a šetrná léčba

Cílem moderní onkologické léčby je zajistit pacientům maximální

• Léčba v Protonovém centru (PTC) je hrazena ze zdravotního pojištění
• Přijít nebo zavolat může kdokoli a ze všech krajů ČR
• Nepotřebujete doporučení ani souhlas lékaře
•N
 ejnovější informace najdete na webových stránkách www.ptc.cz
a na Facebooku Centrum protonové léčby

šanci na vyléčení, a to při minimalizaci vedlejších účinků. A toho se
velmi dobře daří dosahovat pomocí protonové léčby. Jejím největším
benefitem je možnost přesně ozářit
požadovanou oblast. Díky moderní technologii a zkušenostem lékařů Protonového centra se zvyšují
šance na celkovou úspěšnost léčby
a udržení kvality života pacientů
po léčbě. Protonová léčba i všechna vyšetření v Protonovém centru jsou ze zákona hrazeny zdravotními pojišťovnami a jsou tak
dostupná všem pacientům z České republiky.
„Naším úkolem není pouze vyléčit pacienta, ale také zajistit, aby
kvalita jeho života byla, pokud
možno, stejná jako před nemocí.
Proto jsme se zaměřili na to, aby
muži po rakovině prostaty byli sexuálně aktivní, aby netrpěli impotencí a inkontinencí a aby byla léčba krátká, účinná a bezbolestná“,
doplňuje primář Kubeš.

Ozařovací místnost

radikální prostatektomie, však
protonovou terapií dnes můžeme úspěšně vyléčit až 99 % pacientů s karcinomem prostaty nízkého rizika. Ve srovnání s operací
protonová léčba významně snižuje
riziko vzniku impotence a riziko
Příteli, chvátej SOS
Na některé lékařské zákroky vzniku inkotinence, tedy úniku
a specializovaná lékařská praco- moči, které je při protonové léčbě
viště pacienty bez doporučení či
souhlasu obvodního (praktického) lékaře nebo konkrétního specialisty nepřijmou. Přitom každá
vteřina může hrát roli! Své o tom
ví i pan Vladimír, kterému se život převrátil naruby během jediné
chvilky. V jednom roce ho zasáhl
infarkt, a aby toho nebylo málo,
v témže roce se přidal i nález
na prostatě. Sám se proto rozhodl
kontaktovat Protonové centrum
a domluvil si vstupní konzultaci
s lékařem. Následovala potřebná
vstupní vyšetření, a nakonec už se
pouze ladil přesný termín zahájení léčby. „Když mi přišlo oznáme- Primář MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
ní diagnózy rakoviny prostaty, již
jsem věděl, že Protonové centrum karcinomu prostaty časného staexistuje. Proto jsem ho neprodleně dia minimalizováno na 1 %. „Nekontaktoval, přestože jsem neměl spornou výhodou protonové léčby
žádné lékařské doporučení, pouze je podstatně nižší časová náročnost
ambulantní zprávu o zjištění nádo- pro pacienty. Protonová léčba je
ru. Léčbu jsem potom zahajoval té- ambulantní a trvá pouze pět dní
měř neprodleně po vstupní konzul- u časného stadia karcinomu protaci, která proběhla loni v srpnu,“ staty, a 21 dní u pokročilého staříká pan Vladimír a dále dodává: dia,“ uzavírá primář Kubeš.
Bezbolestnou léčbu s minimem
„Mým heslem byla maximální
možná redukce nežádoucích účin- vedlejších účinků potvrzuje i pan
ků plynoucích z léčby. Chtěl jsem Miroslav. „Tři měsíce od ukončení
se co nejvíce vyhnout operaci, ale léčby hodnoty PSA markeru výtaké ozáření zdravých tkání.“.
razně poklesly, a dnes se dokonRakovinu prostaty je možné ce výrazně pohybují pod limitní
řešit několika způsoby. Na rozdíl hodnotou, která je považována
od chirurgického zákroku, tzv. 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.“

Mít pocity jistoty,
bezpečí a komfortu
Protonová
radioterapie
je
dnes uznanou standardní léčbou
a pražské centrum se zaměřuje
na léčbu vybraných nádorů prsu,
prostaty, plic, hlavy, krku, zažívacího traktu, mozku a míchy,
jater, dále na léčbu lymfomů
a nádorů u dětí. Díky nejmodernější radioterapii mohou pacienti
ve většině případů i během léčby
pokračovat ve svých aktivitách,
pracovním i osobním životě.
Proklientský přístup a kvalitu
nastavených služeb v Protonovém

centru prověřila v loňském roce
koronavirové pandemie. Velmi
přísně nastavená hygienická a jiná
opatření umožnila pacientům cítit
se zde bezpečně a včas tak podstoupit diagnostická vyšetření i začít léčbu. Všichni pacienti, kteří
kontaktují Protonové centrum, dostanou k dispozici svého osobního
koordinátora, na kterého se mohou
obracet se všemi svými dotazy.
A protože v uplynulých několika měsících došlo k celkovému
omezení provozu diagnostických vyšetření po celé České republice, rozhodlo se Protonové
centrum také navýšit kapacitu
vyšetření magnetickou rezonancí - MR a PET/CT, aby jej mohli
podstoupit všichni pacienti co
nejrychleji a nezanedbali péči
o své zdraví. K vyšetření do Protonového centra se může objednat
každý pacient zcela sám. Za tímto účelem byla zřízena speciální
klientská linka, na kterou mohou
pacienti volat a kde dostanou veškeré informace. Objednací doba
na vyšetření se pohybuje mezi
2 až 3 týdny. Zhotovení popisu
s výsledkem vyšetření je zasláno
indikujícímu lékaři, případně pacientovi, do 24 hodin.
Dalším krokem, kterým se chce
Protonové centrum k pacientům
v letošním roce přiblížit, je spuštění virtuální ambulance na konci ledna 2021. Ta bude určena pro
pacienty s nově diagnostikovaným
onkologickým
onemocněním,
kteří mají podstoupit ozařování
(radioterapii) a chtějí získat informace o protonové léčbě z pohodlí
a bezpečí svého domova.
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Již malé děti na základní škole se učí, jaký je význam lesa. Například, že produkuje velké
množství kyslíku, funguje jako zásobárna vody, snižuje rychlost větru, je pro člověka místem
odpočinku a také je domovem pro mnoho rostlin, hub a živočichů.

LES A MYSLIVOST,

Mládě daňka evropského

jak je možná (ne)znáte

V dnešní nelehké době, kdy
platí nejrůznější omezení, je les
vyhledávaným místem, kde lidé
tráví volný čas a chodí do něj celé
rodiny. Při návštěvě lesa by se každý člověk měl chovat podle určitých pravidel, ukázněně. A zase
můžeme začít u dětí, které například lesní pedagogové na různých
akcích v přírodě či přednáškách
ve škole učí, že v lese se nekřičí,
neodhazují odpadky, nerozdělává
se oheň, netrhají sazeničky a semenáčky, nelámou větve stromů,
neplaší zvířata či se nesmí chodit
tam, kde se kácí stromy. Vyhněte
se také oplocenkám, skládkám
dřeva, vyvráceným stromům
a místům, které majitel lesa nebo
lesník vyznačí. Co se naopak smí?
Smí se jezdit na kole, ovšem jen
po značených cestách a stezkách,
smí se chodit pěšky i mimo vyznačené stezky anebo sbírat houby
i lesní plody pro vlastní potřebu.
Každý les někomu patří, což si při
jeho návštěvě málokdy uvědomujeme. Chovejte se proto ohleduplně. Jak by se vám třeba líbilo, kdyby někdo na vaší zahradě rejdil se
čtyřkolkou?
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Nejen les je domovem pro klíště
obecné, které vám jistě není potřeba představovat. Způsobuje vážná
onemocnění – encefalitidu (infekční nemoc, zánět mozkových
blan) a lymskou boreliózu. Proto
je dobré se před klíšťaty chránit,
a to především v listnatých a smíšených porostech s bujným podrostem a dostatečnou vlhkostí.
Jak se můžete chránit? Nošením
vhodného oblečení, používáním
různých repelentů (spreje, náramky …). Proti klíšťové encefalitidě

Raritní srnčí trofej

se můžete nechat očkovat. Možná
namítnete, že sezóna klíšťat začíná
většinou v březnu až v dubnu, ale
pokud je teplá zima, můžeme si
přisáté klíště přinést domů i dříve.
Již při teplotách přesahujících 5 °C
začínají totiž klíšťata být aktivní.
Co je to myslivost? Odborně řečeno je to soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně
žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující
k udržení a rozvíjení mysliveckých
tradic a zvyků jako součásti české-

ho národního kulturního dědictví.
Pro laickou veřejnost možná „příliš
učená“ definice. Tak se na to podíváme blíže. K myslivosti patří lov
zvěře. Bez regulace určitých druhů
zvěře lovem by došlo k jejímu přemnožení a k velkým škodám: na lesích, polních plodinách, v zahradách a sadech, ve vinohradech, i při
kolizích s dopravními prostředky.
Aktivity myslivců jsou ale mnohem obsáhlejší. Mezi mnohými
mohu jmenovat kulturní činnost
spojenou s pořádáním mysliveckých plesů, posledních lečí, svatohubertských slavností, dětských
dnů a soutěží. Myslivci též chovají
plemena loveckých psů a pořádají
výstavy trofejí. K naplnění úkolů
myslivosti se občané obvykle sdružují (myslivecké spolky).
Víte, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem? Na první pohled vám mohou připadat úplně
stejně – zelené oblečení, na hlavě
klobouk a rozdíl může, ale nemusí být v pušce a psovi na vodítku.
Svojí činností se od sebe ale liší.
Zjednodušeně řečeno, lesník se
stará o les, hlavně o stromy, lesní cesty a vodní zdroje. Stará se,
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aby dřevo ze stromů bylo kvalitní
a lidé měli například čím topit,
z čeho vyrábět nábytek nebo stavět
příbytky. Na lesnické střední nebo
vysoké škole se učí mnoha oborům
(pěstování lesů, ekonomika, těžba
dřeva, hospodářská úprava lesa,
mechanizace a dopravní zařízení,
ochrana lesa atd.).
Myslivec pečuje o zvěř a myslivecká zařízení. K tomu, aby mohl
člověk být myslivcem, musí složit
zkoušku z myslivosti (na tu jsou
potřeba znalosti z oborů jako je
zoologie, veterinární péče, lovectví, způsoby lovu, historie, péče
o zvěř, kynologie; umět určovat
věk zvěře atd.) A když chce myslivec i lovit, tak musí složit i zkoušku
k získání zbrojního průkazu.
Lesnictví je povolání, myslivost
zájmová aktivita. Existuje však
i mnoho myslivců z povolání.
Lesník i myslivec mají společný
zájem, kterým je zachovat zdravý
les, proto většinou úzce spolupracují. Často se setkáme s myslivcem
a lesníkem v jedné osobě. Jedním
takovým je pan Ladislav Jandečka,
který pracuje jako revírník a je členem Mysliveckého sdružení Bžany, kde zastává funkci hospodáře.
Poskytl nám krátký rozhovor.

Když dáme na misky vah na jednu stranu lesnictví a na druhou
myslivost, co u vás převažuje?
Jednoznačně lesnictví.
Co byste doporučil uchazečům
o studium na lesnické škole?
Určitě musí mít kladný vztah
k přírodě. Jinak by je studium ani
nebavilo.
Kdy jste se začal zajímat o myslivost?
Zajímala mne v podstatě od malička. Již na základní škole jsem
navštěvoval myslivecký kroužek,
v zimě jsem chodil přikrmovat
zvěř do lesa a každoročně jsem se
zúčastňoval myslivecké soutěže
O zlatou srnčí trofej.
Je myslivost nákladný koníček?
Ano, je. Myslivec potřebuje výzbroj a výstroj, platí pojištění výkonu práva myslivosti …
Máte nějaký zajímavý zážitek
z lesa?
Těch je opravdu mnoho. Zvláště pozorování mláďat je kouzelné.
Ale nejlepší zážitek by pro mne byl,
kdybych v lese nenacházel žádné
odpadky.
Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně úspěchů při práci lesníka a také: Lovu zdar!
Diana J. Purnochová

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
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

Nemocnice Na Františku
Praha 1
přijme:
• lékař se specializovanou způsobilostí RDG
• lékař se specializovanou způsobilostí ARO
• lékař se specializovanou způsobilostí RHB
• lékař se specializovanou způsobilostí Neurologie
• všeobecná a praktická sestra
• sestra pro perioperační péči
• sestra pro intenzivní péči
• zdravotnický záchranář
• ošetřovatel, sanitář

So

Nabízíme:

Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozu

• 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 25 Kč
•	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.)

R02-21

M

Daněk evropský (skvrnitý)

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ

R02-21

C

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

Kontakt:
lékaři:
		
zdr. personál:
		

Yvona Vlčková, vedoucí odd. PaM,
T: +420 222 801 370, M: Yvona.Vlckova@nnfp.cz
Mgr. Hana Veselá, hlavní sestra,
M: vesela@nnfp.cz
www.nnfp.cz
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Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

Radek Andres • tel.: 774 077 050 • www.vyhodnereality.cz
80x60 INZERCE ZAM 95 x 63.pdf 1 5.9.2019 16:26:06
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VOŠZ a SŠZ, Ústí nad Labem

asistentka@bramburky.cz
420 775 222 543

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 Zdravotnické lyceum
53-41-M/03 Praktická sestra
53-43-M/01 Laboratorní asistent
53-44-M/03 Asistent zubního technika
53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví

Obory vyšší školy pro šk. rok 2021/2022

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

www.vyhodnereality.cz

R02-21

tříleté či tří a půl leté, denní nebo kombinované, ukončené absolutoriem - více na www.szsvzs.cz – Informace pro
školní rok 2021/2022
R11

guarana – kotvičník – tomka – pomerančovník

VYDRŽÍTE

DÉÉÉLE

unikátní nápoj
z přírodních surovin
WWW.KAMIKAZEDRINK.CZ

synephrin – saponiny – kofein – vitaminy – chilli
Potřebujete vymalovat byt nebo kancelář? Natřít fasádu?
Nalakovat okna nebo dveře? Poptáváte speciální malířské techniky
nebo vám schází větší tým pro rychlou realizaci?

MaliriKapitan.cz
MALÍŘI POKOJŮ V PRAZE

+420 736 625 474
kapitan@malirikapitan.cz

NABÍDKA ŠKOL

Inzerce SUPSS se znackami.pdf 1 21.01.2021 11:41:22

Studuj elektroobory
Maturitní obor
Elektrotechnika
a
Učební obor
Elektrikář
____

Práce s CAD software ve
2D a 3D + základy 3D tisku

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
SKLÁŘSKÁ ŽELEZNÝ BROD

C

M

____

Programování
mikrokontrolérů

APLIKOVANÁ CHEMIE

Y

CM

MY

____

Střední škola
stavební a strojní
Programování moderních
TEPLICE
PLC systémů Siemens

Zaměření:

Návrhy plošných spojů ve
specializovaném
software

Analytická chemie | Farmaceutické substance | Ochrana životního
prostředí

TECHNOLOGIE SKLA

CY

____

Obor podpořený stipendijním programem

CMY

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA

K

Zaměření:

Broušení a tavená plastika | Hutní tvarování skla | Malba a dekor
| Ryté a reliéfní sklo | Design šperku, bižuterie a módních doplňků |
Design technickodekorativního skla a skleněných figurek

PRODUKTOVÝ DESIGN
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ | 10. ÚNORA 2021
– INDIVIDUÁLNĚ, VŽDY PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ

Škola poskytuje ubytování na nedalekém domově mládeže
WWW.SUPSS.CZ | SEKRETARIAT@SUPSS.CZ | TEL.: 602 185 806
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Co máme pro Vás připraveno:
-

Bezplatné studium na státní škole
Nově rekonstruované elektrodílny
Špičkově vybavená laboratoř elektrických měření

-

Specializovaná učebna automatizace a 3D tisku
Nově vybavená počítačová učebna

-

Licence výukových software k domácímu využití
Jistota budoucího zaměstnání
Přátelské prostředí
Možnost ubytování v domově mládeže
Střední škola stavební a strojní Teplice, Fráni Šrámka 1350/1, Teplice
Tel.: 417 813 212; www.ssstp.cz

INZERCE

STŘECHY

R02-21

LU K Á Š PAY E R L E

• bez nástřiku
• záruka 5 let

www.vanabezbourani.cz

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

OSBD Teplice

Již téměř 50 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

R02-21

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY
SPRÁVU DOMŮ
Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
R02-21

Oznamujeme,
že jsme otevřeli
již druhý dům
pro seniory

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

stěhování

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

a autodopravu

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

Krabičková dieta

KLEMPÍŘSTVÍ,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
VÝŠKOVÉ PRÁCE

vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete
Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

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

V ÝK U P K N I H

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

tel.
775 675 728

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

www.chutnekrabicky.cz

R02-21

Tel.: 604 844 179

Silniční a odtahová služba

VYKUPUJEME:

Bílinské nízkosirnaté
uhlí z Ledvic
+ písek, štěrkopísek
Zajišťujeme dopravu i skládání pásem

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

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

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

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

734 858 556

Prodejna sáčků do vysavačů
Benešovo náměstí 417/12
Teplice, tel. 737084385

Email: jellimetzkyjiri@gmail.com
IČO: 76501531

R02-21

Objednávky telefonicky na tel.:

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

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

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

R02-21

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



POTŘEBUJETE
OPLOTIT
POZEMEK?

R12

Nabízíme levné

Tel. 774 099 510

Prodáváme

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

PLOTOVÉ CENTRUM

R02-21

www.telasko.cz

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

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

R02-21

kačírky, zemina,
štěrky, písky,
recyklát

Bližší informace

HAVEL - HAVLOVÁ

R02-21

Střední 1057/11, 415 01 Teplice
www.osbdtp.cz
Volejte: 417 554 984

R02-21

Tel.: 602 945 204

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

ASPRA

R02-21

R02-21

• bez bourání
• montáž 3 hodiny

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské
a klempířské práce

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ
PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ

R02-21

NOVÁ VANA DO STARÉ

Záruka 24 měsíců.
Sleva 5% při odevzdání staré baterie.
Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice
Tel. 417 534 504, 774 708 222

PROVÁDÍME:

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

 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
R02-21

www.elsen.cz

K Á C E N Í A P R O Ř E Z ÁV Á N Í S T R O M Ů

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

