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Oslavy

UJEP

KDE?
   Kampus UJEP
   Pasteurova 3544/ 1
   Ústí nad Labem

KDY?
   30. 9. 2021 od 16.00

www.ujep.cz30 let

pribeh.ujep.cz

MODERUJE
ENDRU

TĚŠTE SE NA
   LAKE MALAWI, ENDRU, 
 Houpací koně, DJ Hrusha, Public Fusion,
   ICUK Lunch MEET Stories

V  první zářijové dekádě přichází období 
zvané Mariánské léto vyznačující se teplými 
a  slunnými dny, které jsou vhodné pro ná-
vštěvu botanické zahrady. Venkovní zahrada 
je stále v plném květu pozdních trvalek a let-
ničky budou svojí krásu předvádět do prvních 

mrazů. Koncem září se může objevit déletr-
vající suché, teplé a  slunečné počasí, které se 
označuje jako Babí léto. Všude se začnou ob-
jevovat jemné pavučinky pavoučků vinoucí se 
od jedné rostliny ke druhé.

Nemusíme ani připomínat, že 22. září ve 21 

Zpátky do botanické školy!
hodin a 21 minut se nadobro rozloučíme s lé-
tem a nastane astronomický podzim, kdy na-
stane i  podzimní rovnodennost. Jelikož jsme 
v  botanické zahradě, podzim nemusí nutně 
znamenat jen podzim. My totiž pěstujeme 
rostliny i z jižní polokoule, pro některé z nich 
nastává jaro, probouzejí se k životu a velké ra-
dosti nám budou dělat během zimního období, 
kdy se budou objevovat jejich nádherné květy. 
Mluvíme třeba o jihoafrických nebo jihoame-
rických cibulovinách, které jsou v našem létě 
zatažené v podzemní cibuli či hlízce, a teprve 
za vhodných podmínek nastartují svůj život. 

Všichni samozřejmě sledují s  napětím kle-
sající teploty kvůli nádobovým nebo choulos-
tivým rostlinám, které byly přeneseny do ven-
kovní expozice. Většina těchto rostlin zvládne 
krátkodobý pokles teplot a  není se třeba bát 
krátkodobých výkyvů teplot. V případě hodně 
vlhkého září je vhodné sklidit kaktusy, které 
letníme venku, protože by jim mohla ublížit 
nadměrná vlhkost. 

Samozřejmě září a říjen jsou měsíci vhodný-
mi k výsadbám dřevin, keřů, trvalek případně 
k  obnově trávníku. Půda je stále dostatečně 
prohřátá a do zimního období je relativně da-
leko. Pravidelné ranní rosy napomáhají ujmutí 
čerstvě vysetého travního semene a dostatečný 
přísun vody pomůže dobrému zakořenění sa-
zenic. Začátek podzimu je tak pro zahradníky 
stejně náročný jako jarní období výsadeb. 

Náš malý tip na závěr. Zavítejte do podzim-
ní botanické zahrady. Přináší opět jiné kouz-
lo než v  jarních a  letních měsících. Vášnivý 
fotografové určitě uvítají měkké podzimní 
světlo, které dokáže vykouzlit na snímcích ne-
opakovatelnou atmosféru. Po celé září můžete 
ve venkovní expozici shlédnout výstavu chilli 
papriček nazvanou Pálivé krásky. Neváhej-
te a dorazte do botanické zahrady! Těšíme se 
na vás v září od 9.00 do 18.00 každý den kromě 
pondělí. 

Září je měsícem návratu žáků a studentů do školních lavic, aby se vzdělávali a na-
učili se něco nového. My, v Botanické zahradě Teplice nemáme ani školní lavice, 
ani žákovské knížky či celé třídy. U nás se můžete vzdělávat po celý rok, a to neje-
nom pod širým nebem, ale i  pod střechou 
skleníku. Výhodou je, že informace uvádě-
né v  učebnicích uvidí žáci a  studenti přímo 
na  místě a  získají neocenitelné zkušenosti. 
Vždy se lépe vypráví o  tom, co člověk zažil, 
uviděl, než jen to, co si načetl, a  v  mnoha 
ohledech o tom může mít mlhavou představu. Jsme rádi, že školská zařízení nás 
vždy na konci a na začátku školního roku navštěvují, využívají možnosti komento-
vaných prohlídek, a že se jim tato „botanická škola“ líbí. 

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



Turista za přírodou i poznáním 
v Ústeckém kraji

54

Na  vrcholu Milešovky mo-
hou turisté nouzově přenocovat 
ve  Veberově nouzovně. Kapacita 
zařízení je deset lůžek na  dvou 
dřevěných masivních pryčnách 

a  nabízí dobití drobných digitál-
ních spotřebičů ze solárních pane-
lů. Nouzovna je ideální pro přeno-
cování při dálkových pochodech, 
přechodech Českého středohoří, 

při pozorování východu a západu 
slunce anebo při výrazném zhor-
šení počasí. 

Přijeďte se prolétnout do 
Krušných hor na  nejdelší ZIPLI-

Nejenom skalní města Českého Švýcarska, k cyklistice vybízející Labská 
stezka, uchvacující výhledy ze sopečných vulkanitů Českého středohoří, 
kouzlo královských měst v Dolním Poohří, drsná krása Krušných hor, ale 
i jezerní království v Podkrušnohoří, to vše je ÚSTECKÝ KRAJ.

NE KLÍNY v  České republice, 
5. nejdelší v  Evropě a  20. nejdel-
ší na  světě. Celoroční atrakce je 
v  horském středisku na  Klínech. 
Jedná se o  přejezd osoby po  oce-
lovém laně zajištěné na  kladce 
s  elektromotorem ze Sport areálu 
Klíny přes Šumenské údolí na pro-
tější kopec (1400 metrů), odtud 
zpátky na  původní kopec dolů 
k  nástupišti lanovky (800 metrů) 
a  lanovkou zpět nahoru. Celkem 
2,2 kilometrů adrenalinové jízdy 
je v  krásné krušnohorské přírodě 
ve  výšce až 150 metrů nad zemí 
rychlostí až 75 km/hod. 

Nová jezera – čistá voda, 
krásné prostředí a klid

Víte, že jezera Milada a  Most 
vznikla zatopením povrchových 
uhelných lomů? Napouštěla se 
řadu let a za tu dobu tu nerušeně 
vznikl nový ekosystém s  řadou 
velmi zajímavých druhů ptáků 
a dalších živočichů. Chcete se kou-
pat, jezdit na kole, běhat nebo ki-
tovat? Všechno je tu možné! Okolí 
jezer se neustále upravuje tak, aby 

zpříjemnilo pobyt všem návštěv-
níkům v přírodě. V sezoně se mů-
žete občerstvit u  stánků, půjčit si 
sportovní vybavení (šlapadla, pad-
dleboardy, kanoe atd), ale i mimo 
sezonu zde strávíte tak krásný den. 

Mariina vyhlídka u  Jetřicho-
vic v  Českém Švýcarsku má nový 
altán. Pro své úchvatné výhledy 
na další skály – Jetřichovické skalní 
město, zříceninu hradu Falkenštejn, 
Bukovou horu, aj. patří k nejvyhle-
dávanějším turistickým cílům.

V Žatci navštivte novou expo-
zice v radniční věži Žatec v pro-
měnách času, která popisuje vývoj 
města a v konečném důsledku má 
být místem, které by měli turisté 
navštívit jako první. Po prohlídce 
se rozhodněte, kam se v Žatci vy-
pravíte dál. Sami si vyberte cíl či 
téma, v  turistickém informačním 
centru si vezměte letáčky či map-
ky a poznávejte některou z mnoha 
kapitol města s více než tisíciletou 
historií.

Více tipů na dovolenou, akce a výlety v Ústeckém kraji
najdete na www.branadocech.cz

Nově otevřená Mariina vyhlídka

Žatec - Kněžská brána

Jezero Most

Kola na pláži na jezeře Milada

Podzimní panorama

Pěší 113
405 02 Děčín XXXIII-Nebočady
+420 412 548 445
www.hotelformule.cz

Ubytování v klidném prostředí, nedaleko ale pořád v Ústeckém kraji, na okraji 
města Děčína s kapacitou 65 lůžek na hotelu. V našem areálu také provozuje-
me kemp, kde nabízíme možnost stanování ve vlastních stanech či ubytování 
v mobilních domech a chatkách.
Vlastní restaurace, venkovní terasa s nabídkou grilování a kapacitou 80 osob. 
Možnost uspořádání svatebních, společenských, firemních i rodinných 
akcí na terase, v restauraci či v salónku s další kapacitou až 70 osob.
V areálu sportovní vyžití včetně venkovního bazénu. Pouhých 400 m od Lab-
ské cyklostezky a 200 m od konečné zastávky MHD. 
V dostupnosti široká na-
bídka výletů v okolí Čes-
kého a Saského Švýcarska, 
a to nejen pěších, na kole 
ale i lodí.
Prostorné parkování u ho-
telu, nebo přímo v areálu.
Letos novinka: nový vel-
kokapacitní party stan a 
pořádání degustací vína.

KUPÓN
pro kávu zdarma





Pěstitelská, pivovarnická i vinařská tradice je v Litoměřicích 
velmi dlouhá. Pokud patříte k milovníkům zlatavého moku 

či lahodných vín, pak vězte, že 
v  Litoměřicích si přijdete na 
své. Letošní rok přináší novinky 
v této oblasti. Město po dvaceti 
letech obnovilo tradici výroby 

piva. Chybět nebude ani tradiční pěstitelská výstava Zahra-
da Čech, která slaví 45. narozeniny. 

Do Litoměřic
za Zahradou Čech,
pivem a vínem 

Kam tedy v Litoměřicích za pivem a vínem?
•   na tradiční Vinobraní, které proběhne 18. 9. na osmi 

scénách v centru královského města
•   na nově otevřenou výstavu Litoměřické pivovarnictví 

od minulosti k dnešku v části zrekonstruovaného 
Měšťanského pivovaru

•   na ochutnávku piv Pivovaru Litoměřice na Mostnou horu či 
do Pivovarského sálu

•   do Expozice českého vinařství v srdci unikátní budovy 
litoměřického 
hradu, za poznáním 
i ochutnávkou

•   do Biskupského 
pivovaru U sv. Štěpána 
za tradiční metodou 
vařenými pivy s názvy 
Vikář, Děkan a Štěpán

•   do Minipivovaru Labuť 
za ležáky plzeňského typu a sezonními speciály

•   do litoměřického pivovárku Koliba za prvotřídními 
nefiltrovanými a nepasterovanými pivy a pivními lázněmi

•   do Klášterních vinných sklepů Litoměřice, prostor bývalého 
dominikánského kláštera, na prohlídku i degustaci

A nebudete-li unaveni ochutnávkou vín a piv, vydejte se na ne-
daleký kopec Radobýl. Ten vás odmění nádherným výhledem 
nejen na okolní vinice, které patří k nejsevernějším v Evropě, 
ale i na část malebné úrodné části Českého středohoří, zva-
nou Zahrada Čech.

Informační centrum Litoměřice | www.litomerice.eu | info@litomerice.cz | 416 916 440

ZAHRADA ČECH
Ne nadarmo patří každoroční výstava Zahrada Čech k rodinnému 
stříbru Ústeckého kraje. Veletrh, zaměřený na  všechny zahrád-
káře, chalupáře, kutily, zahradníky a  milovníky přírody, snad ani 
netřeba propagovat. Letošní 45. ročník proběhne od 10. do 15. 9. 
a jako každý rok přinese vyhledávaný sortiment, jako jsou sadba, 
cibuloviny, květiny, zahradní potřeby, zahradní technika, hnojiva, 
postřiky. Chybět nebude ani vše potřebné okolo domu, chalupy 
i zahrady z oblasti stavebních materiálů, tepelné či solární tech-
niky, bytových doplňků a  mnoho dalšího. Otevřeno bude denně 
od 9 do 17 hodin.

PIVOVARNICTVÍ
Právo várečné obdrželi Litoměřičtí již ve  středověku. Ve  městě 
existovaly dva velké pivovary – Měšťanský (založený roku 1720) 
a  Labskozámecký (z  roku 1858). Dnes už patří do historie, avšak 
do budovy prvního z nich se po bezmála dvaceti letech vrací ži-
vot. Městu se totiž za přispění Ministerstva průmyslu a obchodu 
a  Agentury CzechInvest podařilo zrekonstruovat části pivovaru 
a obnovit i výrobu litoměřického piva Kalich. Ve městě však působí 
i několik minipivovarů s kvalitní a zajímavou nabídkou.

VINAŘSTVÍ
Také víno k Litoměřicím neodmyslitelně patří. Zmínku o zdejších 
vinicích obsahuje už zakládací listina kapituly litoměřické z roku 
1057. Velkého rozmachu dosáhlo vinařství za vlády Karla IV., který 
na dobu 10 let osvobodil vinaře zakládající vinice od daní a po-
platků. Po uplynutí této doby povinně odevzdávali každý desátý 
sud vína do litoměřického hradu.
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Přijeďte objevit
skryté skvosty
Libereckého kraje

Region Liberec

@regionliberec

Liberecký kraj – cestou necestou

Liberecký kraj! Někomu se při vyslovení názvu nejmenšího české-
ho kraje vybaví ikonický Ještěd, hrad Trosky, možná i Bezděz s Má-
chovým jezerem a jinému třeba i některé z krkonošských horských 
středisek. Co kdybyste letos v létě zkusili objevit méně známá, ale 
neméně kouzelná místa tohoto kraje. Vyberte si některou z  jeho 
turistických oblastí – Český ráj, Jizerské a Lužické hory, Máchův 
kraj nebo Krkonoše a poznejte místa nových pohledů, dobrodruž-
ství, příběhů a  třeba i  lásek. Vybrali jsme pro Vás 21 nejlepších 
výletů. V Lužických horách potkáte třeba slony, libverdský kohout 
vás pozve k návštěvě hor Jizerských, nejenom zámecké palačinky 
ochutnáte v Zákupech v Máchově kraji, údolí řeky Kamenice navo-
dí klid v duši a s Krakonošem si dáte snídani na hřebenech jeho 
panství. A to rozhodně není všechno. Už se těšíte, až objevíte ten 
svůj SKRYTÝ SKVOST? Stačí zalistovat, sbalit batoh, vzít rodinu či 
přátele a vydat se k nám na sever! 

V nově vydané brožuře 
a také na turistickém 

portále
www.liberecky-kraj.cz

máme připravených
dvacet jedna skrytých 
skvostů, které čekají,

až je právě vy objevíte. 
Najdete tu i další tipy 
na výlety, informace 

o atraktivitách v kraji 
a službách pro turisty. 

ČERTOVY KAMENY RALSKO

KAMENICE

8
Foto: Jiří Zuzánek

tučňák Humboldtův



Běžecký závod, venkovní výstavy, divadelní festival
a Muzejní noc nabízí rozmanitou mozaiku podzimních zážitků
Již pošesté se sejdou sportovci na startu běžeckého závodu City Cross Run & 
Walk. V sobotu 25. září 2021 čekají na závodníky trasy o distancích 21, 1 km, 
7 km nebo štafety 7x1 km. Zkrátka nepřijdou ani rodiny s  dětmi, pro které 
bude připraven 1 km dlouhý rodinný běh, pro milovníky turistiky pak tradiční 
procházka. Školní týmy se mohou těšit na štafetový závod vícečlenných družstev. 
Vedle běhů bude připraven doprovodný program a  stánky s  občerstvením 
přímo na náměstí T.G. Masaryka. Veškeré informace a registrace na závod jsou 
k dispozici na www.citycrossrun.cz

Pestrý podzim 
v České Lípě

Kontakty: 
Regionální turistické
informační centrum Česká Lípa
náměstí T. G. Masaryka 2
rtic@mucl.cz
tel.: +420 734 260 895
 +420 487 881 105
www.turistika.mucl.cz        Město Česká Lípa        mestoceskalipa

Muzejní noc ve Vlastivědném muzeu a galerii v pátek 17. září oživí klášterní 
zahrady šermířskými souboji v podání skupiny MERLET, loutkovou pohádkou, 
turnajem o královnu a ohňovou show. Vystoupí také jazzová a swingová kapela 
DIXI DC.

V  pátek 24. září bude na  vodním hradě Lipý slavnostně zahájena výstava 
Křišťálový hrad. Originální skleněná díla z dílny sklárny Pačinek zde budou 
k vidění do 23. října. 

V  okolí vodního hradu si návštěvníci mohou prohlédnout venkovní výstavu 
Příběh vodního hradu, která zábavnou formou informuje o  historii této 
významné českolipské památky.

Na  nevšední zážitky se mohou těšit milovníci divadla, pro které je také 
v letošním roce připravena v termínu 14. – 16. října a 20. – 23. října přehlídka 
divadelních souborů Českolipský divadelní podzim. 

ŽELEZNÝ BROD 18.—19. 9. 2021

Skleněné městečko — festival sklářského řemesla

Srdečně vás zveme na 15. ročník

Skleněného městečka
Městská slavnost zaměřená na oslavu sklářství se odehraje 
v Železném Brodě 18. a 19. září 2021. Tradiční setkání sklářů, 
výtvarníků, historiků, sběratelů i laických obdivovatelů sklářského 
umění a kvalitního řemesla. Letos se koná již 15. ročník. Skleněné 
městečko začínalo ve velmi skromných podmínkách, avšak dnes 
patří mezi jednu z největších kulturně-společenských událostí 
ve městě. Letošní tradiční setkání nabídne nejen mnoho výstav, 
ale také bohatý kulturní program plný hudby a uměleckých 
vystoupení. Veřejnost bude mít možnost obdivovat kreativitu 
a řemeslnou zručnost studentů sklářské školy nebo se aktivně 
zapojit do speciálního programu „tvůrčích sklářských dílen“, 
který je pro ně připraven v několika oborech. Na Malém náměstí, 
ve sklářské škole a v několika firemních prodejnách budou nejen 

prezentována 
a předváděna 
sklářská řemesla 
charakteristická pro 
zdejší region, ale 
také si budete moci 
zakoupit sklářské 
výrobky a bižuterii.

Vstupné na celou 
akci je zdarma.



Pamětihodnosti 
našeho kraje - Most

Kostel na kolečkách

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě tvoří středobod areálu 
na severním okraji města. Díky své unikátní historii láká k návštěvě turisty 
z celé republiky. 

Historie kostela
Děkanský kostel původně stával 

na místě raně gotické baziliky. Z té 
se po požáru, který zachvátil měs-
to v roce 1515, dochovala do dneš-
ních dní pouze krypta. Pro stavbu 
nového kostela se hledaly finanční 
zdroje, proto byla roku 1515 vy-
hlášena veřejná sbírka s požehná-
ním papežského stolce, a to nejen 
na území Čech, Moravy a Slezska, 
ale i v Míšeňsku a Lužici. Základ-
ní kámen stavby byl symbolicky 
položen roku 1517 v  den svátku 
Panny Marie. Autorem architek-
tonického návrhu nového pozdně 
gotického chrámu byl Jakub Heil-
mann ze Schweinfurtu, který také 
po technické stránce do své smrti 
stavbu vedl. Stavba kostela trvala 
až do konce 16. století.

Velké stěhování
V říjnu roku 1975 se uskutečnil 

unikátní přesun kostela. Tato pa-
mátka se „dala do pohybu“ po ko-

lejích a ocitla se na  svém součas-
ném místě. Překonaná vzdálenost 
čítala přes 841 metrů ze zbourané 
části města Most k novému místu 
u  barokního špitálu s  gotickým 
kostelíkem sv. Ducha. Kostelní věž 
byla rozebrána, neboť její zabezpe-
čení by si vyžádalo příliš náročné 
úpravy a komplikace při přesunu. 
Celková váha kostela nakonec 

činila 12  000 tun. Kolejiště bylo 
vzhledem k  velké dopravní vzdá-
lenosti dlouhé pouze 160 metrů. 
Za  kostelem bylo pak vždy de-
montováno a znovu před kostelem 
namontováno. Pod všechny static-
ky důležité body bylo na vybudo-
vané kolejiště zasunuto 53 trans-
portních vozíků. Práce byly řízeny 
počítačem, autorem software ko-

ordinujícího celý systém byl stroj-
ní inženýr Jiří Souček. Celý pře-
sun trval 646 hodin průměrnou 
rychlostí 1-3 cm za minutu. Jedná 
se o výjimečný technologický po-
čin zapsaný v  Guinnessově zlaté 
knize rekordů. Je tam zapsán jako 
přeprava nejtěžšího předmětu 
po  kolejích (rekord byl pokořen 
v  roce 2004). Kostel byl takto za-
chráněn před zničením, které kvů-
li těžbě uhlí potkalo většinu staveb 
ve starém Mostě. V roce 1993 byl 
do chrámové lodi umístěn 17 me-
trů vysoký barokní oltář a varhany 
z  16. století. Kostel byl opětovně 
slavnostně vysvěcen ve dnech 19. 
a 20. června roku 1993. Dne 1. čer-
vence 2010 se stal národní kultur-
ní památkou.

V současnosti je kostel přístup-
ný veřejnosti, a to dle aktuální ote-
vírací doby. Prohlédnout si může-
te jak loď kostela a jeho krovy, tak 
i kapli Svatého Ducha či vystoupat 
po  197 schodech na  věž kostela 
s  vyhlídkou. Krásná vnitřní vý-

zdoba a  precizní architektonické 
pojetí prostoru ohromí každého 
návštěvníka. Silný zážitek zná-
sobí zhlédnutí autentického vi-
dea o  stěhování této neobyčejné 
památky. Prostory kostela jsou 
kromě sakrálních účelů také vy-
užívány jako koncertní a svatební 
síň. V podzemí stavby (první pod-
zemní podlaží) je výstavní prostor. 
V těsné blízkosti kostela se nachází 

barokní špitál se stylovou restau-
rací a  gotický kostelík sv. Ducha, 
který je využíván pro komorní 
expozice výtvarného umění. Okolí 
kostela zdobí barokní plastiky za-
chráněné ze starého města a sochy 
vytvořené umělci během sochař-
ských sympozií.

Zdroj: Město Most
Historické fotografie:

zdroj: archiv přesunutého kostela

Počítač, kterým byly řízeny práce při přesunu

Žebra pozdně gotické klenbyDěkanský kostel - interiér
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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

R09-21

Hledáme posily do výroby
a další profese

•  Seřizovač
•  Nástrojař
•  Manažer údržby
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Největší zoologická zahrada v  České republice a  světově unikátní Kamencové 
jezero. Dva bezprostředně sousedící areály na  kraji Chomutova jsou ideální 
kombinací pro rodinnou dovolenou nebo prodloužený víkend. Nabízejí pestré 
zážitky, zábavu pro všechny i nevšední ubytování.
Zoopark Chomutov přišel s nabídkou ubytování přímo v areálu v loňském roce. 
Přizpůsobil tomu hrázděný statek ve  skanzenu Stará Ves, kdo vzniklo několik 
pokojů ve  staročeském stylu. Příjemnou historickou atmosféru dotváří i  další 
stavby ve  skanzenu, z  okna je vidět funkční větrný mlýn, pár kroků od  dvora 
statku stojí roubenka či kaplička. Přímo u statku je také zahrada, pole a rovněž 
zázemí pro domácí zvířata.
Bonus k pohádkovému ubytování je například večerní procházka zooparkem, pro 
dokonalou romantiku je možné si objednat i projížďku kočárem taženým koňmi.
V samotné zoo návštěvníci stráví minimálně celý den. A možná to nebude stačit. 
Na 112 hektarech můžete vidět na tisícovku zvířat zhruba 160 druhů. Majestátní 
pižmoně, hravé charzy nebo třeba největšího a nejmenšího osla na světě. K tomu 
je na  výběr z  mnoha nejrůznějších atrakcí, ať už je to projížďka zoovláčkem 
Amálkou, jízda Safari Expresem přes rozlehlý areál Eurosafari nebo komentované 
krmení tuleňů či opic.
Od  sousedního Kamencového jezera, jediného svého druhu na  světě, dělí 
zoopark jen železniční trať. Během pár minut je tak možné slunit se na pláži, 
vyzkoušet si minigolf, vodní lyže nebo některé z  dalších lákadel tohoto 
rekreačního areálu. I zde je možné se ubytovat, ať už v chatkách nebo turistické 
ubytovně. Organizačně tento rekreační areál s  přírodním koupalištěm spadá 
právě pod Zoopark Chomutov.
Není náhodou, že spojení těchto dvou areálů je turisty nejvyhledávanějším 
místem v Ústeckém kraji a patří mezi TOP50 v celé republice, jak potvrdila státní 
agentura CzechTourism. „Fakt, že jsou areály tak blízko sebe, je zárukou spousty 
zážitků na mnoho dní bez složitého cestování. Ideální pro rodiny s dětmi, ale 
třeba i jen pro dospělé páry, které si chtějí užít trochu zábavy i romantiky,“ láká 
na návštěvu Chomutovska Věra Fryčová, ředitelka Zooparku Chomutov.

Bydlení na statku, koupání
v unikátním jezeře,
večerní procházka zoo

Chomutovský zoopark
láká na horu zážitků

www.zoopark.cz
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Rektoři UJEP

prof. RNDr. Jan  
Kopka, CSc.  

28. 9. 1991–28. 2. 1995

prof. RNDr. Vlastimil 
Novobilský, CSc.  

1. 3. 1995–28. 2. 2001

doc. PhDr. Zdeněk 
Havel, CSc.  

1. 3. 2001–28. 2. 2007

doc. Ing. Iva Ritschelová, 
CSc.  

1. 3. 2007–28. 2. 2011

prof. RNDr. René 
Wokoun, CSc. 

1. 3. 2011–28. 2. 2015

doc. RNDr. Martin Balej, 
Ph.D.  

18. 3. 2015–dosud

28. 9. 1991 Založení univerzity
Právním předchůdcem UJEP je Pedagogická fakulta. 
K ní se při založení Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem připojují dvě nově vzniklé fakulty, sociálně eko-
nomická (FSE) a životního prostředí (FŽP).

Rektorát
Sídlem rektorátu UJEP 
se stává areál bývalé 
K r a j s k é  p o l i t i c k é 
školy Karla Kreibicha 
v Hoření 13. 

U3V
Od akademického roku 1994/1995 uskutečňuje 
UJEP Univerzitu třetího věku.

Technická fakulta
Z katedry technické výchovy PF je  
zřízen Ústav techniky a řízení výroby. 
Několik let poté trvající snahy o založení 
technicky orien tované fakulty jsou v roce 
2006 korunovány úspěchem – vzniká 
fakulta výrobních technologií a manage-
mentu, od roku 2017 fakulta strojního 
inženýrství. 

Stěhování FSE
Pro výuku v aka-
demickém roce 
1996/97 je  pro 
FSE otevřena nově 
zrekonstruovaná 
budova v Moskev-
ské ulici.

Stěhování FŽP
Sídlem FŽP se 
stává budova 
n a  K r á l o v ě 
výšině 7.

Cesta k umělecké fakultě
Na PF je založen Institut výtvarné kultury, který sídlí v takzvané 
Zelené škole. Po jednom neúspěšném pokusu (v roce 1995) je 
na počátku nového milénia (v roce 2000) slavnostně založena 
fakulta užitého umění a designu, v roce 2008 mění název 
na fakulta umění a designu (FUD). 

Ceny rektora
Založena tradice předá-
vání Cen rektora nejlep-
ším akademickým pra-
covníkům a studentům 
za kalendářní rok u příle-
žitosti narození J. E. Pur-
kyně. Trvá dodnes.

Časopis
Na FSE poprvé vychází 
časopis Studentský kurýr.

Výuka
Na nových 
fakultách 
FŽP i  FSE 
začíná výuka 
již počátkem 
listopadu.

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

www.ujep.cz
www.univerzitaseveru.cz
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UJEP se rozšiřuje do klasické 
univerzitní podoby
Nové tisíciletí přináší dynamický 
rozvoj UJEP v podobě transfor-
mace PF na tři samostatné fakulty: 
stávající PF a nové přírodovědec-
kou (2005) a filozofickou (2006). 

V lednu 2006 přebírá rektor 
Zdeněk Havel symbolický 
klíč od areálu budoucího 
Kampusu UJEP. Rozbíhá 
se nebývalá revitalizace 
brownfieldu (tři desítky 
různě zachovalých objektů 
a pozemků) o rozloze cca 
90 000 m2, který je do dneš-
ních dnů přeměňován v uni-
verzitní městečko.

2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

20192015201120072003199919951991

4000

2000

8000

Osmá fakulta
Fakulta zdravotnických studií se stává  
nováčkem v rodině UJEP a završuje 
snahy tehdejších zakladatelů univer-
zity o zřízení oborově komplexní uni-
verzity v Ústí nad Labem. 

Úspěch v EU
UJEP je mimořádně úspěšná s projekty do Evropských 
strukturálních a investičních fondů. Získává  finanční 
prostředky ve výši 842 mil. Kč.

Re:start
UJEP z ískává ve 
výzvě na podporu 
strukturálně posti-
ž e n ý c h  r e g i o n ů 
RE:START 850 mil. 
korun.

Prestižní ocenění
UJEP získává prestižní evrop-
ské ocenění „HR Excellence in 
Research Award“ a v srpnu je 
jí udělena institucionální akre-
ditace na dobu 10 let.

Náctiletí
1. 7. 2009 na UJEP startuje Teen 
Age University, univerzita pro stře-
doškoláky a žáky základních škol. 

Celkem  
za univerzitu

UJEP společenská
Univerzita pořádá svůj první 
reprezentační ples a Student-
ská unie UJEP první Majáles.

Nová adresa
UJEP mění svoje sídlo 

z Hoření 13 na Pasteurova 1 
v Ústí nad Labem.

Univerzita pro všechny
Zahajuje činnost Univerzitní centrum 
podpory pro studenty se specifickými 

vzdělávacími potřebami.

Roste kampus

Počty 
  studentůPF

FSE
FŽP
FUD
FSI
FZS
PřF
FF

1716
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Představte nám Operační pro-
gram Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání. S jakým cílem, harmono-
gramem a objemem finančních 
prostředků vznikl?

OP VVV již sedm let pomáhá 
školám či výzkumným organiza-
cím získávat finanční prostřed-
ky z  evropských fondů na  jejich 

rozvoj. Program se zaměřuje 
na zvýšení kvality vzdělávání, vý-
zkumu a  jejich lepší a  užší pro-
pojení s  trhem práce a  posílení 
rovného přístupu ke  vzdělávání. 
Směřuje také na  snižování rizika 
neúspěchu mladých lidí ve  vzdě-
lávání a podporuje kvalitu a efek-
tivitu vzdělávání, odborné pří-

pravy a  rozvoj podnikatelských 
schopností. Ve  výzkumu jsme se 
zaměřili na  posilování konku-
renceschopnosti českých výzkum-
ných organizací, jejich spolupráci 
s  aplikační sférou a  obecně zkva-
litňování jejich řízení. Podstatnou 
část tvořily také mobility vědců. 
S  ohledem na  nynější závěrečné 

V závěru léta nahlédneme na dotace v oblasti školství 
a výzkumu. Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 
(MŠMT) je Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OP VVV), v jehož rámci bylo možné 
v programovém období 2014–2020 čerpat evropské dotace 
ve výši 90 miliard korun. Jak projekty umožňují zvyšovat 
kvalitu vzdělávání v České republice a zlepšovat podmínky 
pro výzkum, který díky tomu obstojí i ve světě? Jaké projekty 
jsou realizovány v rámci Ústeckého kraje? Nejen na tyto 
otázky odpovídá v následujícím rozhovoru náměstek 
pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav 
Velčovský.

Rozhovor s Václavem Velčovským
nejen o pomoci v Ústeckém kraji

fáze realizace projektů vidíme, že 
příjemcům podpory se úspěšně 
daří tyto cíle plnit. V  rámci OP 
VVV bylo dosud zrealizováno 
více než 18  700 projektů. Veške-
ré finanční prostředky jsou již 
zazávazkovány, což znamená, že 
nezbývá žádná volná alokace. To 
dokazuje, že OP VVV byl dobře 
nastaven a  že o  aktivity byl velký 
zájem. Informace o všech projek-
tech lze získat díky mobilní aplika-
ci „Mapa projektů OP VVV“, která 
je zdarma ke stažení.

Můžete nám alespoň nastínit, 
co konkrétně operační program 
umožnil?

Umožnil například zavede-
ní zjednodušených projektů, tzv. 
šablon, které jsou jedinečným 
a  smysluplným nástrojem umož-
ňujícím školám získat evropské 
finanční prostředky přímo, bez 
zprostředkovatelů a  co nejjedno-
dušeji. Zároveň reflektují aktuální 
potřeby škol. Jen v poslední výzvě 
bylo podáno více než 7 400 projek-
tových žádostí, v nichž získají MŠ 
a  ZŠ zhruba 3 miliardy Kč. Právě 
z  těchto projektů je financována 
například práce školních asistentů 
či speciálních pedagogů, spolu-
práce škol a firem, projektové dny, 
doučování a  další. Mnoho škol 
také využilo možnosti nakoupit 
v  rámci projektu nové notebooky 

Evropské dotace pro školy i výzkum a  tablety. Novinkou byla podpora 
zahraničních stáží pedagogů, která 
má za cíl zvýšit kvalifikaci pedago-
gů a přenést příklady dobré praxe 
do  českých škol. Celkem šablony 
realizovalo či realizuje 75 % škol.

V  oblastech výzkumu se jedná 
o  dosažení špičkové úrovně čes-
kého výzkumu v  mezinárodních 
podmínkách, prohlubování spo-
lupráce se zahraničními pracoviš-
ti, zlepšování infrastruktury pro 
přípravu budoucích výzkumníků. 
Dále se jedná o  rozvoj vysokých 
škol a lidských zdrojů pro výzkum 
a  vývoj. Příkladem lze uvést vý-
zkum v  oblasti nanorobotů, su-
cha, biodiverzity ryb a akvakultur, 
zdravého stárnutí, superpřesné 
optiky či modernizaci superpočí-
tačových center. Nesmíme zapo-
menout ani na  podporu struktu-
rálně postižených regionů. Právě 
zdejší Univerzita Jana Evangelisty 
Purkyně (UJEP) je myslím doká-
zala velmi efektivně využít.

Jaký je dopad Operačního pro-
gramu Výzkum, vývoj a vzdělá-
vání v Ústeckém kraji?

V  Ústeckém kraji bylo dosud 
podpořeno více než 2 100 projektů 
za 7 630 mil. Kč, o které požádalo 
více než 980 příjemců se zdejším 
sídlem. Největším příjemcem je 
zcela logicky UJEP, která v  rámci 
OP VVV získala podporu na pro-
jekty za více než 2 miliardy korun, 
a to na výstavbu nových výukových 
prostor a zvýšení kvality výuky. 

V Ústí nad Labem jsme se 
setkali s putovní výstavou 
projektů OP VVV. Můžete nám ji 
představit?

Výstava je součástí kampaně 
„Podpořené projekty pro skvělou 
budoucnost Česka“, která má za cíl 
ukázat veřejnosti, jak široká škála 
projektů byla v období 2014–2020 
podpořena. V rámci kampaně bylo 
představeno 14 projektů ze všech 
krajů ČR, od regionálního školství 
až po excelentní výzkum a vývoj. 
Ústecký kraj zavedl diváka pro-
střednictvím krátkého videa právě 
na  UJEP, která ve  svém projektu 
Univerzita 21. století dokázala 

vytvořit moderní prostředí pro 
kvalitní přípravu studentů v  pre-
graduálním vzdělávání. Výstava je 
nejen formou poděkování realizá-
torům projektů, ale také inspirací 
pro ostatní. Kromě projektu UJEP 
je zde představen Smart Akcele-
rátor pro Ústecký kraj a  projekt 
šablon, díky kterému mohla MŠ 
Pastelka z  Úštěka vytvořit pozi-
ci chůvy, školního asistenta nebo 
realizovat vzdělávací kurzy pro 
pedagogy.

OP VVV je nyní v závěrečné fázi. 
Co bude dál?

V  následujícím programovém 
období 2021–2027 budou projekty 
z oblasti výzkumu, vývoje a vzdě-
lávání podporovány Operačním 
programem Jan Amos Komenský 
(OP JAK), jehož řídicím orgánem 
bude i  nadále MŠMT. Aktuálně 
probíhají velmi intenzivní jednání 
s Evropskou komisí o jeho podobě. 
Jeho hlavní cíl bychom mohli shr-
nout jako podpora rozvoje otevře-
né a  vzdělané společnosti založe-
né na znalostech a dovednostech, 
rovných příležitostech a rozvíjející 
potenciál každého jednotlivce. 
Mrzí nás, že kvůli extrémnímu 
zpoždění evropské legislativy i vy-
jednávání bude mít start OP JAK 
zpoždění. Doufáme ale, že v prv-
ním kvartálu 2022 bude schválen 
OP JAK Evropskou komisí.

 
Kde získat další informace?

Více informací naleznete 
na  webu opvvv.msmt.cz nebo 
na  veřejně přístupném portálu 
Databáze výstupů projektů OP 
VVV databaze.opvvv.msmt.cz, 
kde vedle základních informací 
o projektech můžete prohlížet, sta-
hovat a případně i využívat mate-
riály vzniklé s podporou OP VVV. 
Videa a  informace o  vybraných 
podpořených projektech v krajích 
ČR jsou k dispozici na nově spuš-
těné mikrostránce ProjektyProBu-
doucnost.msmt.cz.

Děkujeme za rozhovor!

Rozhovor byl veden korespon-
denčně. 

Stáhněte si mobilní aplikaci
Mapa projektů OP VVV!

APLIKOVANÁ CHEMIE
ZAMĚŘENÍ: 
Analytická chemie | Farmaceutické substance | Ochrana životního 
prostředí | Nanotechnologie a polymery

TECHNOLOGIE SKLA
 
Obor podpořený stipendijním programem

VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA
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

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
14. 10. 2021 | 9. 2. 2022

+ v rámci akce SKLENĚNÉ MĚSTEČKO 
SO 18. 9. 2021 | NE 19. 9. 2021

Škola poskytuje ubytování na nedalekém domově mládeže

WWW.SUPSS.CZ  |  SEKRETARIAT@SUPSS.CZ  |  TEL.: 602 185 806

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA  
SKLÁŘSKÁ ŽELEZNÝ BROD

na

www.regiorevue.cz
se můžete přihlásit

k odběru pravidelného
pátečního newsletteru



Nejstarší dohledatelná zmínka ze severních Čech po-
chází z města Žatce, kde se v prosinci roku 1386 roz-
hodlo vedení města, že postaví vodárnu s odběrem vody 
z Ohře. Vodárenská věž byla dokončena o dva roky poz-
ději a spolehlivě je znázorněna na obraze města z roku 

1420. Z konce 15. století se nám pak do-
choval podrobný popis výroby dře-

věných rour spojovaných že-
leznými kovanými zděřemi, 

které sloužily jako tehdej-
ší systém potrubí. 

Více než čtyřsetle-
tou historií se může 
pyšnit také loun-
ský vodovod, kte-
rý už v roce 1918 
dosáhl délky úcty-
hodných 35 kilo-

metrů. Nejstarší 
mostecký dřevěný 

vodovod přiváděl vodu z Panenské studny pod Hně-
vínem do veřejných kašen na prvním a dru-
hém náměstí. 

ČERPACÍ STANICE 
POHÁNĚNÁ PLYNEM

Krásným příkladem, jak se vy-
víjely vodovody a zásobování 
měst vodou, jsou Litoměřice. 
Původně byly ve městě k dis-
pozici studny jednotlivých 
domů, stav podzemních vod 
se ale rychle zhoršoval. Proto 
se město dalo do hledání lep-
šího zdroje pitné vody. Tím se 
stal vydatný pramen na okraji 
obce Vrutice. Zde byla vyhloube-
na studna a roku 1892 postavena 
čerpací stanice s plynovým moto-
rem a výtlačné potrubí. Původní čerpací 

692
př. n. l.

spádový
vodovod

krále
Sinacheriba 

první
římský

vodovod

tlakový
vodovod 

z dřevěných
rour

olověné
trubky

z ohnutého
plechu

dřevěné
roury

litina 
a pozinkovaná

ocel 
plastová
potrubí

305
př. n. l.

180
př. n. l.

97
př. n. l.

středověk novověk 1950

Bohatá historie
severočeských

vodovodních potrubí
PRVOPOČÁTKY SEVEROČESKÝCH VODOVODŮ SICE 

NESAHAJÍ DO DOBY PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM
JAKO PŘEPRAVNÍ SYSTÉMY Z OBDOBÍ VLÁDY
EGYPTSKÉHO FARAONA RAMSESE II. NEBO ZE

STAROVĚKÉ ČÍNY A STAROVĚKÉHO ŘÍMA, JEJICH 
MINULOST JE VŠAK NEMÉNĚ ZAJÍMAVÁ.

SKUPINA SEVEROČESKÁ VODA VÁM PŘINÁŠÍ
MALOU EXKURZI DO MINULOSTI.
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technika je 
v   objek tu 
zachována 

a slouží dnes 
jako vodáren-

ské muzeum.

Začátek teplické-
ho vodovodu sahá do 

16. století, kdy se za pano-
vání Vlka z Vřesovic postavil sys-

tém na přepravu vody z obvyklého dřevěného 
potrubí s odběrem z místního rybníka 
Anger. Ale už do roku 1164 je da-
továno využití termálních pra-
menů pro léčebné a očistné 
účely. Lázeňské město se 
rozvíjelo především v 18. 
a  počátkem 19. stole-
tí a nazývalo se zahrad-
ním městem nebo „ma-
lou Paříží“ s  mnoha 
fontánami. Díky klien-
tele z kurfi řtského dvo-
ra nedalekých Drážďan 
a  panství členů místní 
šlechty Clary-Aldringenů, 
vysoce postavených u ra-
kouského císařského dvora, 
se dosáhlo toho, že v roce 1860 
byl vybudován nový vodovod s od-
běrem podzemní vody z pramenní jímky 
u Novosedlic. 

VODA ZE ZÁMKU
PRO CELÉ OKOLÍ

Nejstarší zpráva o dřevěném vo-
dovodu pro Liberec s přívodem 

vody z  nádrže na náměstí je 
z roku 1566. V roce 1489 je již 
také popsána výroba dřevě-
ných rour spojovaných želez-
nými zděřemi. Takové potrubí 
je u nás k vidění v řadě mu-
zeí nebo zámků. Vrták pro ta-
kovou práci si mohou zájemci 
prohlédnout například v mu-

zeu ve Vrutici. Roku 1587 byl 
spolu s výstavbou libereckého 

zámku vybudován přívod vody z Vysokého vrchu, kte-
rý fungoval plných 348 let. To jsou prvopočátky toho, co 
se dnes nazývá oblastním vodovodem Liberec – Jablonec 
nad Nisou. 

DALŠÍ KOUTY SEVERNÍCH ČECH

Z nejstarších veřejných vodovodů na Jablonecku může-
me jmenovat třeba vodovody v Tanvaldu a v Železném 
Brodě z roku 1896. Projekt vodovodu pro Jablonec nad 
Nisou vypracovala renomovaná vídeňská fi rma Rumpel 

a Waldek v prosinci 1893. Původní vodárenské 
kapacity pro Ústí nad Labem byly vybudo-

vány v letech 1890–1915 jako samo-
statná zařízení, a byly proto také 

značně roztříštěné. Jenom sa-
motné Ústí mělo koncem dru-

hé světové války 25 zdrojů 
v centru nebo na jeho okra-
ji a v Krušných horách. 
Hlavním zdrojem byla lab-
ská vodárna na levém 
břehu Labe z roku 1924.

Dosavadní omezené vod-
ní zdroje přestávaly po-

stupně při velkém nárůs-
tu obyvatelstva a zlepšování 

hygienických standardů kapa-
citně i jakostně stačit, a proto bylo 

třeba vybudovat velké zásobní nádr-
že a u nich také úpravny vody pro rozsáhlé 

skupinové vodovody. 

Po staletí se profesní odborníci 
sdružovali do různých cechů – 
za pradávna to byli rou-
raři sídlící na vrtálnách, 
kde vyvrtávali díry do 
kmenů stromů a tvo-
řili tím dřevěné rou-
ry. O pár stovek let 
později tu jsme 
pro vás my, vodo-
hospodáři sdru-
žení ve skupi-
ně Severočeská 
voda. A k odkazu 
našich předků se 
hrdě hlásíme.
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Teplická rocková kapela Melodica 
vznikla oficiálně v roce 2019 v kruhu 
rodinném. Zakladateli se stali Han-
ka Ježková (zpěv), Filip Ježek (klavír, 
zpěv), Radek Ježek (zpěv) a bubeník 
Víťa Veselý, který studoval na  kon-
zervatoři v Teplicích, stejně jako Fi-
lip, kde se seznámili. Založit kapelu 
nás napadlo poté, co jsme ukončili 
rockový sbor a  chtěli jsme skládat 
autorské písně s  vlastními texty. 

Pomalu jsme se začali poohlížet 
po vhodných muzikantech a na za-
čátku se složení několikrát měnilo. 
První koncert, který Melodica ode-
hrála, byl na teplické Hvjezdě a hned 
s  hvězdným hostem. Byl jím kyta-
rista kapely Kabát, Tomáš Krulich. 
Na  začátku roku 2020 jsme nato-
čili několik demo nahrávek a  vrhli 
se na  videoklipy, které si natáčíme 
ve vlastní produkci (Ježek producti-

on). V květnu 2020, i přes nepřízeň 
složité situace kolem covid-19, jsme 
nastoupili do profesionálního studia 
Ponte records Míry Kuželky v Mostě. 
Název alba jsme měli vymyšlený do-
předu, neboť charakterizuje to, co 
máme všichni nejraději, rockovou 
muziku. Název alba je tedy Rockový 
srdce a obsahuje 12 písní.

Po  nahrání písně Válka jsme se 
rozhodli natočit bombastický video-

klip a sháněli jsme vhodné herce, ne-
boť jsme od začátku psali scénář, kte-
rý má příběh. Při angažování herců 
jsme se seznámili s hercem a mode-
rátorem Miroslavem Šimůnkem, kte-
rému Filip zahrál připravenou píseň 
na klavír a on byl tak nadšen, že nám 
začal dělat manažera a pomáhal nám 
s výběrem hlavních hvězd. Původně 
měli hrát hlavní role Eva Burešová 
a Marek Lambora, ale pro pracovní 
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po vhodných muzikantech a na začátku se složení několikrát měnilo. 

Rocková kapela Melodica

vytížení jsme museli oslovit další 
herce. A nebyli to herci jen tak leda-
jací. Oslovili jsme prostřednictvím 
Míry Lucii Vondráčkovou a Davida 
Gránského, kteří role ztvárnili pro-
fesionálním způsobem. Zahrál si 
také Míra Šimůnek a nadšenci z klu-
bů vojenské historie kolem Tomáše 
Zaťka. Klip byl dokončen v  srpnu 
2020 a v září jsme jej v Praze ofici-
álně představili na křtu pro novináře 
a  CNN Prima News. Samozřejmě 
nechyběly hlavní hvězdy Lucie Von-
dráčková a David Gránský. Klip nám 
pokřtila známá osobnost Michaela 
Dolinová a  nutno poděkovat také 
Renému Kekely a Jaroslavu Hauero-
vi, kteří vše zorganizovali. TV Prima 
o tomto křtu natočila reportáž, která 
se objevila v pořadu Showtime. 

Melodica však nedělá jen muzi-
ku, ale ráda také podporuje dobré 
a  ušlechtilé věci. Jelikož máme rádi 
zvířátka a líbila se nám nabídka, kte-
rou nám dal pan Ladislav Zimmer-
mann z Nadačního fondu Slza zvířat, 
stali jsme se jeho součástí. Vystoupili 
jsme na podporu této nadace na ně-
kolika akcích, včetně dvou plesů, 
které byly plné hvězd připravených 
touto cestou, stejně jako my, pomá-
hat němým tvářím. V září 2021 bu-
deme natáčet ve spolupráci se Slzou 
a  Galgo v  nouzi videoklip nazvaný 
Šampion. Na akcích Nadačního fon-
du Slza zvířat jsme se také seznámili 
s  Miss Czech Republic 2020 Karo-
línou Kopíncovou, která si zahrála 
ve videoklipu Svět se řítí do záhuby. 
Klip se točil v  Mariánských Radči-
cích v  Kostele Panny Marie Bolest-
né. Během natáčení byla celá kapela 
svědkem několika záhadných úkazů. 
Několikery dveře, které nešly ote-
vřít, se najednou samy s  halasným 
zvukem otevíraly a všechny vyděsily. 
Smíšené pocity jsme měli z  kostý-
mu pro faráře, u  kterého byl dře-
věný křížek a  po  natáčení jsme ho 
s  kostymérkou objevili rozpůlený. 
Také jsme měli obavy, zda na natá-
čení vůbec dorazí Karolínka, jelikož 
nám volala, že stojí ve velké koloně 
kvůli těžké havárii, kde zasahovali 
i  hasiči. Nakonec však přijela a  její 
herecká role se stačila natočit. Klip 
se nám nepodařilo natočit napoprvé 
a muselo dojít k několika dotáčkám, 
neboť nám odešel během nahrávání 
kytarista. Avšak během několika ho-
din jsme měli nového, což nám vel-
mi pomohlo.

Melodica je šestičlenné sesku-
pení v  čele se zpěvačkou Hankou 
Ježkovou, která skládá texty i  pís-
ně. Na  klavír hraje a  zpívá Filip Je-

žek, který je hlavním skladatelem 
hudby a kapelníkem v  jedné osobě. 
Za  dalším mikrofonem stojí Radek 
Ježek, který se také podílí na  tex-
tech. Na  bubenické židli sedí vyni-
kající bubeník ze Žatce Víťa Veselý, 
kterého na  každém koncertu chválí 
za kreativitu. Nutno podotknout, že 
je také jeden z nejhlučnějších bube-
níků podle vyjádření většiny zvuka-
řů. Nejhlubší tóny obstarává Martin 
Kryner a kytaru vynikající hráč sólo-
vých partů s kořeny ve Francii, Enis 
Bennour. Svoji zkušebnu má Melo-
dica v Teplicích na Sometě.

 Nové album Melodica vydala 
v  srpnu roku 2021. Na  albu spo-
lupracovalo několik hostů. Patrik 
Bartko ze skupiny Marka Ztracené-
ho, který pro kapelu nahrál kytarové 
party do skladby Soumrak a zahraje 
si též hlavní roli v  připravovaném 
videoklipu k  této písni. Jako další 
host na  albu spolupracoval exklu-
zivní host z  Anglie. Je jím bubeník 
Russell Gilbrook z  legendární ka-
pely Uriah Heep. Nahrál své party 
do  zbrusu nové písně Život, která 
vznikla ve  dvou verzích, anglické 
a  české. Russell své party nahrával 
v  anglickém studiu Basildon a  Me-
lodica v  českém studiu Ponte re-
cords v Mostě. K písni vznikne také 
videoklip. Dalším hostem je Jan 
Bašek, který s  Melodicou spolupra-
coval na  písni Země nedýchá. CD 
Rockový srdce a  další produkty lze 
objednat na e-shopu, který naleznete 
na  webových stránkách www.melo-
dicamusic.cz.

Jelikož kapela miluje natáčení vi-
deoklipů, vznikl další k písni Rocko-
vý srdce a z nového alba jsou v před-
produkci již zmíněné Život (s  R. 
Gilbrookem), Soumrak (s  P.  Bart-
kem) a  dále Země nedýchá (kde se 
jako host objeví kytarista Jan Bašek), 
Olymp (do  kterého kapela jedná 
s herečkou Evou Burešovou a s Mar-
kem Lamborou) a Ježek. Klipy nalez-
nete na YouTube na kanálech Ježek 
production a Melodica oficiální. Me-
lodica si do svých klipů často vybírá 
město Teplice, které nabízí mnoho 
zajímavých a poutavých míst.

Melodica děkuje za finanční pod-
poru Statutárnímu městu Teplice 
a  svým sponzorům AGC Chudeři-
ce, Stanislav Tejček - elektroservis, 
Petr Kudělka, Ivan Koblása, MIH 
drive s.r.o., Building Development 
s.r.o., Jan Kůs - Lisec, Petr Arpáš, 
s.r.o., kteří kapelu podporují i v této 
nelehké době. Manažerem kapely je 
známý herec a  moderátor Miroslav 
Šimůnek. 
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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

Hospůdka U Černé kočky
Kollárova 1458, Teplice
Rezervace, telef.:  417 536 236
 

www.cernakockateplice.cz

Otevřeno denně od 11:00 hodin.

Polední menu
• Pravá česká domácí kuchyně
• Speciality italského jídelníčku
• Výtečné BURGERY
•  Polední menu – týdenní 

jídelní lístek
•  Čepujeme osecké klášterní 

pivo

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
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V  historii knihovnictví nelze 
opomenout významný vynález, 
jehož datum není přesně znám, 
ale odhaduje se kolem roku 1440. 
Ptáte se jaký? Je to samozřejmě 
knihtisk. Vynálezcem technologie 
mechanického knihtisku pomocí 
sestavovaných liter (písmen) byl 
Johannes Gutenberg. V roce 1468 
vyšla první česká kniha tištěná 
knihtiskem – Kronika trojánská. 
Byla tištěná v  Plzni neznámým 
knihtiskařem s  použitím písma 
česká bastarda. 

Zřejmě první text pojednávající 
o knihovnictví sepsal v roce 1627 
francouzský knihovník a  učenec 
Gabriel Naude [nodé]. Jeho dílo 
se jmenovalo Návod, jak budo-
vat knihovnu. Chtěl, aby knihov-
na byla otevřená všem, aby do ní 
lidé chodili rádi … Dnes je kniha 
předmětem běžné potřeby, je do-
stupná pro všechny. 

Největší knihovna na  světě je 
v  současnosti Knihovna Kon-
gresu (anglicky Library of Con-
gresss). Je to národní knihov-
na Spojených států amerických 
a  vědeckovýzkumné středisko 
Kongresu spojených států. Sídlí 
ve Washingtonu, D. C. a má 155 
miliónů knih. Národní knihov-
na České republiky je největší 
knihovnou v  naší zemi. Soubor 
historické a  novodobé literatury 
zde obsahuje více než 7 miliónů 
dokumentů s  ročním přírůstkem 
70 tisíc titulů. 

Češi milují knihy. Ročně si 
v  průměru koupí až jedenáct ti-
tulů. Z  průzkumu pro nadaci 
manželů Gatesových navíc vyšlo 
najevo, že v  České republice je 
v  přepočtu na  obyvatele nejvíce 
knihoven na  světě. Za  takto hus-
tou síť knihoven vděčíme Masary-
kově první republice. V roce 1919 
byl schválen zákon, jenž nařizoval 
každému městu i vesnici mít vlast-
ní knihovnu. Knihovny ve  měs-

součástí je nová knihovna, zača-
la v  roce 2017. Nebylo to vůbec 
jednoduché, v jednu chvíli zůstaly 
pouze obvodové zdi, ale výsledek 
stojí za  to. V  Kostomlatech pod 
Milešovkou mají překrásnou mo-
derní knihovnu a  nutno říci, že 
si ji místní knihovníci po  letech 
neúnavné práce pro své čtenáře 
opravdu zasluhují. V  září roku 
2019 proběhlo slavnostní zaháje-
ní provozu. Návštěvníci se netajili 
velkým obdivem a  spokojenos-
tí, což dokládají zápisy v  kronice 
komunitního centra. Tradičně 
výborná je spolupráce s  místní 
mateřskou i základní školou a dal-
šími spolky v  obci včetně klubu 
seniorek. Objekt je v  celém roz-
sahu bezbariérový s vyhrazenými 
parkovacími místy. Řady čtenářů 
rozšířili noví zájemci, a to i přes-
polní. 

Manželé Bláhovi patří mezi 
pravidelné účastníky setká-
ní venkovských knihovníků: 
Co venkovské knihovny umějí 
a mohou. Od roku 1990 jsou čle-
ny SKIP (Svaz knihovníků a  in-
formačních pracovníků České 
republiky) a  aktivně se účastní 
činnosti pracovního týmu Sku-
piny pro obecní knihovny. Paní 
Hana a  pan Miroslav Bláhovi 
nám poskytli rozhovor. 

Kdy se zrodila Vaše láska 
ke knihám? 

MB: Moje matka byla velká 
čtenářka, a  tak jsem každý týden 
navštěvoval knihovnu v  rodné 
obci a moje síťovka nebyla nikdy 
prázdná. Knihy byly moje první 
okno do světa.

HB: V mém rodném domě byla 
(a stále je) knihovna v téměř kaž-
dé místnosti. Otec byl na  knihy 
velmi pečlivý, jeho seznamy knih 
mám ještě dosud, i když řada knih 
výpůjčkami prořídla.

Můžete uvést dětskou literatu-
ru, kterou jste jako děti sami 
četli? 

MB: První knihou, na  kterou 
si pamatuji, byl dnešní mluvou 
řečeno komiks – seriál o  Punťo-
vi. Po  něm následovala Biblická 
dějeprava, Hloupý Honza a  pak 
již knihy jinošského věku – Hr-
dinný kapitán Korkorán, Rybaříci 
na  Modré zátoce a  samozřejmě 
Rychlé šípy.

KNIHOVNICTVÍ & KNIHOVNA 
v Kostomlatech pod Milešovkou

V češtině má slovo kniha původ v asyrském kunukku, což znamená pečeť. Materiálem, na který se 
psalo, byl kámen, hliněné a voskované destičky, papyrus, pergamen a nakonec papír, který postupně 
nahrazoval od 10. století pergamen. 

tech i na vískách přežily okupaci, 
období normalizace i  rozdělení 
společného státu. Nejvíce tak čes-
ké knihovníky a knihovnice tíží fi-
nanční stránka. Kvůli nedostatku 
financí bylo od  roku 2001 zavře-
no 11 procent knihoven. Mimo-
chodem, víte, kde je nejkrásnější 
knihovna na  světě? Podle žebříč-
ku, v němž hlasovali lidé z celého 
světa, je v pražském Klementinu, 
kde sídlí již zmíněná Národní 
knihovna ČR.

Po  velice stručné historii kni-
hovnictví a  knih jsme se dostali 
až do  současnosti. Pojďme se 
podívat do jedné české knihovny 
na venkově. Jedná se o knihovnu 
v Kostomlatech pod Milešovkou, 
která má téměř stoletou historii. 
Na  knihovnickém postu se zde 
vystřídala řada knihovníků, ale 
i  umístění knihovny v  obci pro-
šlo několika změnami. Současná 
knihovnice, paní Hana Bláhová 
(roz. Mengrová), začínala v  roce 

1962 s  uspořádáním hromady 
knih v  bývalém hostinském lo-
kále. I  přes stísněné prostory – 
jednu místnost bez sociálního 
zázemí, si návštěvníci knihovnu 
oblíbili. 

V  roce 2003 si knihovníci, 
manželé Hana a  Miroslav Blá-
hovi, upravili přízemí ve  vlast-
ním rodinném domě pro úče-
ly knihovny. Prostředí i  práci 
knihovny pochvalně hodnotili 
nejen návštěvníci. V  roce 2004 
získala Místní lidová knihovna 
v  Kostomlatech pod Milešovkou 
státní cenu Ministerstva kultury 
ČR: „Knihovna roku 2004“, a  to 
za  nápaditou široce rozvinutou 
kulturní, vzdělávací a  informač-
ní činnost, udržování a  rozvíje-
ní tradic při kultivaci veřejného 
života v  místě, dlouhodobý ne-
zištný osobní vklad knihovníků 
do kulturního života obce a jejich 
osobní angažovanost a  iniciativu 
při modernizaci práce knihovny. 

Slavnostní vyhlášení se uskuteč-
nilo v Zrcadlové kapli Klementina 
v Národní knihovně ČR. Manželé 
Bláhovi též obdrželi cenu „Kni-
hovníci roku 2014“ a  mnoho ji-
ných ocenění.

Kostomlatská knihovna se zú-
častňuje celostátních akcí – Noc 
s  Andersenem, Březen – měsíc 
čtenářů, Knížka pro prvňáčka, 
Týden knihoven a  dalších. Jsou 
pořádány besedy, setkání s autory, 
poznávací výpravy, výstavy, setká-
ní bývalých učitelů a  žáků školy, 
Drakiády. 

S  rozšiřujícím se knižním fon-
dem byla časem potřeba mít pro 
knihovnu větší a  technicky lépe 
vybavené prostory. V  roce 2015 
se k  tomu naskytla příležitost – 
obec dokončila první etapu revi-
talizace centra obce z původního 
hospodářského dvora a  hledalo 
se využití pro zbývající zeměděl-
ské objekty. Jejich rekonstrukce 
na  komunitní centrum, jehož 

Posezení při besedách

Paní Bláhová při první výpůjčce v nové knihovně

nická zařízení, která nás obklopu-
jí, tak zejména historické doku-
menty a romány. V poslední době 
oba díly knihy roku Šikmý kostel 
od  Karin Lednické. Je to historie 
regionu podobného tomu naše-
mu. Podobné téma je i v románu 
Cejch od Zdeňka Šmída.

Kolik máte v současné době 
registrovaných čtenářů? 

 K datu 31. 12. 2020 to bylo 245 
registrovaných čtenářů z  toho 97 
do 15 let. I když je v tom několik 
„přespolních“, tak na obec o nece-
lé tisícovce obyvatel je to slušné 
„procento“.

Jistě jste v knihovně za dobu 
svého působení přivítali mno-
ho významných hostů. Můžete 
některé jmenovat?

 Ještě v  původních prostorách 
nás navštívil básník Jiří Žáček 

a  také paní Markéta Zinnerová, 
známá spisovatelka a  scénárist-
ka. Autorskou besedu měla u nás 
i  ve  zdejším Výchovném ústavu 
paní Martina Drijverová. Účastní-
ky další besedy „režírovala“ paní 
Věra Šimková – Plívová. Podařilo 
se nám zajistit i besedu se známým 
spisovatelem Vlastimilem Vond-
ruškou. Až přátelský vztah jsme 
měli s  nedávno zesnulým cesto-
vatelem a  spisovatelem panem 
Miloslavem Stinglem. Několikrát 
nás navštívili i zástupci samospráv 
z okolních obcí a naposledy i bý-
valý hejtman Ústeckého kraje pan 
Oldřich Bubeníček, kterému jsme 
ukázali nové Komunitní centrum 
s  knihovnou. Na  přátelské pose-
zení při otevření Komunitního 
centra v závěru roku 2019 se do-
stavili i  zástupci vedení Národní 
knihovny a  Svazu knihovníků 
a  informačních pracovníků. Vý-
znamným hostem je však pro nás 
každý čtenář a návštěvník.

Jaké bylo stěhování knihov-
ny do nových prostor v Ko-
munitním centru? Těšili jste 
se na prostornější moderní 
knihovnu nebo se Vám nechtě-
la opustit ta „stará“, ke které 
se váže jistě mnoho pěkných 
vzpomínek?

Stěhování do  nové knihovny 
bylo radostné i  náročné záro-
veň. Konečně knihovna získala 
důstojné prostory pro pořádání 
takových akcí jako je Noc s  An-
dersenem a  besedy. Výhodou 
bylo, že jsme se podíleli na  pro-
jektové přípravě nových prostor, 
které po  všech stránkách vyho-
vují modernímu knihovnickému 
provozu. Vzpomínky na předešlá 
působiště určitě s notnou dávkou 
nostalgie zůstávají, ale vše je za-
chyceno v  knihovnických kroni-
kách, tak si to lze kdykoliv připo-
menout.

 
Děkujeme za rozhovor a přeje-
me Vám mnoho zdraví a vitality 
nejen pro další knihovnickou 
práci. 

Diana Jandečková Purnochová, 
redakce RegioRevue

Fotografie z nové knihovny 
v Kostomlatech pod Milešovkou

poskytli manželé BláhoviŽáci místní ZŠ na výstavě s panem Bláhou
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HB: Moje dětství provázela kni-
ha K. J. Erbena – Říkej si a  hraj, 
která posloužila při výchově dal-
ších generací, synů a  následně 
vnoučat.

Jak moc čte dnešní mládež? 
Počítače jsou jistě velkou kon-
kurencí knihám a časopisům.

 Současná generace je spíše 
v  zajetí elektronických lákadel. 
Ještě tak děti na  prvním stupni 
ZŠ se věnují čtení, a to spíše dob-
rodružných knížek a komiksů. Je 
pár výjimek, kteří si půjčují i hod-
notnější literaturu. Pro ty starší je 
to už spíše zbytečnost, všechno 
najdou na internetu. Přichází pak 
až jako studenti pro povinnou čet-
bu.

Jaký literární žánr u Vás vítězí? 
Co sami čtete nejraději?

 Kromě návodů na různá tech-



INZERÁT V NEJVĚTŠÍM
DRÁŽĎANSKÉM TÝDENÍKU

Podnikatelská a privátní inzerce
z České republiky

s výrazným cenovým zvýhodněním.
Ceny za inzerci podle rozsahu od 500 Kč do 4200 Kč.

V ceně je zahrnut překlad do němčiny a grafické zpracování.

PRO VÍCE INFORMACÍ:
sekretariat@agenturais.cz

Ing. Andrea Straussová - telef.: 775 646 267

Váš inzerát vyjde v Drážďanech
ve 205.000 výtiscích

Angebote CZ
Besuchen Siedie größten Märkte in Ředhošť.Sonntag 7 – 12 UhrMärz – Dezember

Mehr über uns unter:www.trhyredhost.cz/deutsche.htmlIm Angebot: Haustiere, vom Garten, Flohmarkt
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Součástí areálu je také dětské hřiště a zázemí, kde lze 
zakoupit drobné občerstvení jako chlazené nápoje, různé 
balené potraviny a samozřejmě i nějakou tu sladkost. 

Navštivte FUNpark Most, lanové centrum s bludištěm, 
vyhlídkovou věží nad korunami stromů a dětským hřištěm. 
Nachází se nedaleko centra města Mostu na vrchu Šibeník. 

http://funparkmost.cz.webx4.d2.cz/
https://www.imostecko.cz

Provozní doba
Po-Pá od 14-19 hodin
So, Ne, svátky od 10-19 hodin

Jednorázové vstupné
do 3D bludiště vás vyjde
na 50 Kč a výstup na
vyhlídkovou věž pak na 20 Kč. 

Zábava pro celou rodinu
FUNpark MOST

3D bludiště je určeno pro všechny 
věkové kategorie od dětí, přes 
teenagery až po dospělé a seniory. 
Navrženo je jako třípatrové 
s výškou do 10 metrů. Obsahuje 
25 rozmanitých spletitých lávek, 
lanových překážek a 19 přestupových 
domečků umístěných ve dvou až 
třech patrech nad sebou. 

Vyhlídková věž je vysoká 26 metrů 
s nástupním točitým schodištěm. 
Na vrchol věže vede 113 schodů 
rozdělených na dvě patra. Z horního 
patra se přes koruny zelených 
listnatých stromů otevírá nádherný 
výhled na centrum města a místní 
vrchy Hněvín, Širák a Ressl, ale také 
na panorama nedalekých Krušných 
hor a nově vzniklé jezero Most. 
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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

R09-21

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

R09-21 www.chutnekrabicky.cz

Krabičková dieta
My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete

Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

tel. 
775 675 728 

R0
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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 

R09-21

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R09-21

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

R09-21

POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R09-21

VÝPRODEJ -
VÝHODNÉ CENY

různých pletiv
a dalších komponent

pro stavbu plotů

PLOTOVÉ CENTRUM
Teplice - Prosetice

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

R09-21

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ

PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

R09-21

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

R09-21

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
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Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky,
zahradní substrát,

mulčovací kůra

www.telasko.cz
Tel. 608 209 622
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Martin Dočekal
Telefon: 604 68 44 75

Duchcov

Malířské - lakýrnické, tapetářské práce

Oznamujeme,
že jsme otevřeli
již druhý dům
pro seniory 
v samostatných bytových 
jednotkách ve zcela nově
zrekonstruovaném objektu v Bílině. 

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

R09-21

VÝHODNÉ AUTOBATERIE
značky VARTA, BANNER

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

Záruka 24 měsíců.
Sleva 5% při odevzdání staré baterie.

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Tel. 417 534 504, 774 708 222

R09-21

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO KLAPÝ
411 16 Klapý 40 • tel.: +420 416 591 175 • zdklapy@pvtnet.cz

PRODEJ OVOCE
Prodejní doba Po-Pá 7:00-15:30

Koupelny přímo na tělo

Provádíme vizualizaci koupelen

Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozuC

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

R06-21 Silniční a odtahová služba

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

Měsíčník REGIOREVUE • Vydává Agentura IS Teplice s.r.o., U Císařských lázní 7 • info@agenturais.cz • IČO 28708059 • Tel.: 417 534 206
Povoleno Ministerstvem kultury ČR - ev. číslo: MK ČR E 11526 • Číslo 9/21, ročník 32 • Vyšlo v Teplicích dne 7. 9. 2021
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1 Auto – moto

• PRODÁM Škoda Felicia Hatchback 1,3i, 50 kW LPG r. v. 97, 
STK 10/22, naj. 200 tis. Cena 21  000 Kč. Tel.: 723  502  540. 
(21070101)
• RÁD bych koupil na ježdění nebo renovaci jakoukoliv Jawa, 
MZ, ČZ, Simson, Pávek, Pionýr, 550, 555, 125, 175, 250, 350, 
Pérák, 500, Simson, díly /motor/. Stav nerozhoduje. Děkuji 
za nabídku. Tel.: 723 971 027. (21070102)
• JAWA - peníze ihned, koupím jakýkoli motocykl Jawa - ČZ 
- Pionýr Babeta moped Stadion - Simson MZ aj. i nekomplet-
ní nebo jen ND, velký TP, doklady, údržba moto knížky, také 
různé stroje motory-zapalování, magneta, karburace, světla, 
tachometry, nářadí aj. Platba na místě za slušné ceny. Stačí 
SMS. Nabídněte cokoliv dojedu-platí stále. Tel.: 603 335 591. 
(21070103)

2 Byty

• PRONAJMU byt 2+kk v Teplicích, naproti restaurace Měst-
ské sály. Možno ihned. Tel.: 776 887 626. (21070201)
• PRODÁM v OV byt 3+1, 100 m2, ve vilce se zahradou, na-
chází se v lukrativní části města Teplic, s menším balkonem, 
plynové topení, plastová okna, rekonstrukce dle vašich před-
stav. Veškeré další informace na tel.: 775 158 195. RK nevolat, 
cena k jednání 2 500 000 Kč. (21070202)
• PRODÁM byt 1+1, 35 m², Antala Staška. Nová plastová 
okna, nové radiátory, 4. p., hezký výhled, nízký nájem. Cena 
dohodou. Tel.: 606  957  179, 722  150  816, 737  573  317. 
(21070203)

3 Děti – různé

• PRODÁM dětské boty, různé velikosti, po  jednom dítěti 
(chlapec). Cca od  1 roku do  9 let. Některé úplně nové nebo 
málo nošené. Velmi levně. Všechny boty jsou vyprané v prač-
ce nebo čistě umyté. Pouze osobní odběr. Kostomlaty pod 
Milešovkou. Mobil: 724 817 336. (21070301)
• PRODÁM dětské kolo 20“ zn. Author Cosmic Junior A Se-
ries. Po dvou dětech. V předním a zadním kole v každém jsou 
dvě odrazky. Má stojan, držák na lahev na předních řídítkách, 
nová zadní a  přední odrazka, nová zadní blikačka (červené 
světlo) pod sedlem. Původní cena 7  500 Kč, nyní 1  000 Kč. 
Pouze osobní odběr. Okres Teplice. Mobil: 724  817  336. 
(21070302)
• PRODÁM dětské chlapecké sluneční brýle modré obrouč-
ky (pro věk cca 8 let), jako nové, použité cca 4x. Zakoupeno 
v  drogerii (jsou s  UV filtry). Cena 30 Kč. Okres Teplice. Tel.: 
724 817 336. (21070304)
• PRODÁM dětskou helmu na  kolo modrobílou zn. Trigger 
FS-104B, velikost 54-58 cm. Helma je z  kamenného obcho-
du v Teplicích, původní cena 599 Kč, nyní 150 Kč. Po jednom 

dítěti, čistá, nepoškozená, vzhled nové. Jsme slušná a čistot-
ná rodina. Osobní odběr. Okres Teplice. Mobil: 724 817 336. 
(21070305)
• PRODÁM novou kvalitní autosedačku 9-36 kg, pro děti od 9 
měsíců do 12 let, vlastní pětibodové pásy, polohovatelná hla-
vová opěrka, se zárukou 2 roky, nejnovější atest ECE R44/04. 
Zašlu i poštou. Cena 1 350 Kč. Tel.: 776 495 506. (21070306)
• LEVNĚ prodám set oblečení na miminko od novorozenec-
kých velikostí do  7 měsíců, body, košilky, dupačky, trička, 
soupravičky, mikiny, tepláčky, kalhoty, celoroční oblečení, 
čepičky atd. Vše perfektní stav. Tel.: 602 880 764. (21070307)
• PRODÁM větší krabici hraček pro nejmenší, krouž-
ky do  ruky, chrastítka, plyšová zvířátka, 300 Kč. Tel.: 
602 880 764. (21070308)
• PRODÁM větší krabici velmi pěkných hraček pro nejmen-
ší, kroužky do ruky, chrastítka, plyšová zvířátka, 280 Kč. Tel.: 
704 877 004. (21070309)
• PRODÁM set kojeneckého oblečení pro první rok, od  na-
rození, vel. 58-74, dupačky, košilky, overaly, trika, kalhoty, 
tepláčky, mikiny, čepičky atd. 850 Kč. Tel.: 704  877  004. 
(21070310)

5 Hobby

• PRODÁM zachovalý a plně funkční dětský projektor DIAX, 
součástí tři pohádky: Nespokojený strávník, O rybáři a rybce, 
Princezna na  hrášku. Cena dohodou. Foto mohu poslat e-
-mailem. Osobní odběr. Okres Teplice. Mobil: 724  817  336. 
(21070502)
• PRODÁM elektrickou napařovací žehličku ETA 0271, plně 
funkční s návodem, příslušenstvím a originální krabicí. Foto 
mohu poslat e-mailem. Po prababičce. Vhodné pro sběratele. 
Osobní odběr. Okres Teplice. Mobil: 724 817 336 (21070503)
• PRODÁM čtyři fotoaparáty zn. Omega, Canon Prima 
BF-800 Zoom, Yashica MG-2 Auto Flash, Premier PC-845D – 
s pouzdrem a šňůrkou na krk. Funkční. Cena dohodou. Vhod-
né pro sběratele. Foto mohu poslat e-mailem. Osobní odběr. 
Okres Teplice. Mobil: 724 817 336. (21070504)
• PRODÁM vydělanou kuní kožešinu. Foto mohu poslat e-
-mailem. Cena dohodou. Osobní odběr. Okres Teplice. Mobil: 
724 524 923. (21070505)
• KOUPÍM vojenskou vzduchovku aj. - nože, dýky, flašinet, 
hrací strojky, smalt cedule, šlapací auto plechové. Socialis-
tické hračky: plast. autíčka i na ovládání bovdenem, mašin-
ky, vláčky HO a TT, různé sbírky všeho druhu. Starší nářadí: 
kovadlinu, signovačku, malý soustruh aj. Platba na  místě 
za  slušné ceny. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv dojedu-platí 
stále. Tel.: 732 457 993. (21070506)
• PRO MUZIKANTY: prodám nehranou B trubku Amati ATR 
303 s dusítkem a kufrem za 4000 Kč. Zesilovač STUDIO TESLA 
130 s grafickým eqvalizérem za 2000 Kč. Pasivní repro Torque 
50 w 2 kusy 2200 Kč, combo Torque 60 w za 3000 Kč. Teplice. 
Tel.: 723 466 140. (21070507)

• KOUPÍM staré visací zámky + klíče, kovářské práce. Tel.: 
722 150 816. (21070508)
• PRODÁM noty pro dechovku 11 nástrojů 40 skladeb 
nejznámější písně v  sešitech 12 x 7 cm. Nabídněte, tel.: 
723 466 140. (21070509)
• PRODÁM pánské horské kolo Target Suspension před-
ní 3 a  zadní 5 koleček. Cena 1500 Kč. Tel.: 704  780  793. 
(21070510)

6 Nábytek

• PRODÁM starožitný nábytek soupravu: komoda s mramo-
rovou deskou, skříň se vsazeným zrcadlem ve dveřích, řezbář-
ská dekorace. Dále vařenku, stolek s  mramorovou deskou, 
dýhovanou skříň, 2 ks židle. Tel.: 797 864 700. (21070601)

7 Nemovitosti

• KOUPÍM velmi zachovalý, nevelký rodinný dům na Teplic-
ku. Tel.: 721 567 597. (21070701)
• KOUPÍM stavební pozemek v Teplicích. Cena nerozhoduje. 
Rychlé jednání. Tel.: 775 571 901. (21070702)
• K PRONÁJMU garáž v Jateční ulici v Teplicích. Bez elektřiny. 
Dlouhodobě, slušnému a solventnímu nájemníkovi. Měsíčně 
1000 Kč. Tel.: 774 951 095. (21070703)

8 Oděvy

• NASTÁVAJÍCÍ mamince nabízím odběr dětského celoroční-
ho oblečení po 1 miminku, zatím 0-7 měsíců, perfektní stav. 
Dohodou. Tel.: 602 954 145. (21070801)

9 Potřeby do domácnosti

• PRODÁM pračku Whirlpool AWE-8729, stáří 10,5 roku, 
plně funkční, poslední léta méně používaná, vypadá jako 
nová, nepoškrábaná, buben bez vodního kamene atd. 
Cena 1  000 Kč. Budyně nad Ohří. Pouze osobní odběr. Tel.: 
724 817 336. (21070901)
• PULTOVÝ mrazák AEG Arctis, 221 litrů, 876 x 1061 x 
66.5 cm. Je úsporný, 180 kWh roční spotřeba. Super stav. 
Cena 4 900 Kč. Tel.: 704 780 793. (21070902)

10 Různé

• DARUJI kulatý věšák na prádlo, 2 plastové židle, teplomet, 
hrábě na listí, plastovou konev, hadice. Kamna Petry-proskle-
ná dvířka a ocelová 2 kolena + roura za 500,- Kč. Prozvoňte, 
zavolám. Tel.: 770 698 445. (21071001)
• VÝKUP knih, vyklízení bytu, půdy. Děkuji. Tel.: 721 771 991. 
(21071003)
• ODVEZEME od vás železo, kabely ze zahrady, chaty, domů. 
Výkup různých věcí. Tel.: 725 222 318. (21071004)
• PRODÁM dámské kolo 28“ velikost 19, odpružená vidlice 
uzamykatelná s  nastavením pružení, super stav, jako nová. 
Cena 5 900 Kč. Tel.: 776 495 506. (21071005)
• PRODÁM nepoužívaný schodišťový vozík (bezpečný trans-
port po  schodech pomocí hvězdicově uspořádaných kol), 
skládací, se zajištěním pomocí 2 aretačních zařízení, s velkou 
vyklápěcí plochou pro těžké náklady, na každé straně se 3 ro-
bustními kolečky z umělé hmoty. Nosnost na rovné ploše: cca 
120 kg, na schodišti: cca 60 kg. Rozměry: cca 125x43x53 cm, 
za 700 Kč. Teplice. Tel.: 606 807 192. (21071006)
• KOUPÍM svářečku TRIODYN nebo svářecí trafo typ KS 200, 
250, 350 apod. Tel.: 608 224 183. (21071007)
• PRODÁM ponorné čerpadlo na  stříkání zahrady (220 V). 
350 Kč. Tel.: 723 447 272. (21071008)
• PRODÁM 2 ks stropních zářivek délka 120 cm + 25 ks 
starterů a 1 ks náhradní trubice. Cena 350 Kč. Dále množství 

elektronek do  rádia Talisman i  jiných značek. Všechny jsou 
zkoušené. 1 ks za 15 Kč. Tel.: 723 447 272. (21071009)
• PRODÁM větší množství hřebíků vel. 50 až 150 mm. Cena 
dohodou. Tel.: 606 166 471. (21071010)
• PRODÁM kombinovaný nepoužitý sporák Gorenje, původní 
cena 6000 Kč, nyní 2000 Kč. Foto na netu zašlu. Teplice. Dále 
campingový vařič na PB za 300 Kč. Starší psací stroj, vhodný 
jako dekorace – funkční. Tel.: 723 466 140. (21071011)
• PRODÁM 2 spací pytle, cena 180 Kč. Tel.:  723  079  959. 
(21071012)
• OCENÍME - vykoupíme obrazy a  rámy. Galerie - tel.: 
733 511 224. (21071013)
• DLE KATALOGU oceníme a  zaplatíme mince, bankovky, 
známky. Tel.: 603 230 673. (21071014)
• VYKUPUJEME medaile, odznaky, vyznamenání a zbraně. 
Military. Tel.: 775 691 189. (21071015)
Ihned zaplatíme hodinky: kapesní, náramkové a budíky. Tel.: 
737 397 806. (21071016)

11 Seznámení

• JSEM 162/61, blond, 54 let. Hledám vhodného part-
nera z  Teplic a  okolí. V  případě zájmu volejte na  tel. č. - 
474 555 591. (21071101)
• ŽENA z Teplic hledá příjemného přítele plus mínus 65 let, 
za účelem hezkého vztahu. Tel.: 723 912 299. (21071102)
• HLEDÁM svobodnou bezdětnou ženu, ne silnou, která 
by chtěla žít se mnou do  konce života. Život je krátký. Ty: 
od 55-65 let, jsem vdovec, dám ti lásku a krásný vztah. Neboj 
se a zavolej. Nemám rád lež a od ženy už vůbec ne. Teplice, 
Krupka, Ústí, Most, Děčín. Tel.: 722 633 145. (21071103)
• RÁD bych našel ženu na  vše krásné, vzájemná výpomoc, 
věk do 77 let i plnoštíhlé postavy. Budu se těšit na odpověď. 
Franta. Tel.: 728 098 771. (21071104)
• RÁDA bych skončila se samotou a poznala upřímného muže 
pro trvalý vztah. Jsem rozvedená nekuřačka 68/168, bezdět-
ná. Teplice a okolí. Tel.: 604 694 829. (21071105)
• HLEDÁM muže 60-70 let, zcela bez závazků, ŘP vítán, sluš-
ný a pečující o vztah v páru. Tel.: 723 952 621. (21071106)
• TEPLIČANKA hledá pro nedostatek příležitosti inteligent-
ního a příjemného muže plus mínus 55 let, za účelem hezké-
ho přátelství. Tel.: 723 912 299. (21071107)
• HLEDÁM ženu 50-60 let, která umí německy a má ŘP, ale 
není to podmínkou. Ústí, Teplice a  okolí. Tel.: 602  588  686. 
(21071108)
• SOUMĚRNÁ boubelka 37/175 s pozitivní povahou by ráda 
poznala solidního muže, pouze na trvalý vztah. Oba bez zá-
vazků. Ústecký kraj. Tel.: 606 043 772. (21071109)
• VDOVA 77 let hledá kamaráda přiměřeného věku, kterému 
je smutno, na procházky přírodou. Mírnější kouření toleruji. 
Ráda bych žila na  vesnici. Férové jednání. Auto vítáno. Tel.: 
724 957 525. (21071110)

12 Zaměstnání

• DOUČOVÁNÍ žáků ZŠ v  předmětech:  matematika, fy-
zika, angličtina, od  září 2021, Teplice. Tel.:  731  860  261. 
(21071201)
• HLEDÁM špeditérskou firmu, která zajišťuje odvoz a dovoz 
zboží dodávkou do 3,5 t. Řidičem může být i žena, příp. inv. 
důchodce, který má ŘP. Tel.: 602 588 686. (21071202)
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