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Světová hvězda

Pacho Flores
zahraje na on-line
Festivalu
Ludwiga
van Beethovena
na koncertě
v Teplicích
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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

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

R06-21

Hledáme posily do výroby
a další profese

•  Seřizovač
•  Plánovač/ka
•  Inženýr kvality
•  Procesní inženýr - Technolog

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 R06-21

Pro sběratele léčivých rostlin 
nastává důležitý moment, kte-
rý nesmí zmeškat. Nastává totiž 
svatojánská noc, která se slaví 
v  předvečer svátku Jana Křtitele. 
Ta je neodmyslitelně spjata s osla-
vami letního slunovratu. Věřilo 
se, že byliny sbírané o svatojánské 
noci mají čarovné účinky a  jejich 
léčivá síla je v  této době největší. 
V  naší botanické zahradě byste 
tak neměli vynechat naší expozici 
věnovanou užitkovým a  léčivým 
rostlinám. Důležitým prvkem sva-
tojánských slavností byla kytice, 
která zpravidla obsahovala devět 
bylin, spoustu z  nich naleznete 
i v naší botanické zahradě. Bylina 
svatého Jana neboli třezalka tečko-
vaná obsahuje přes 150 účinných 
látek a své využití nalezla při léč-
bě nespavosti a  stresu. Pelyňku 
pravému se přezdívá svatého Jana 
bylina a užívá se při nechutenství, 
střevních a žlučníkových kolikách. 
Věděli jste, že se přidává do mno-
ha hořkých či nahořklých alkoho-
lických nápojů jako je likér Absint 
nebo víno Vermut? 

LETNÍ SLUNOVRAT
v Botanické zahradě Teplice

A  co dělat když se vyplní Me-
dardova pranostika a  bude čtyři-
cet dní kapat? Skleníkový kom-
plex toho má mnoho k nabídnutí. 
V  mexických polopouštích nebo 
na  suchém jihozápadě Mada-
gaskaru na vás pršet určitě nebude, 
ale jakmile vstoupíte do tropické-
ho deštného lesa, pohltí vás vlhký 

vzduch, který mnoho tropických 
rostlin vyžaduje. Vaší pozornost 
mohou vzbudit modrofialově 
zbarvené opadané květy a semena 
obklopená světle hnědým vytr-
valým kalichem. Abyste zahlédli 
rostlinu, ze které se tyto parašutis-
té snášejí, je nutné zvednou hlavu 
vzhůru a  hledat. Tyto květy patří 

rostlině, která se jmenuje Petrea 
volubilis a  je to jedna z velmi de-
korativních lián, která se pěstuje 
v tropických oblastech celého svě-
ta. Obdivovat můžete gigantické 
květy podražce obrovského, jehož 
masité květy lákají opylovače, kte-
rým je převážně dvoukřídlý hmyz 
(mouchy). 

Po  procestování celého světa 
za jediný den na vás může padnout 
únava a  energii můžete načerpat 
v  naší Cukrárně u  Botanika, kde 
se všechno propojí dohromady. 
Viděli jste v  tropickém sklení-
ku kávovník a  kakaovník? Jejich 
zpracované plody máte před sebou 
na stole ve formě kávy a dobrého 
čokoládového zákusku. Neváhej-
te a  přijďte k  nám opět načerpat 
energii a oddechnout si od staros-
tí. Otevřeno máme denně kromě 
pondělí a více o teplické botanické 
zahradě se dočtete na  www.bota-
nickateplice.cz. 

Botanická zahrada Teplice

Červen je ideálním měsícem pro návštěvu botanické zahrady. V tuto dobu kvete široká škála 
rostlin – od okrasných dřevin, přes letničky až po trvalky. A i když svatý Medard osmého červ-
na hrozí čtyřiceti dny deště, proti kráse květů nic nezmůže. Postupně rozkvétají nejrůznější 
trvalky jako jsou oranžovo-žluté třapatky, růžově kvetoucí 
třapatkovky až po modré odstíny hledíků se zajímavě tva-
rovanými květy. Skalky jsou v plném květu provoněné ma-
teřídouškou a rozzářené květy hvozdíků. Po dešti si na své 
mohou přijít fotografové neboť kapičky vody na rostlinách 
vytvářejí nezaměnitelnou atmosféru.

golfbarbora.cz2



Mgr. Jiří Řehák
Narozen 8. 11. 1967 v Chomutově, absolvent Pedagogické fakulty Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 1994 pracuje jako učitel na Gymnáziu 
Teplice, kde učí dějepis, základy společenských věd, ekonomii a politologii. V listopadu 
2020 byl zvolen náměstekem hejtmana Ústeckého kraje pro oblast cestovního ruchu, 
kultury a památkové péče. Podílí se na mnoha kulturních a společenských aktivitách, 
a to jak v Teplicích, tak v Tisé u Děčínských stěn, která je nyní jeho druhým domovem. 
Pomáhá české menšině v Rumunsku a Srbsku, podílí se na organizaci Festivalu 
Banát. V roce 2020 získal prestižní ocenění: Cenu Vladimíra Jochmana pro učitele a to 
za projekt Výchova k altruismu. Je velký znalec přírody Ústeckého kraje, který prošel 
i projel na kole křížem krážem. Žije střídavě v Teplicích a v Tisé.

»
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PO PŮL ROCE
následně i  stará. Cyklostezka Labe 
je skvělá i  v  tom, že se podíváte až 
do  východních Čech nebo naopak 
do  Hamburku po  jednom značení. 
Navíc kolem ní vyrůstá infrastruk-
tura, už je prostě možné vzít rodinu 
s dětmi a jen tak na pár dní vyrazit. 
Atraktivní je i  další krajská stezka 
Ploučnice a navíc máme ambici pro-
pojit s Labskou stezkou i cyklostez-
ku Ohře, která by se mohla otevřít 
během několika let. Letos už je na-
kreslená i čtvrtá krajská stezka, tak-
zvaná „pánevní“ nebo „uhelná“, kte-
rá se z Kadaně přes Chomutov, Most, 
Bílinu a  Teplice napojí v  Ústí nad 
Labem opět na  Labskou cyklostez-
ku. Dokonce už v Praze dostala číslo 
66, s tím se dá mediálně pracovat, ale 
harleye tam určitě nepustíme. Pokud 
jde o železniční trať Oldřichov - Dě-
čín, tam je vážný problém v tom, že 
ta trať dosud není oficiálně zrušená 
a navíc zatím chybí případný inves-
tor cyklostezky. Já osobně za realis-
tičtější a  hlavně mnohem rychlejší 
variantu vidím obnovení železniční-
ho turistického provozu. Benefitem 
by mohlo být napojení na Děčínské 
stěny a  Krušné hory – Sněžník, Ti-
sou, skiareál v  Telnici a  Adolfově, 
památku UNESCO v  Krupce, pro-
pojení s  moldavskou železnicí atd.. 
Ačkoli jsem aktivní cyklista, musím 
říct, že ještě nikdy nebyla postavena 
cyklostezka na nezrušené trati a ni-
kdy ji nefinancovala Správa železnic 
– to je i  legislativní problém. Právě 
v těchto dnech se o tom na kraji roz-
hoduje.

Dlouhá léta působíte jako učitel 
na jedné z nejprestižnějších škol 
v Ústeckém kraji, na teplickém 
gymnáziu. Jaký je Váš názor 
na zájem mladých o politiku 
a jejich zapojení?

Nemohu vydávat žádná daleko-
sáhlá prohlášení, dobře vím, že tep-
lické gymnázium je svým způ so bem 
výjimečné a já se zde navíc setkávám 
většinou se studenty, kte ří si dobro-
volně vybrali jeden z mých seminá-
řů. Přesto musím říct, že nesdílím 
často slýchanou kritiku „pasivní 
generace, sedící u  počítačových her 
a  zírající na sociální sítě v  mobilu“. 
Potkávám totiž aktivní příjemné 
studenty, kteří mají zájem o  dění 
ve společnosti. Mnoho z nich se za-
pojuje do spo lečenského i kulturní-
ho života v Tep licích i v místech VŠ, 
které navštěvují.

Politická témata, o která mají tito 
mladí největší zájem. A co by-

chom v našem kraji mohli udělat 
pro větší angažovanost mladých 
do regionálního společenského 
a politického dění?

Hodně z  nich je činných v  nezá-
vislé kultuře, část je aktivní na  poli 
ekologie, máme i dost studentů, kte-
ří se podílejí na charitě. Velmi cenné 
jsou pro mě zejména diskuse o  za-
hraničních problémech i o naší po-
litické scéně, které často se studen-
ty vedu na  semináři z  politologie. 
Musím říct, že studentské politické 
preference vůbec neodpovídají sou-
časnému rozložení sil v  Poslanecké 
sněmovně, velmi se liší názor stu-
dentů a  jejich rodičů, v  90. letech 
tomu tak určitě nebylo Žádné speci-
ální programy na zapojení mladých 
do společenského a politického živo-
ta bych určitě nevytvářel. Trval bych 
na  tom, aby naše generace chránila 
západní liberální demokracii, ve kte-
ré se nejlépe rozvíjí občanská spo-
lečnost. Studenti si pak to své určitě 
najdou sami i bez naší pomoci.

Banát – dlouhodobě organizujete 
pomoc rumunským a srbským 
krajanům. Proč je to stále ještě 
potřeba a jak se můžeme my 
všichni více zapojit?

Právě před týdnem jsem se vrá-
til z  Banátu, kde jsem byl s  přáte-
li na  konferenci, která měla sečíst 
„covidové škody“. Potkal jsem tam 
naštěstí krajany, kteří loňský rok 
zvládli i  bez turistů. Další takový 
rok už by ale mohl být fatální, práce 
v Banátu není a tak je cestovní ruch 
nejvýznamnější zdroj obživy. Stovky 
krajanů už bydlí v Ústí nad Labem. 
Mají blízko lékaře, střední školu 
a  práci v  dojezdu místní dopravy. 
To jim v  Banátu nikdy nemůžeme 
nabídnout.

Rozhodli jsme se tedy na naše rizi-
ko přece jen letos uspořádat obvyklý 
Festival Banát, na který opět vypra-
vujeme nejdelší osobní vlak, který 
letos po  kolejích v  Evropě pojede. 
Zachránit tuhle silně věřící českou 
enklávu s archaickým jazykem a čis-
tými srdci je velký úkol. Ústecký kraj 
dlouhodobě působí v srbském Baná-
tu a  tak budu moci pomáhat nejen 
jako spoluorganizátor festival a  or-
ganizátor studentských expedic, ale 
i  jako náměstek hejtmana. Zvu vás 
všechny do Banátu. Nebudete bydlet 
v  hotelu, ale u  místních. Jídlo vám 
uvaří z místních zdrojů, ne ze super-
marketu. Na výlety mezi šesti český-
mi vesnicemi nad Dunajem nikdy 
nezapomenete. Vezměte s sebou děti, 
pro ně to bývá zážitek na celý život.

4

Je tomu půl roku, co jste byl 
zvolen náměstkem hejtmana 
Ústeckého kraje. Co Vás z oblasti 
cestovního ruchu, kultury, popř. 
památkové péče, za které máte 
odpovědnost, nejvíce zaujalo, 
případně překvapilo?

Jak kultura, tak cestovní ruch pa-
tří k  nejvíce postiženým odvětvím 
hospodářství během covidu. Přesto 
se lidé v  těchto sektorech nehroutí 
a  zkoušejí i  v  této době oslovit ná-
vštěvníky – jen jinou formou. Mohl 
bych vyprávět o  muzeích, která vy-
tvořila virtuální prohlídky, o  lidech 
v Českosaském Švýcarsku, kteří při-
pravili video pozvánky na podzimní 
výlety, o  galeriích, které připravují 
výstavy. Takže milým překvapením 
jsou lidé, kteří tuhle situaci zvládají, 
navíc většinou velmi dobře. Naopak 
nepříjemně mě překvapil stav ně-
kterých krajských budov, například 
teplický zámek bude potřebovat vý-
znamnou investici a  to bude v  této 
době těžké.

S tím cestovním ruchem, to je ta-
ková skoro sisyfovská práce. Ces-
tovatelsky připravit a propagovat 
kraj stojí strašné peníze a mnoho 
úsilí. A pak stačí jedna tendenční 
televizní reportáž nebo pořad 
a může se začínat nanovo.

Náš kraj nemá dobrou pověst – 
jsme pořád považováni za průmyslo-
vou základnu státu. My, kteří tu žije-
me, dobře víme, že za humny máme 
krásu, srovnatelnou s  nejhezčími 
partiemi kdekoli jinde v  Čechách 
a na Moravě. Právě zkratkovité me-
diální informace kraji samozřejmě 
ubližují, posilují negativní stereo-
typy. Ale jde to naštěstí i  obráceně. 
Náš kraj se i díky Filmové kanceláři 
Ústeckého kraje stává opravdovým 
rájem filmařů a  tahle reklama je 
opravdu k  nezaplacení. Když vyne-
chám prostředky, které tu filmové 
štáby utratí, má to i  přidanou hod-
notu v tom, že divák získá plastičtěj-
ší obrázek o našem kraji. Ta kancelář 
má jen jednu zaměstnankyni a ta pro 
cestovní ruch udělá opravdu hodně.

Naprosto úžasná a troufnu si 
hodnotit i bezkonkurenční je 
cyklostezka podle Labe. A teď 
možná bude další skvělá. Využití 
bývalého železničního svršku 
tratě z Děčína do Oldřichova 
na Teplicku. Rýsuje se však spor: 
znovu vlaky nebo cyklostezka?

Ústecký kraj jako jeden z  mála 
krajů garantuje výstavbu takzvaných 
páteřních cyklostezek a navíc se o ně 

Dům
kultury
Teplice
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11.6.  pá   ANNY
                        Dokumentární, Česko, 2020, P-12, vst. 105,- Kč, 67 min., PREMIÉRA

12.6.  so  PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST 
                      Komedie, Česko/ Slovensko, 2020, P-15, vst. 105,- Kč, 107 min.

15.6.   út  NADĚJNÁ MLADÁ ŽENA
                    Krimi, USA, tulky, 2020, P-15, vst. 125,- Kč, 113 min., PREMIÉRA

16.6.   st   ZEMĚ NOMÁDŮ
                        Road movie, USA/ Německo, tulky, 2020, MP, vst. 130,- pro členy FK 120,- Kč, 108 min. 

 1.6.  út   ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC 
                Komedie, Česko, 2020, MP, vst. 105,- Kč, 99 min.

2.6.  st   TŘI BLÍZCÍ NEZNÁMÍ 
                Dokumentární, USA/ Velká Británie, 2018, P-12, vst. 125,-, pro členy TFK  105,- Kč, 96 min., PREMIÉRA

3.6.  čt   SMOLNÝ PICH ANEB PITOMÝ PORNO
                     Erocký, Rumunsko/ Chorvatsko, tulky, 2021,                      P-18, vst. 115,- Kč, 106 min., PREMIÉRA

4.6.  pá  ŠARLATÁN
                     Životopisný, Česko/ Irsko/ Polsko/ Slovensko, 2020, P-12, vst. 125,- Kč, 118 min.

5.6.  so  ZEMĚ NOMÁDŮ
              Road movie, USA/ Německo, tulky, 2020, MP, vst. 125,- Kč, 108 min., PREMIÉRA

                     Film získal tři ocenění OSCAR 2020

                   Film získal tři ocenění OSCAR 2020

8.6.  út   BOURÁK
                Komedie, Česko, 2020, P-12, vst. 105,- Kč, 111 min.

9.6.  st   LÉTO 85 
                     Drama, , tulky, 20 , P-1 , vst. 1 ,- pro členy TFK ,- Kč, 1 0 min., PREMIÉRA  Francie 20 2 20 100 0

10.6.  čt   3BOBULE 
                Komedie, Česko, 2020, MP, vst. 105,- Kč, 101 min.

LETNÍ KINO
VNITRNÍ NÁDVORÍ TEPLICKÉHO ZÁMKU

S BONUSKOU SLEVA 10% 

NA ZÁMKUNA ZÁMKU

Vstup přes Ptačí schody nebo od Malého zámeckého rybníka

Areál otevřen: ÚTERÝ - SOBOTA od 20.30 hod.

1. - 16.6. 20211. - 16.6. 2021 21.3021.30ÚTERÝ - SOBOTA OD

www.dkteplice.cz

na vnitřním nádvoří teplického zámku  

Dům kultury Teplice uvádí

19. ročník múzické „open air” přehlídky

DIVADLO DIVADLO 

20212021
NA ZÁMKUNA ZÁMKU
HLEDÁ SE KHODL Divadlo Na klice

PÁBITELÉ Činoherní studio Ústí nad Labem

 4. 9. 2021

Divadlo 100 opic

Divadlo Komediograf

 3. 9. 2021

10.00

Bohumil Hrabal

17.00

20.00

17.00

20.00

10.00

17.00

20.00

ROMAN DRAGOUN a MICHAL ŽÁČEK

MANŽELSTVÍ V KOSTCE

VÁCLAV A SLIMÁK Divadlo Krabice Teplice

Divadlo Artur

 5. 9. 2021

10.00

 Luboš Balák

 Jindřich Kriegel

NĚŽNÁ NOC

HODINA DUCHŮ

Divá Baara je pseudonym energické zpěvačky a textařky BÁRY VACULÍKOVÉ.
DIVÁ BAARA

 CHYTEJ UŠIMA

PES A DRAK
Divadelní kapela pro děti a jejich rodiče. 

Pohádka o pejskovi, kterého všude vyháněli. 

Komedie o věčném souboji mužů a žen.
Hrají: ZUZANA KRONEROVÁ a OLDŘICH NAVRÁTIL. 

Komedie pohrávající si s myšlenkou, co může být v sedmém nebi.
Hrají: BOŘEK SLEZÁČEK, PAVLÍNA MOURKOVÁ, JINDŘICH KRIEGEL a další.

Autorská pohádka ZDEŇKA RUSÍNA a PETRA JÍLKA.

Česká zpěvačka - skladatelka se svým partnerem.

 
Prostá melodická hudba s prvky jazzu, funky a rocku.

BLANKA ŠRŮMOVÁ a JAN SAHARA HEDL

Veselá pohádka s písničkami a hudebními nástroji od JITKY a ROBERTA SOOROVÝCH. 

Změna programu vyhrazena

 od 1.8. sleva  50,-

Cenově výhodný letní předprodej v pokladně Domu kultury Teplice

od 1.6. sleva 100,-

www.dkteplice.cz
 

Divadlo Na zámku 2021 podporuje: Statutární město Teplice 

STATUTÁRNÍ MĚSTO 

TEPLICE



Na severu Čech se nelení –
rekonstrukce a modernizace
vodohospodářské sítě jedou
na plné obrátky
AKTUÁLNĚ NARAZÍTE V SEVERNÍCH ČECHÁCH NA 93 STAVEB, KTERÉ JSOU V PLNÉM 
PROUDU, DALŠÍCH 64 JE PŘED ZAHÁJENÍM, 16 JICH JE DOKONČENO. SEVEROČESKÁ 
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST (SVS) LETOS INVESTUJE V DESETI OKRESECH 
SEVEROČESKÉHO REGIONU 1,445 MILIARDY KORUN. TO VŠE PROTO, ABYCHOM 
ZAJISTILI DODÁVKU KVALITNÍ PITNÉ VODY A POSTARALI SE O ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ
VOD ODPADNÍCH.

Žatec

Litvínov

Chomutov

Kadaň

Stavby plánované v roce 2021

Aktuální stavby

Vodu upravujeme
v 63 úpravnách

Na trase k vám je
třeba provozovat
965 vodojemů

1,1 milionu
obyvatel zásobujeme 
pitnou vodou

Pitná voda k vám teče 
ve vodovodech o délce 
přes 9 000 kilometrů

Výškové rozdíly překonáváme 
pomocí 266 čerpacích 
stanic pitné vody
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rovnoměrné rozložení sil po celém 
území severních Čech.

Pokud se setkáte s nepříjemnostmi 
spojenými se stavebním ruchem, se 
zvýšenou prašností a hlukem, moc se 
za komplikace omlouváme. Žádáme 
vás o pochopení a trpělivost. Odměnou 
všem pak bude bezporuchová dodávka 
kvalitní pitné vody.

 by celý systém zásobování oby-
vatel pitnou vodou a odvádění i lik-
vidace komunálních odpadních vod 
fungoval, je třeba ho udržovat v pro-
vozuschopném stavu a dožilý majetek 
či technologie postupně obnovovat. 
Kromě investičního plánu SVS pro 
tento rok ve výši 1,445 miliardy korun 
se tak počítá také se zvýšeným obje-
mem oprav. Letos provozní společ-
nost SčVK provede opravy v objemu 
352,1 milionu Kč. Do vodohospodář-
ského majetku ze skupiny Severočes-
ká voda tak v roce 2021 půjde v rámci 
investic a oprav téměř 1,8 miliardy Kč.

Kromě desítek těchto liniových sta-
veb, kam patří například rekonstruk-
ce starého ocelového přivaděče pitné 

A

Žatec

Louny

Litoměřice

Ústí 
nad Labem

Děčín

Varnsdorf

Roudnice 
nad Labem

Česká Lípa

Jablonec
nad Nisou

Liberec
Nový Bor

Lovosice

Most

Litvínov
Teplice

vody v úseku mezi obcemi Michalo-
vice a Libochovany, jsou to probíhají-
cí rekonstrukce a modernizace objek-
tů, třeba rekonstrukce úpravny vody 
v Brníkově, ve Vrutici či rekonstruk-
ce čistírny odpadních vod v Železném 
Brodě. Řešíme i odkanalizování měst-
ských částí jako v případě Kokoní-
na u Jablonce nad Nisou. Projektů je 
ale mnohem více a dohromady tvoří 

Odpadní vodu
čistíme ve 
187 čistírnách

Odpadní vody tečou
v kanalizaci dlouhé

přes 4 000 kilometrů

Odpadní vodu 
odvádíme
kanalizací

od 943 tisíc 
obyvatel 
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Co možná nevíte  
Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními pojišťovnami. Je tedy dostupná všem 
občanům z České republiky. PTC má uzavřeny dlouhodobě smlouvy s českými zdravotními 
pojišťovnami.

Pražské Protonové centrum (PTC) léčilo již téměř 7000 pacientů z 50 států světa. Kromě samotné 
léčby poskytuje PTC i diagnostiku, a to nejen svým onkologickým pacientům, ale i široké 
veřejnosti, prostřednictvím magnetické rezonance (MR) a pozitronové emisní tomografie 
v kombinaci s počítačovou tomografií (PET/CT). 

Protonová léčba je v současnosti nejšetrnější radioterapií, která dává vysokou šanci na úspěšné 
zvládnutí léčby při minimalizaci vedlejších účinků spojených s léčbou. Umožňuje velmi přesně 
zacílit na nádor a tím snížit nežádoucí ozáření okolních tkání a orgánů. 

Nejnovější informace najdete na webových stránkách www.ptc.cz a na Facebooku Centrum 
protonové léčby. Také je pro více informací možné zavolat na +420 222 999 000.

»
Každý rok v České republice onemocní ra-

kovinou lymfatických uzlin zhruba 1300 lidí. 
Maligní (zhoubné) lymfomy se nejčastěji pro-
jevují zvětšením mízních (lymfatických) uzlin 
a dalšími příznaky, jako jsou například otoky, 
dráždění ke  kašli, dušnost, pocit plnosti bři-
cha, trávicí obtíže nebo zvětšení sleziny. K nej-
významnějším spouštěčům nemoci patří 
oslabený imunitní systém, mezi další příčiny 
řadíme nejčastěji virové infekce. 

I  slečně Karolíně stačila jedna infekce, aby 
se jí obrátil život vzhůru nohama. Krátce 

po  26.  narozeninách odcestovala na  pobyt 
do Thajska. „Jednoho dne při jízdě na motor-
ce do  mě v  křižovatce narazilo auto. Do  rány 
se dostala infekce a  místní thajský lékař mi 
pořád dával antibiotika. Když léčba nezabra-
la, zkusili jsme další léky, pak třetí a takhle to 
trvalo asi dva měsíce,“ popisuje začátek svého 
onemocnění Karolína. Jednoho dne si všimla 
boule v nadklíčku, která nezmizela ani po čtr-
nácti dnech. Rozhodla se proto vrátit domů 
a absolvovala několik vyšetření. Na jejich kon-
ci stála diagnóza Hodkginův lymfom. 

Šetrně léčit a zachovat kvalitu života
Po  sérii několika chemoterapií se Karolína 

dozvěděla, že bude muset podstoupit ještě 
ozařování. Cílem moderní onkologické léčby 
je zajistit pacientům maximální šanci na vylé-
čení, a to při minimalizaci vedlejších účinků. 
A toho se velmi dobře daří dosahovat pomo-
cí protonové léčby. Ta  je ze zákona hrazena 
zdravotními pojišťovnami a je tak dostupná 
všem pacientům z České republiky. „Protono-
vá léčba má být vždy zvažována zejména u pa-

Nikdo z nás nechce z úst lékaře slyšet slovo rakovina. Člověku 
se zamotá hlava a svět potemní. Rakovina ale neznamená 
konec života. Některé typy, jako na příklad rakovina 
lymfatických uzlin, tzv. lymfomy, jsou úspěšně léčitelné. 
Lymfomy tvoří zhruba šest procent nádorových onemocnění 
a velmi často bohužel postihují osoby v mladém věku. 

Při léčbě rakoviny hraje roli 
každá vteřina. Správná léčba 
vás vrátí rychleji do života.

cientů s  nutností ozáření mediastina (hrudní-
ku). Hrudník obsahuje množství orgánů, které 
mohou být zářením poškozeny. Pro tyto pacien-
ty představuje protonová léčba ve většině přípa-
dů nejšetrnější možnou techniku záření,“ říká 
MUDr. Kateřina Dědečková, vedoucí lékařka 
pro  léčbu maligních lymfomů Protonového 
centra.

„Do Protonového centra jsem docházela ne-
celý měsíc a  léčbu jsem snášela docela dobře. 

K  27.  narozeninám jsem dostala ten nejkrás-
nější dárek. Dostala jsem zprávu z  vyšetření 
z  PET/CT, že jsem v  pořádku,“ uzavírá svůj 
šťastný konec Karolína. 

Mít pocity jistoty, bezpečí a komfortu
Protonové centrum (PTC) mohou kontakto-

vat nejen pacienti, kterým byl diagnostikován 
maligní lymfom, ale též pacienti, kterým bylo 
zjištěno nádorové onemocnění prsu, prosta-

ty, hlavy a krku, centrální nervové soustavy, 
zažívacího traktu nebo plic. Vstřícný přístup 
a vlídná komunikace jsou zde prioritou. Každý 
pacient, který PTC kontaktuje, dostane k dis-
pozici osobního koordinátora, který mu zod-
poví jeho dotazy a pomůže naplánovat všech-
na vyšetření a konzultace u lékaře. Od konce 
ledna je také možnost konzultace s  lékařem 
Protonového centra prostřednictvím video-
ambulance z pohodlí a bezpečí domova.

Recepce Protonového centra



Hudební festival Ludwiga van Beethovena se letos podařilo zachránit. Divákům se v on-line 
podobě představí celkem 14 koncertů z 8 festivalových měst. Na začátku čekalo organizátory těžké 
rozhodování. Do poslední chvíle vyčkávat, zda se podmínky zlepší a dovolí uspořádat koncert pro 
živé publikum, nebo se přesunout do internetového prostředí. 

Beethovenova Devátá
zahájila hudební
festival v Teplicích

Hudební festival Ludwiga van Beethovena 
se letos podařilo zachránit. Divákům se v on-
line podobě představí celkem 14 koncertů 
z  8 festivalových měst. Na  začátku čekalo 
organizátory těžké rozhodování. Do poslední 
chvíle vyčkávat, zda se podmínky zlepší 
a dovolí uspořádat koncert pro živé publikum, 
nebo se přesunout do  internetového 
prostředí. 

„Uspořádat festival obnáší měsíce 
příprav, proto varianta on-line koncertů 
byla v  podstatě jediným řešením, jak 
letošní ročník zachovat. Ten loňský jsme 
museli bohužel zrušit a  stejnou situaci 
jsme nechtěli opakovat tento rok,“ vysvětluje 
Roman Dietz, ředitel Severočeské filharmonie 
Teplice, která Beethovenův festival pořádá.

Filharmonie proto využila zkušeností, 
kte  ré získala v  posledních měsících na tá-
če ním symfonických a  komorních kon-
cer tů. Novinkou je, že se nenatáčí pouze 
v  domovských Teplicích, ale i  na  dalších 
7  festivalových místech, jak by bylo obvyklé 
za normálních okolností. 

„Již na začátku jsme se odklonili od myšlenky 
živě přenášených koncertů a dali jsme přednost 
vysoce profesionálnímu výsledku. Každý 
kon  cert je předtáčen a  prochází pečlivým 
zpracováním jak obrazu, tak zvuku. Mimo jiné 
tak vzniká i unikátní archiv nejen pro samotný 
festival, ale i  pro spolupracující města, která 

mohou materiál využít ke  svým propagačním 
účelům,“ říká za  organizační tým festivalu 
Magdaléna Jenčíková.

Natáčení festivalu, který je největším hu-
debním svátkem klasické hudby v  Ústeckém 
kraji, je velmi organizačně náročné. Produkce 
se musí potýkat s  různými technickými 
podmínkami, které vyplývají z  konkrétních 
míst. Štáb už si vyzkoušel práci na  zámku 
v  Klášterci nad Ohří a  pokračovat bude 

na  zámku v  Děčíně, v  oseckém klášteře, 
v Jimlíně nebo v kostelích v Mostě, Chomutově 
a  Litoměřicích. Realizace se odehrává 
v  produkci Ponte Records, pod vedením 
zkušeného režiséra Jaromíra Malého. 

„Jednoznačný dík patří všem, kteří festival 
dlouhodobě podporují. Ať už je to město Teplice, 

Ministerstvo kultury, Státní fond 
kultury, Ústecký kraj nebo jednotlivá 
města, kde se koncerty konají. Bez nich 
by festival, ani v  této omezené podobě, 
nevznikl,“ dodává ředitel filharmonie 
Dietz.

Program ani v on-line podobě není 
ošizen. Hned zahajovací koncert vzdá hold 
Ludwigu van Beethovenovi provedením 
jeho Symfonie č. 9 „S  Ódou na  radost“. Se 
Severočeskou filharmonií Teplice vystoupí 
i Český filharmonický sbor Brno. 

Premiéry koncertů budou zveřejňovány 
dle programu na nových webových stránkách 
www.beethovenfestival.cz a díky internetu bu-
dou přístupné bez omezení všem zájemcům. 
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Letos pouze on-line



Lázeňská 2021
25.–27. 6.  letos v menším rozsahu
 bez stánkového prodeje

www.teplice.cz/lazenska2021

TEPLICE  www.teplice.cz
Teplice jsou městem s prastarou lázeňskou tradicí. Léčivé účinky pramenů tohoto místa jsou 
známy více než dva tisíce let. Historie lázeňství sahá hluboko do středověku a činí z Teplic 
nejstarší lázně střední Evropy. Mnohokrát se ve své  historii staly „přijímacím salonem 
Evropy“ a pro svou výstavnost bývaly nazývány Malou Paříží. Teplice a blízké okolí nabízejí 
klid parků, zajímavou architekturu a mnoho přírodních a historických pozoruhodností. 
Věříme, že při pobytu na Teplicku objevíte neočekávané krásy našeho kraje a oceníte 
širokou škálu jeho možností.

Turistické informační centrum
Dlouhá 63/31
415 01 Teplice
tel.: +420 776 007 024
email: info@visitteplice.com
www.visitteplice.com

Botanická zahrada Teplice
16. 6. otevření skalničkového skleníku

17. 6.  Skrytá tajemství rostlin – komentovaná 
prohlídka

26. 6. Koncerty v Botanické - Kabaret K+K
17:00 

vwww.botanickateplice.cz

Aquacentrum Teplice
27. 6. Den dětí (animační aqua dance,
15:00 aqua games a další)
v provozu plavecký bazén, dětský svět, fitness, 
solárium, squash

www.aquacentrum-teplice.cz

Regionální knihovna Teplice
od 29. 6. v Seumeho kapli

každé úterý od 16:30 pohádka pro děti
každý čtvrtek od 17:00 koncert

pravidelné výstavy přístupné út–so / 14:00–17:00
www.knihovna-teplice.cz

Severočeská filharmonie Teplice 
25. 6. Operetní Gala v Šanovské Mušli; 
18:00 dirigent Norbert Baxa
V plném proudu je Festival Ludwiga van Beetho-
vena. Na červenec připravuje živé koncerty v Za-
hradním domě.

www.severoceskafilharmonie.cz

Kino Květen opět v provozu
hraje denně od 17:30, v sobotu a v neděli
od 15:00 představení pro děti

Těšit se můžete na dlouho odkládané a očekávané 
premiérové tituly.

www.dkteplice.cz

Letní kino na Zámku
hraje ve dnech úterý – sobota od 21:30
každou středu Filmový klub, občerstvení 

Letní lázeňské koncerty
v Šanovské Mušli
 8. 6. 16:30 Pontiac
12. 6. 16:30 Stringclartet
15. 6. 16:30 Plechovanka
19. 6. 16:30 Severka
22. 6. 16:30 Brass Bombers

GlobeScope, s.r.o.
Slavojova 579/9
128 00 Praha 2 - Nusle

Kontakt: telef. 773 993 906 | milan.elias@globescope.eu

Nabízíme velmi kvalitní antigenní testy ze slin

Jako jedni z mála na trhu je nabízíme ve variantě singl, tj. jednotlivě 
balené. Testy mají udělenou výjimku Ministerstva Zdravotnictví a do-
dáváme je zejména do lékáren.

Antigen test Saliva (sliny) LITUO
- s vysokou kvalitou a jednoduchým použitím (single pack):

• Registrováno a notifikováno v EU
• Schváleno na výjimku pro sebetestovaní.
• Zapsáno v ISINu pro laboratoře a lékaře.
• Příbalový leták v českém jazyce
• Specificita 99,47%+; Senzitivita 96,41%
• Výsledek během 10-15 min.

Testy jsou skladem a k odeslání ihned po potvrzení objednávky.
Cena již pouze 65 Kč

EXYTE Technology CZ s.r.o. 
jedna z vůdčích firem v oblasti 
engineeringu a konstrukcí high-tech zařízení

hledá vhodné uchazeče pro závod v průmyslové zóně 
Krupka - Nové Modlany u Teplic na následující pozice:

R06-21
Obsluha ohraňovacího stroje
Pracovní náplň:  Práce na ohraňovacím stroji / ohraňovaní plechů • Vstupní a výstup-

ní kontrola materiálu • Práce s počítačem výkresy 2D, 3D
 • Reklamace poškozených dílů a jejich fotodokumentace
Požadavky:  SOU vzdělání technikého směru • Znalost čtení výkresové doku-

mentace • Praxe vítaná • Znalost PC • Manuální zručnost, přesnost 
a preciznost • Dobrá schopnost organizace práce a aktivní přístup 

Svářeč
Pracovní náplň:   Technologie svařování – svařování hliníku a ušlechtilé oceli od 1 mm 

do 3 mm tloušťky MIG/TIG • Formování svarů, svařování závitových 
kolíků a další svařovací práce • Výroba stojanů z plechových profilů 
a polotovarů včetně izolace • Spolupráce při svařování náročných 
konstrukcí v týmu • Posuzování svařovaných konstrukcí • Broušení, 
čištění, neutralizace a leštění svarů 

Požadavky:  SOU vzdělání technikého směru • Zkušenosti s postupy svařování 
MIG/TIG • Znalost čtení výkresové dokumentace, 3D modelů • Práce 
s PC • Manuální zručnost, přesnost a preciznost • Dobrá schopnost 
organizace práce a aktivní přístup • Schopnost práce v týmu

Co můžeme nabídnout: 
1 směnný provoz – pozice svářeč
3 směnný provoz – pozice obsluha ohr. stroje
 Motivující finanční ohodnocení • Možnost práce se špičkovými technologiemi a vyba-
vením • Kvalitní zaškolení • Moderní a čisté pracovní prostředí • Stabilní práci v prospe-
rující společnosti • Zázemí silné mezinárodní společnosti • Nejprve smlouva na dobu 
určitou 1 rok a následně prodlužujeme
Benefity:
 26 dní dovolené • Měsíční bonusy a roční prémie • Stravenky v hodnotě 100,- Kč
• Příspěvek na penzijní připojištění • Příspěvek na dojíždění
Místo výkonu práce: Průmyslová zóna III, Krupka – Nové Modlany
Nástup: Možný IHNED nebo dle dohody

Kontaktní osoba: Lucie Kaiserová. Tel.: 604 208 810
Svůj životopis zašlete na email: lucie.kaiserova@exyte.net. Děkujeme!

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

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

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

www.vyhodnereality.cz
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Turista v lázeňských Teplicích
TENTO BALÍČEK PRO DVĚ OSOBY OBSAHUJE:

• Luxusní ubytování na dvě noci v teplickém hotelu 
Prince de Ligne včetně bohaté snídaně formou švédských stolů

• Welcome drink při příjezdu

V CENĚ TAKÉ ZAHRNUTO:
• Vstup do hotelové sauny

• Vstup do bazénu Thermalium v Lázeňském domě Beethoven
(pobyt 90minut)

• Vstup do ZOO v Ústí nad Labem nebo do Botanické zahrady
v Teplicích

• Vstup do Zámku Teplice
• Uschování jízdních kol v hotelu

• Individuální konzultace využití pobytu
(kultura, výlety, vycházky, cyklo, děti atp.)

• Přeprava z teplického nádraží k hotelu vozem 
automobilové hotelové flotily

Cena balíčku je 6800 Kč za dvoulůžkový pokoj na dvě noci.

NÁŠ TIP:
• Vhodné jako dárek např. pro novomanžele

nebo při jiných životních výročích.

INFORMACE A REZERVACE:
 info@princedeligne.cz • telef.: 602 426 526Teplice, Zámecké náměstí, hotel Prince de Ligne

Hotel Prince de Ligne se nalézá 
v historickém centru lázeňského 
města Teplice, které je posazeno 
do příjemné krajiny mezi 
Českým Středohořím a masivem 
Krušných hor, nedaleko od hranic 
s Německem. Hotel nabízí celkem 
33 pokojů, od prezidentského 
apartmá, přes apartmá pro dvě 
osoby po jednolůžkové pokoje.
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Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354

info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz 

STŘECHY
LUKÁŠ PAYERLE 

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské

a klempířské práce

R06-21

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
Email: jellimetzkyjiri@gmail.com

IČO: 76501531

R06-21

www.chutnekrabicky.cz

Krabičková dieta
My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete

Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

tel. 
775 675 728 

R0
6-
21

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 

R06-21

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R06-21

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

Prodáváme

Bílinské nízkosirnaté
uhlí z Ledvic

+ písek, štěrkopísek
Zajišťujeme dopravu i skládání pásem

Objednávky telefonicky na tel.:
734 858 556

R06-21

POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R06-21

VÝPRODEJ -
VÝHODNÉ CENY

různých pletiv
a dalších komponent

pro stavbu plotů

PLOTOVÉ CENTRUM
Teplice - Prosetice

A. Vlková 604 351 718
anna.vlkova@seznam.cz

R06-21

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ

PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

R06-21

Dubská 64/12, 417 02 Dubí 2
mobil: 739 617 433

e-mail: ddd-asprahavel@seznam.cz
www.asprahavel.cz

ASPRA

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

HAVEL - HAVLOVÁ

R06-21

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

 

R06-21

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky,
zahradní substrát,

mulčovací kůra

www.telasko.cz
Tel. 608 209 622

R0
6-
21

KLEMPÍŘSTVÍ,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ, 
VÝŠKOVÉ PRÁCE

Michal Blahuš
tel. 775 511 099

e-mail: mb1982@seznam.cz
IČO: 87541785

nabízíme:
kácení horolezeckou technikou, úprava 

živých plotů, ozdravné řezy, práce 
s motorovou pilou, opravy střech a 

klempířských prvků, nátěry střech a další

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

R6-21

Martin Dočekal
Telefon: 604 68 44 75

Duchcov

Malířské - lakýrnické, tapetářské práce

R06-21 Silniční a odtahová služba

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

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. R06-21

Nabízíme
opravy plochých střech.

Cena 220,- Kč/m2

Tel.: 723 505 787 R05-21

Váš inzerát
v drážďanském
týdeníku vyjde

ve 233.000 výtiscích
za cenu již
od 800,- Kč 

Kontakt v ČR:
sekretariat@agenturais.cz

telefon: 602 426 526

Koupelny přímo na tělo

Provádíme vizualizaci koupelen

R06-21

Společnost AUTO-DIENST-KUMPFE GmbH
v Ebersbach-Neugersdorf

hledá pro posílení týmu

automechanika / mechatronika
Kontakt

AUTO-DIENST-KUMPFE GmbH
Seitenstraße 04  Tel.: +49 (0) 3586 / 76120
2730 Ebersbach-Neugersdorf  Fax: +49 (0) 3586 / 761234

auto-dienst-kumpfe@t-online.de
R06-21

Hospic v Mostě
přijme

LÉKAŘE / LÉKAŘKU
na DPP, zkrácený úvazek.

Nástup dle dohody.

Pro více informací kontaktujete prosím:
paní ředitelku: p. Blanku Števicovou, DiS.

telefon: 776 286 265

R06-21

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

www.elsen.cz
R06-21
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Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozuC

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Náplň práce: 
• Reklamní materiály - návrhy a zpracování (firemní tiskoviny, poutače, vzorníky apod.)
• Obalový design - návrhy a zpracování etiket výrobků
• Webové aplikace - spolutvorba obsahu a administrace
• Správa sociálních sítí - spolutvorba obsahu a administrace
• Komunikace s reklamními a produkčními agenturami
• Instalace reklamních materiálů na maloprodejnách

Požadujeme:
• SŠ, zkušenost v marketingu výhodou
• Práce na PC – podmínka - pokročilá znalost grafických programů - Adobe Illustrator, 
• InDesign a Photoshop
• Kreativní myšlení a grafické cítění
• Komunikativnost, schopnost pružně řešit problémy, samostatnost, pečlivost
• Morální a trestní bezúhonnost
• Ochota k příležitostnému cestování
• Bydliště v regionu Teplice nebo Bílina
• ŘP sk. B

Nabízíme: 
• Zajímavou, pestrou a dynamickou práci 
• Možnost osobního rozvoje 
• Platové ohodnocení závislé na osobním přístupu a obchodních výsledcích společnosti
• Nástupní termín – ihned nebo dle dohody

Místo výkonu zaměstnání:
• Ohníč – sídlo firmy

ASISTENT MARKETINGU - GRAFIK

Nabídky se strukturovaným životopisem, motivačním dopisem a fotografií
zasílejte na email: jirina.kozakova@het.cz

Vybraní kandidáti budou pozváni k osobnímu pohovoru.

HET spol. s r.o.,
přední český výrobce barev,
vypisuje výběrové řízení na pozici:

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

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ

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

R06-21



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

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

www.vyhodnereality.cz


