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NEP RO DEJNÉ, Z DA R M A!

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

Daniel Řeřicha
– fotograf tajemna
Krušných hor

Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozu
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Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky
a přírodovědných předmětů

Anketa s primátory a starosty měst:

Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

Nabízíme:

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

• zmodernizovanou a zateplenou budovu školy
• 42 učeben vybavených rekuperací pro automatickou výměnu čerstvého
vzduchu a CO2
• moderně vybavenou školu s odbornými učebnami a 34 interaktivními tabulemi
• 3 moderní počítačové učebny
• nejmodernější jazykovou učebnu Robotel v plné verzi pro výuku cizích jazyků
• mobilní iPadovou učebnu pro žáky I. stupně
• robotiku a práci s ICT technikou včetně 3D tiskáren na I. i II. stupni školy
• 2 tělocvičny a zmodernizovaný venkovní sportovní areál se 3 hřišti, atletickým
oválem a doskočištěm
• dětské hřiště s 3D herními prvky
• 5 moderních heren školní družiny s ranním i odpoledním provozem
• pestrá, zdravá a chutná jídla ve školní jídelně s moderně vybaveným zázemím
• přírodní areál v zeleni pro relaxaci v době přestávky i po výuce
• zájmové kroužky pro mladé sportovce, umělce i badatele
• práci s nadanými žáky a spolupráci s Mensou ČR
• kvalitní a kreativní pedagogický sbor

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

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

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

Zápis do 1. tříd:

1. 4., 4. 4., 5. 4. a 25. 4. 2022

Přijímání do 6. tříd: květen 2022

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

Jaké nejdůležitější investice máte naplánovány pro letošní rok?
Petr Nedvědický, primátor Ústí nad Labem:

Pavel Landa, starosta Loun:

Největší investicí bude zahájení rekonstrukce bytového domu v ulici Čelakovského
v Krásném Březně na sociální byty a byty pro
vybrané profese. Připravujeme rekonstrukci
Výstupní ulice, což je důležitá spojnice mezi
Severní Terasou a Krásným Březnem. Pokračovat bude i rekonstrukce ulice Nová na Střekově. Rozeběhnout by se měla stavba hromadného parkoviště v Přístavní ulici. Důležité jsou
další projekty zaměřené na energetické úspory ve školách, jako je zateplení a výměna oken, výměna osvětlení na zimním stadionu a mnoho
dalších akcí.

Město má v letošním roce na investice
a opravy připraveno 100 milionů korun. Největší investicí je třetí, poslední etapa revitalizace oblíbeného a hojně navštěvovaného
letního cvičiště. Chceme tam udělat mimo
jiné nový skatepark, multifunkční hřiště pro
míčové sporty i cvičení s univerzálním povrchem a dotáhnout tak postupnou rekonstrukci cvičiště. Nedávno jsme vysoutěžili
zhotovitele, nejvýhodnější ze šesti nabídek byla za 37 milionů korun.
Druhou velkou investicí je revitalizace sídliště Pod Kasárnami, čeká nás
první etapa za 26 milionů korun z celkových tří, projekt vznikal v součinnosti s místními občany a s ohledem na jejich připomínky. Do třetice
bych zmínil revitalizaci parku Holárkovy sady za 8 milionů korun korun. Záměrem je obnovit a dotvořit tento zelený prostor. Dovybavit ho
adekvátní občanskou vybaveností a proměnit ho v prostor pro pěknou
procházku „listnatým lesem“ v centru města.

Hynek Hanza, primátor Teplic:
Radnice se letos chystá proinvestovat pět set
milionů korun. Kromě modernizace školských
zařízení půjdou peníze na nákup pěti nových
trolejbusů a výstavbu dalších trolejových tratí,
pokračovat budou projekty Lokalita Teplické nádraží a venkovní koupaliště Nová Ves.
Rekonstrukce se dočká Informační centrum
na Benešově náměstí a Dům kultury. V Thámově ulici v Trnovanech se koncem března
otevře veřejné agility hřiště s herními prvky pro psy. Celkové výdaje
města budou letos přes půldruhé miliardy, schodek v příjmech ve výši
450 milionů korun pokryje rezerva z našetřených peněz z minulých let.

Marek Hrabáč, primátor Chomutova:
Pokud bychom investice seřadili dle jejich
výše, tak pro rok 2022 budou mezi ty „top“ patřit tyto: rekonstrukce budovy bývalé okresní
vojenské správy v Chelčického ulici za 78 milionů (dotace činí 26 milionů). Objekt z valné
části bude využíván pro potřeby magistrátu,
ale i jako výstavní prostory a multifunkční
konferenční sál. Dále se jedná o západní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera
za 66 milionů (dotace 14,5 milionu). Jedná se o celkovou rekonstrukci
s pěší zónou a parkovištěm. V neposlední řadě se zaměříme na snížení
energetické náročnosti u vybraných budov Mateřských škol - MŠ Palackého, MŠ Vodních staveb, MŠ Zahradní za 58,6 milionů (dotace činí
25,8 milionů).

Jiří Anděl, primátor Děčína:
Máme rozpracovánu celou řadu investičních
akcí, a to v různých fázích. Jednou z nejzásadnějších je revitalizace sídliště Bynov, nicméně
zatím není jisté, zda se ji podaří spustit ještě
v tomto roce. Letos počítáme s vybudováním
zcela nové lávky pro pěší přes řeku Ploučnici
za tenisovými kurty. Prioritou pro město je
také investice do základních škol: opravy, zateplování a další nutné práce.
2

Ladislav Chlupáč, starosta Litoměřic:
K největším investicím v řádech desítek
milionů korun patří letos oprava památkově chráněné budovy muzea (bývalé radnice)
na Mírovém náměstí a revitalizace další části
areálu bývalého pivovaru na Tyršově náměstí.
Připraveny jsou i menší projekty, jako například opravy hřiště a tělocvičny na Základní
škole U Stadionu či vybudování chybějícího
atletického oválu při ZŠ Havlíčkova. Přistoupili jsme i k významné revitalizaci parku Václava Havla a modernizaci
skateparku pod Tyršovým mostem. Chystáme výsadbu a obnovu stromů a zeleně na Mostné hoře a Střeleckém ostrově. Zvažujeme také revitalizaci Pokratického rybníka.

Jan Paparega, primátor Mostu:
Změnou projde například celá ulice Moskevská, na jejíž modernizaci máme zhruba
20 milionů korun. Revitalizaci čeká park
Střed, na kterou město vyčlenilo 43 milionů
Kč na dofinancování grantu Nadace Karla
Komárka. V plánu je také rekonstrukce vnitřních prostor Hněvína, čeká nás vybudování
odborných učeben na 15. ZŠ a v SVČ. Rovněž
chceme zatraktivnit naše rekreační a sportovní areály. Na Benediktu zrekonstruujeme amfiteátr, na Matyldě chceme
nasvítit okruh a rozšířit zázemí občerstvení. Ve Funparku bude vybudován nový dřevěný objekt občerstvení a sociální zázemí. Na jezeře Most
počítáme s dalším sázením borovic na druhé etáži pláží, včetně slunečníků. Přibude také nové občerstvení a další prvky s tím spojené.

Připravila: L. Richterová, foto: archiv
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Severočeští vodohospodáři
letos dají téměř

1,9

miliardy

na investice

ŠEST ÚPRAVEN VODY, JEDENÁCT ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD ČI DEVĚT VODOJEMŮ  TO JE JEN
ZLOMEK Z CELKOVÉHO POČTU OBJEKTŮ, DO JEJICHŽ OBNOVY ČI MODERNIZACE BUDE V LETOŠNÍM
ROCE SKUPINA SEVEROČESKÁ VODA INVESTOVAT. NAVZDORY NEPŘÍZNIVÉMU RŮSTU PRAKTICKY
VŠECH NÁKLADOVÝCH POLOŽEK SE I V ROCE 2022 PROSTŘEDKY NA INVESTICE A OPRAVY
V ÚSTECKÉM A LIBERECKÉM KRAJI OPĚT PODAŘILO NAVÝŠIT, TENTOKRÁT O STO MILIONŮ KORUN.
Odpadní vodu
čistíme ve
187 čistírnách

1,1 milionu

Odpadní vody tečou
v kanalizaci dlouhé
4 045 kilometrů

obyvatel
zásobujeme
pitnou vodou

14911 mil.
Kč
staveb

Odpadní vodu
odvádíme
kanalizací
od 943 tisíc
obyvatel

Pitnou vodu
shromažďujeme
v 965 vodojemech

779 mil.
Kč
staveb

Varnsdorf

Děčín
Nový Bor

Liberec

Ústí
nad Labem
Teplice

Jablonec
nad Nisou

Litvínov

Česká Lípa
Litoměřice
Lovosice

Chomutov

Vodu upravujeme
v 63 úpravnách

Most

Pitná voda
k vám teče ve
vodovodech o délce
9 077 kilometrů

Roudnice
nad Labem

Kadaň
Louny
Žatec

238
mil. Kč
6 staveb

Z částky 112,45 koruny, kterou letos za 1000 litrů dodané pitné vody a odvedených a vyčištěných odpadních vod
obyvatelé severočeského regionu zaplatí, SVS získá přibližně 41 korun, jež celé investuje právě do obnovy. Dalších 15 korun vynaloží vodohospodáři na opravy a řešení
havárií. Na provoz a mzdy zaměstnanců jde ze zmíněné
částky 32 korun a 24 korun zaplatí státu v podobě DPH
a poplatků.
Mezi nové významné akce roku 2022 patří třeba rekonstrukce přivaděče Libíč–Roveň v Libereckém kraji nebo
přivaděče Postoloprty–Březno. Budou pokračovat nebo
se dokončí také velké investiční akce, jako je třeba odkanalizování Kokonína u Jablonce nad Nisou a rekonstrukce
úpraven vody v Brníkově či Vrutici a čistírny odpadních
vod v Železném Brodě. Vodovodní síť se bude rekonstruovat v pěti desítkách měst a obcí v obou krajích – ty největší investice začnou například v Ústí nad Labem, Liberci,
Mostě, Jetřichovicích nebo na Žatecku.

VÝZNAMNÉ
STAVBY ROKU 2022
Čistírna odpadních vod:
Klášterec n. O., Liberec, Bohušovice n. O., Litoměřice
Vodojemy: Ústí n. L. – VDJ Kočkov
Úpravna vody: ÚV Hradiště
Kanalizace: Česká Lípa, Děčín, Lovosice
Přivaděče: Postoloprty–Březno, Libíč–Roveň

Významné naplánované investice:
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„SVS spravuje majetek v hodnotě přes 100 miliard korun,
přičemž majetkem myslíme například devět tisíc kilometrů
vodovodního a čtyři tisíce kilometrů kanalizačního potrubí,
200 čistíren, 60 úpraven vody či tisíc vodojemů. Životnost
těchto zařízení je průměrně 50 let – to znamená, že za tuto
dobu by SVS měla v podstatě postavit celou infrastrukturu
za zmíněných 100 miliard znovu. Ročně tedy potřebujeme
na obnovu zhruba dvě miliardy korun. Jediné prostředky,
které na to SVS může použít, jsou příjmy z vodného a stočného,“ vysvětluje Bronislav Špičák, generální ředitel SVS.

Vodovody

Přivaděče

Kanalizace

Úpravna vody

Vodojemy

Čistírna odpadních vod

Vodovody: Jetřichovice, Horní Jiřetín, Ústí n. L.

Pamětihodnosti našeho kraje - hora Říp
Bájná hora Říp je turistickým cílem téměř každého Čecha. Osamocená kupa stojící uprostřed
Polabské nížiny nedaleko historického města
Roudnice nad Labem je jedním ze základních
symbolů českého národa. Tato dominanta zdejšího kraje se vypíná do nadmořské výšky 456
metrů a doslova vybízí k výletům. Podle legendy
na Říp vystoupil praotec Čech se svou družinou.

Rotunda svatého Jiří a svatého Vojtěcha

Jednou z největších událostí
na Řípu bylo velké shromáždění
lidu – tábor svolaný 10. května 1868.
Přes dvacet tisíc lidí tehdy podpořilo požadavek samostatnosti a ústavy
pro české království i nových voleb.
Na akci navázalo slavnostní vyzved6

nutí základního kamene pro stavbu
Národního divadla v Praze. Poté byl
naložen na valník, ozdoben věnci
a vlasteneckými nápisy a společně
s průvodem se vypravil k jihu.
Již přes sto let na vrcholku hory
stojí turistická Chata Říp. Podle do-

stupných pramenů ji postavil Klub
českých turistů. Největší zásluhu
na tom měl tehdejší okresní hejtman
Roudnice nad Labem a předseda
roudnického Klubu českých turistů
Václav Bouma. Od té doby se tak
chatě říká také Boumova a dodnes

nechali zalesnit až po roce 1879 majitelé panství Lobkowiczové na popud hospodářského spolku v Roudnici nad Labem. Dubohabrové lesy
dnes pokrývají téměř celou horu,
na nemnoha holých místech rostou
vzácné druhy rostlin, například locika vytrvalá, žlutý křivatec český,
růže galská, skalník celokrajný a kosatec nízký.
Rotundu sv. Jiří a sv. Vojtěcha si samozřejmě můžete prohlédnout. Pro
informace o otevírací době navštivte
webovou stránku vyletnarip.cz.
Na vrchol Řípu vede několik
značených turistických cest. Pokud se při výstupu střelka na vašem
kompasu zmateně roztočí, bude to
jasným důkazem toho, že místní
čedič obsahuje příměs magnetovce.
Z vrcholových vyhlídek (Roudnické, Pražské nebo Mělnické) se vám
naskytnou daleké panoramatické
výhledy na České středohoří či hluboké lesy Kokořínska. Na letošní rok
jsou v plánu úpravy těchto vyhlídek.
Pro rodiny s kočárkem je nejschůdnější variantou nechat vůz na placeném parkovišti v Rovném a na Říp
vystoupat ze severovýchodní strany.
Zpět je nutné vrátit se po stejné trase.
Nové lákadlo pro turisty na Podřipsku funguje od května do konce
září - v půjčovně na úpatí hory Říp
si můžete půjčit koloběžky a během
půl hodiny si sjedete po modré turistické značce až do Roudnice nad
Labem. Odevzdání koloběžek je
pak možné na několika sběrných
místech (parkoviště pod horou Říp
v Rovném, hospůdka Štípárna Vesce, románský hrad v Roudnici n. L.,
bistro U Trumpetky).
Každoročně se na Řípu koná Svatojiřská pouť.
Destinační agentura
České středohoří o.p.s.

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
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Kresba Vladimíra Purnocha z roku 1952

slouží jako výletní zastaveníčko
s občerstvením. Chata je otevřena
téměř po celý rok, aktuální otevírací
dobu naleznete na webové stránce
chatarip.eu. „Co Mohamedu Mekka,
to Čechu Říp.“ Nápis na turistické
chatě zvěstuje povinnost každého
Čecha vypravit se alespoň jednou
za život právě sem.
Jen pár kroků od chaty, na samém
vrcholu Řípu, se nachází samotná
románská rotunda zasvěcená patronu Přemyslovců sv. Jiří a patronu
české země sv. Vojtěchovi. Rotunda
patří mezi nejstarší dochované stavby v Česku. Jde o klasický případ
románského slohu s malými okny
a tlustými zdmi. První písemná
zmínka o zdejší rotundě pochází
z roku 1126, kdy český kníže Soběslav I. nechal stávající kostelík opravit a rozšířit o západní kruhovou
věž, a to na oslavu jeho vítězství
nad německým králem Lotharem
III. ve slavné bitvě u Chlumce. K založení stavby tedy došlo již dříve,
snad kolem roku 1039, kdy byly
do Prahy přeneseny ostatky svatého
Vojtěcha. Roku 1138 získal kostelík
Strahovský klášter. Roku 1577 se stal
součástí panství Roudnice nad Labem. Teprve od 16. století je známo
zasvěcení svatému Jiřímu. Po třicetileté válce získali místo Lobkowiczové a patří jim dodnes. Kostel se
v 17. a 18. století stal oblíbeným
poutním místem.
Současná podoba rotundy je ale
výsledkem několika rekonstrukcí
z 19. až 21. století. V letech 1869–
1881 proběhla přestavba, při které byl nově proražen jižní portál
(předtím se do rotundy vstupovalo
dnes zazděným vchodem na západní straně), zřízena velká okna

v lodi a stavba opatřena hladkou
venkovní omítkou. Ta byla za první
československé republiky z poloviny
otlučena. V 60. letech 20. století pak
došlo k dalším stavebním úpravám,
a to na základě požadavku fasádu
romanizovat. Plášť byl od přízemí
kompletně přezděn, čímž zaniklo
i nejstarší dochované románské zdivo ve druhém podlaží věže. Rotunda tak získala „románský“ vzhled
s neomítnutou fasádou. Jižní portál
zřízený při předchozí přestavbě byl
vybourán a nahrazen novým v neorománském stylu, okenní otvory
v lodi byly zmenšeny a vybaveny
replikou románského ostění. Ačkoli bylo v průběhu prací opakovaně
konstatováno, že historická opuková
dlažba je v pořádku, pouze je třeba
vyměnit několik prasklých dlaždic,
nakonec došlo k jejímu nahrazení
pískovcovou dlažbou. Vzhledem
ke zhoršujícímu se stavu historického opukového zdiva v přízemní
části fasády, na kterém se negativně
podepsalo vystavení neomítnutého
zdiva povětrnostním vlivům, byla
kolem roku 2009 fasáda omítnuta.
Kvůli použité nevhodné technologii
však dochází k rychlému chátrání
omítky.
Věděli jste, že se uvnitř rotundy skrývají dvě vyobrazení boje sv.
Jiří s drakem? Jsou to reliéf, jehož
autorem je Bernard Otto Seeling
a kamenná polychromovaná socha
od Eduarda Veselého. Na další výzdobě interiéru se významně podílel
akademický sochař Stanislav Hanzík.
Zatímco dnes je rotunda sv. Jiří
a sv. Vojtěcha na vrcholku Řípu ztracená v moři zeleně, podle starších
kreseb a obrazů víme, že na Řípu
žádné lesy nerostly. Býval tu jen
malý dubový háj, ale ten v roce 1848
vykáceli vzbouření sedláci. Horu

Přijmeme ŘIDIČE A ŘIDIČKY AUTOBUSU
Oblast: TEPLICE - náborový příspěvek 30.000 Kč
Požadujeme:
• ŘP sk. D + profesní průkaz + kartu do digitálního tachografu
• Nabízíme možnost získat řidičský i profesní průkaz zdarma.
• Řidiče bez praxe zaškolí náš zkušený řidič.
• Časovou flexibilitu a trestní bezúhonnost

Nabízíme:
• Stabilní a dlouhodobé zaměstnání
• Pevný výplatní termín (všechny položky mzdy oficiálně na pásce)
• Moderní vozový park Mercedes-Benz
• Možnost ubytování zdarma na našich nocovnách

Benefity:
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Zaměstnaneckou půjčku
• Maximální výše stravného dle ZP
• Chytrý mobilní telefon s hrazeným tarifem včetně internetu
• Úhradu pojistky z výkonu povolání (pojistka na „blbost“)
• Jízdné zdarma pro Vás a členy Vaší rodiny
• Příspěvek na letní tábor a další

Přijmeme rovněž řidiče-brigádníky na DPČ nebo DPP,
pište personalni@icomtransport.cz tel: 606 773 222
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Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním
u mužů. Ročně více jak 7 500 českých mužů začne hledat řešení,
jak s touto nemocí bojovat a jak ji porazit. Až 90 % mužů
s rakovinou prostaty lze vyléčit, pokud je onemocnění zjištěno
včas. Prevence by proto měla být součástí života každého muže
staršího 50 let. A protože možností způsobu léčby je několik, je kvalita života po léčbě pojmem,
o který by se měl každý muž zajímat také.

Rakovinu prostaty jsme společně
zvládli, říká pan Tomáš

Co možná nevíte

»

• Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními
pojišťovnami. Je tedy dostupná všem občanům z celé
České republiky.
• K objednání se na konzultaci do Protonového centra
nepotřebujete doporučení ani souhlas vašeho
ošetřujícího lékaře.
• V Protonovém centru léčí kromě již zmíněné léčby
rakoviny prostaty také nádorová onemocnění prsu,
plic, hlavy a krku, zažívacího traktu, mozku a míchy,
dále maligní lymfomy a nádory u dětí.

absolvovalo. Bylo mu také sympatické, že se lékaři v PTC snaží léčit
moderní metodou. „Týden jsem se
ptal kolegů i kamárádů, sbíral informace a jednoho dne jsem prostě
vzal tátovu lékařskou zprávu a výsledky biopsie a poslal je na e-mail
klientského servisu, který jsem našel na webových stránkách Protonového centra.“
Protonová terapie zajišťuje pacientům vysokou šanci na vyléčení
a kvalitní život při léčbě i po ní.
„Nespornou výhodou protonové
léčby je to, že je ambulantní a trvá
pouze pět dní u časného stadia a 21

dní u pokročilého stadia karcinomu
prostaty. Protonová léčba je hrazena zdravotními pojišťovnami,
a proto je dnes již dostupná opravdu všem pacientům ze všech krajů
České republiky. Zaměřili jsme se
na to, aby muži po rakovině prostaty byli sexuálně aktivní, aby netrpěli impotencí, aby denní inkontinence neomezovala jejich aktivity.
Léčba je krátká, účinná a bezbolestná, nevyžaduje hospitalizaci
a ve většině případů ani pracovní
neschopnost,“ říká doc. MUDr. Jiří
Kubeš, Ph.D., primář Protonového
centra.

• Každý pacient má v Protonovém centru svého
osobního koordinátora, který mu je plně k dispozici.
• Komunikace koordinátora s pacientem zahrnuje
podání základních i doplňujících informací
o protonové terapii, zajištění posouzení vhodnosti
tohoto typu léčby pro každého pacienta
individuálně, zabezpečení potřebných vstupních
vyšetření, vyřízení všech administrativních úkonů
k zahájení léčby apod.
• Kromě samotné léčby poskytuje Protonové centrum
i diagnostiku, a to nejen svým onkologickým
pacientům, ale i široké veřejnosti. Absolvovat zde
můžete vyšetření magnetickou rezonancí (MR)
a pozitronovou emisní tomografií v kombinaci
s počítačovou tomografií (PET/CT). Objednací doby
jsou okolo 3 týdnů.
• 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.
Když do Protonového centra
dorazili pan Tomáš s tatínkem
poprvé na konzultaci, byli oba
jako v jiném světě. „Už při první
návštěvě jsme viděli, že přístup personálu se nedá porovnávat s předchozími zkušenostmi. Klíčovou roli
však sehrál primář Kubeš – jeho

seriózní vystupování a jeho znalosti nás utvrdily v tom, že protonová
léčba bude pro tátu tou nejlepší variantou léčby. Dnes je to již téměř
tři roky po skončení léčby a táta se
cítí zdravotně naprosto fit jako před
zjištěním diagnózy,“ uzavírá své
vyprávění pan Tomáš.

Výrobní a skladové prostory
Příběhů mužů s rakovinou
prostaty je mnoho. Lze je vyprávět nejenom z jejich pohledu,
ale také z pohledu těch, kteří je
na jejich cestě nemocí i uzdravením provází. Z jejich perspektivy
totiž může celá situace vypadat
úplně jinak.
„Tatínkova diagnóza byla jako
8

facka z čistého nebe – nikdy netrpěl
žádnými příznaky, na urologii tady
v Ústí šel v podstatě náhodou, pozitivní výsledek biopsie jsme vůbec
nečekali,“ vzpomíná pan Tomáš.
Těžko soudit, zda bylo toto nepříjemné zjištění těžší pro něj nebo
přímo pro jeho otce. Zmobilizoval
proto své síly a začal shánět potřeb-

né informace o možnostech léčby.
„Z počátku nám lékaři na ambulancích i v nemocnici nabízeli pouze chirurgický zákrok a následně
hormonální léčbu. Přestože bych
si netroufl polemizovat s lékaři, tátovy hodnoty PSA nebyly zase tak
špatné a z různých zdrojů jsem se
dočetl, že v podobných případech je

operace až posledním řešením. Šlo
mi především o to, aby kvalita tátova života, kterému v té době bylo 52
let, zůstala maximálně a plnohodnotně zachována,“ vysvětluje pan
Tomáš.
Protonové centrum mu nebylo
neznámé, několik jeho kamarádů a kolegů z práce zde již léčbu

v Teplicích od 300 m 2 do 5 000 m 2

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

www.vyhodnereality.cz

Daniel Řeřicha

Pochází z podhůří Krušných hor a aktivně fotí od roku 2004.
Díky nedalekému Českému středohoří, Krušným horám
a Česko-saskému Švýcarsku, má od malička velice blízko
k přírodě a cestování. Donedávna byly jeho hlavní doménou jen
barevné fotografie. V poslední době však rád fotí i černobílé
minimalistické snímky krajiny, při kterých často využívá dlouhých
expozičních časů.

Krajinářský fotograf,
lektor fotografických
workshopů a fotokurzů
Zastává názor, že i v dnešní moderní době,
je pro dobrý snímek nejdůležitější pečlivá
práce s kompozicí, světlem a atmosférou
snímané scény. Pro budoucí fotografii se
snaží vždy udělat maximum už přímo v terénu, aby nemusel zbytečně a zdlouhavě
vysedávat u počítače.
Pracuje s digitální zrcadlovkou Canon
a preferuju široká ohniska, která mu dávají
možnost pracovat s popředím fotografie
přesně podle jeho představ.
Má rád kompozice s dominantním a výrazným popředím a tak často se svým fotoaparátem doslova leze po zemi, aby do popředí
snímku dostal něco zajímavého (rozkvetlé
kytky, zajímavý kámen, strukturu sněhu,...).
Nejraději fotí na místech, která ještě nejsou
fotograficky tak populární. Bohužel i místa,
kde ještě před několika roky fotil úplně
sám (např. bukové lesy v Krušných horách),
nebo téměř sám (např. České středohoří,
Balt,...), tak bývají dnes „přeplněná“ dalšími
fotografy.
Na jeho snímky můžete narazit na výstavách, fotografických obrazech, v knihách,
kalendářích a časopisech vydávaných v České republice, ale i v různých koutech světa
(Slovensko, Anglie, Německo, Jihoafrická republika, Čína,…). V posledních letech získal
několik ocenění ve fotografických soutěžích
(např. SIENA International Photo Awards;
35Awards; Neutral Density Photography
Awards; Monovision Photography Awards;
Fine Art Photography Awards;…).
Své fotografické zkušenosti od roku 2010
předává dalším fotografům v rámci skupinových workshopů a individuálních fotografických kurzů.
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Čím jsou pro Vás Krušné hory jedinečné a proč je tak často a rád fotíte?
„Žádné jiné české pohoří není zahaleno takovou rouškou tajemna jako právě Krušné hory.
Husté smrkové a bukové lesy, rašeliniště, malebné potoky, horské pláně a zajímavá jezírka.
To vše jsou Krušné hory, nejtajemnější české
pohoří.
Časté ranní mlhy či nízká oblačnost dodávají
jednotlivým místům tu správně tajemnou atmosféru a je úplně jedno, zda fotíte v bukovém
lese či u meandrů horského potoka. To jsou důvody, proč tak často do Krušných hor vyrážím
a proč je mám tak rád.
Kdo mě zná tak ví, že v krajinářských fotkách
preferuju výrazné popředí, které hned na první
pohled dokáže zaujmout. Horské potoky klikatící se často nedotčenou krajinou Krušných hor
jsou ideálním motivem. Je přitom úplně jedno,
zda se jedná o podzimní ráno se zlatavou trávou, první námrazu nebo o zasněženou krajinu
uprostřed zimy.
Na horské pláně vyrážím nejraději, když
krajinu pokryje sníh a vše se schová do husté
mrazivé mlhy. To jsou přesně podmínky, které
vyhledávám pro černobílé minimalistické fotografie. Tyto obsahově jednoduché fotografie
mám čím dál raději. Tyto snímky totiž nejsou
jen o zachycení přirozeně krásného nebo zajímavého místa. Je potřeba si mnohem více všímat linií a jednotlivých prvků budoucí fotografie a to mě baví.
Nejvíce fotek z Krušných hor mám z bukových lesů. Nejraději si hledám buky vytvarované působením klimatických vlivů (mráz, sníh
a vítr) v horních partiích Krušných hor. Stejně
jako na krušnohorských pláních i při focení
v lese je pro mě důležitá hustá mlha, která dokáže fotografovanou scénu obsahově zjednodušit a dá prostor vyniknout vybraným stromům.
Mlhavou atmosféru vyhledávám v každou roční
dobu, ale nejvíce si takových podmínek cením
na jaře, když jsou buky svěže zelený. Takových
dnů moc nebývá a i fotek s podobnou atmosférou je výrazně méně než těch podzimních.“

| www.danielrericha.cz | www.phototours.cz |

scbournak.cz

Jak prožívají pandemii zvířata v zoo?

Těší se na návštěvníky

My lidé, jsme díky dlouhotrvající pandemické situaci
jednou nahoře, jednou dole a je to pro nás už hodně
únavné. Jak tuhle dobu snášejí zvířata a co znamená
pro zaměstnance, o tom jsme si povídali s ředitelkou Zooparku Chomutov
Věrou Fryčovou.
Jaký byl rok 2021 pro vás a vaše
svěřence?

Počátkem roku jsme byli z důvodu opatření v souvislosti s epidemii
Covid -19 uzavření a s napětím jsme
očekávali další vývoj. Jako většina
populace jsme řešili, jak si s pokračujícím omezením poradit. Koncem
roku jsme pak bojovali s onemocněním mnoha ošetřovatelů. Pro mne
osobně byl rok 2021 rokem očekávání, zda epidemie opět propukne,
či se vrátíme do běžného života,
zda s nákazou budou zejména mí
nejbližší umět bojovat a zda nálada
ve společnosti bude optimističtější.
V zooparku jsme se snažili pracovat
na koncepci rozvoje areálu, úpravách
a opravách zázemí pro zvířata a ošetřovatele, renovovali jsme některé
zastaralé objekty, investovali do pochozí lávky u opic, opravili statek
domácích zvířat a především se plně
zabývali každodenní činností spojenou s péči o zvířata a rozsáhlý areál.

Chyběli zvířatům návštěvníci?

Zvířata zažila nezvykle klidné období, u některých jsme dokonce zaznamenali, že jim návštěvníci velmi
chybí. Mám na mysli zejména ta, která od návštěvníků dostávají krmivo
z našich prodejních automatů, například poníci, oslíci, nebo kozy. Registrovali jsme i nezvyklý přístup rosomáků, kteří se po dlouhé přestávce
ochotně přibližovali až k návštěvníkům, jež jindy zcela přehlížejí.
Jak se epidemie podepsala
na hospodaření příspěvkové
organizace?

V chomutovském zooparku nemáme vnitřní expozice a v zimním
období nás navštěvují zejména rodiny z blízkého okolí, mající převážně celoroční vstupenky. Z tohoto
důvodu nebyly finanční ztráty tak
vysoké jako v jiných zoologických
zahradách. Příznivci nás podporovali formou adopce zvířat, nákupu tzv.
Solidárku a sponzorství, řada firem
nás obdarovala nákupem krmiva
Jaká byla loňská návštěvnost
ve srovnání s lety před pandemií? a podobně. Všem podporovatelům
Návštěvnost zejména v dubnu za to patří náš veliký dík.
a červenci dosáhla oproti minulým
letům výrazného nárůstu. Celkem Kolik tvorů v zooparku chováte
jsme vloni přivítali 210 113 návštěv- a kolik lidí se o ně stará?
níků.
V zooparku v současné době cho-

Zoopark v číslech
Zoopark hospodaří na 112 hektarů ploch
a je příspěvkovou organizací města Chomutova. V současnosti chová na 160 druhů zvířat,
mezi nimiž nechybí ani silně ohrožené druhy
vedené v Červené knize IUCN. K návštěvníky
nejoblíbenějším patří tuleň kuželozubý, vel-

váme 934 zvířat, o které se stará 19
chovatelů. Tři kolegyně připravují
krmivo, dva v záchranné stanici ošetřují zvířata s handicapem a o koně
ve vlastnictví zooparku či o ustájené
koně soukromých majitelů pečují
čtyři ošetřovatelky. Péče o zvířata je
velmi náročná, nemůžete je ošidit,
nemůžete zapomenout, musíte sledovat jejich zdravotní stav a protože
se nejedná o mazlíčky, musíte dávat
neustálý pozor.
Jaké nové přírůstky letos
očekáváte?

Rádi bychom, kdyby se podařil
odchov u rosomáků, charz žlutohrdlých, jelena bucharského, uriala
kaspického, pižmoňů, blavora žlutého, vejcožrouta afrického, orlosupa
bradatého, orla východního, Sovice
krahujové a pustila bradatého.
Co můžete návštěvníkům
nabídnout teď v zimě?

Věra Fryčová

příklad vyhlídkovou jízdu vláčkem,
velmi oblíbenou projížďku areálem
eurosafari nebo komentované krmení. Zážitkový pobyt ve skanzenu
Stará Ves lze zpestřit vyjížďkou kočárem, jízdou na koni a na ponících.
Na období letních i jarních prázdnin
připravujeme velmi populární příměstské tábory pro děti. Především
pro mateřské a základní školy máme
připravenou celou řadu edukativních programů. Mnozí prázdninoví
návštěvníci Chomutova znají velmi
dobře rovněž areál Kamencového jezera. Velmi vyhledávanou novinkou
se v průběhu letošní zimy stalo pravidelné koupání pro otužilce.
Co vzkážete stávajícím i novým

Nádhernou procházku zimní za- návštěvníkům?
hradou, podívanou na zvířata zePřijeďte se osobně přesvědčit, že
jména z arktických oblastí, která si Chomutov nabízí velké množství tuchladné počasí užívají.
ristických atraktivit a mimořádných
zážitků v každém ročním období.
V portfoliu máte i další služby…

Náš zoopark nabízí mnoho aktivit především rodinám s dětmi, na-

bloud dvouhrbý či zubr evropský. Součástí zooparku je skanzen Stará Ves – Centrum krušnohorského lidového umění, kde lze navštívit
hrázděný statek s dobovým zařízením a výstavou starých zemědělských strojů a techniky,
staroslovanskou a starogermánskou chýši,
kapličku a funkční větrný mlýn holandského

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

Připravila: L. Richterová,
foto: archiv Zooparku Chomutov

Hledáme posily do výroby
a další profese

typu. Zoopark provozuje Stanici pro handicapované živočichy a je zapojen do projektu Národní síť stanic pro handicapované živočichy
a činnost záchranných center pro státem zabavené živočichy. Ve svých prodejnách zoopark obchoduje také se zbožím typu Fair Trade a BIO.

• Konstruktér
• Manažer údržby
• Elektromechanik

Charza žlutohrdlá
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Skanzen Stará Ves

R2-22
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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
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Medvěd hnědý

13

INZERCE

HAVEL - HAVLOVÁ

STŘECHY
LU K Á Š PAY E R L E

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

OSBD Teplice

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

Prodejní doba Po-Pá 7:00-15:30

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.
DOPRAVA - odvezu, přivezu.

Benešovo nám. 217/12
CHRÁNĚNÁ DÍLNA
Sáčky papírové i textilní
Hepa-filtry, filtry i vůně.

Měsíčník REGIOREVUE

TEPLICE

S tímto kuponem sleva 10% na nákup

Tel.: 724 706 553.

R2-22
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Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2

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

PROVÁDÍME:

Zajišťujeme dopravu i skládání pásem

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

Přijedeme, platíme v hotovosti na místě.
Email: jellimetzkyjiri@gmail.com

Objednávky telefonicky na tel.:

IČO: 76501531

734 858 556

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ horolezeckou technikou,
frézování pařezů
Tel.: 608 360 681

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

Telefon: 604 68 44 75

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

www.elsen.cz

VÝHODNÉ AUTOBATERIE

Martin Dočekal

R2-22

 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
R2-22

Tel. 608 209 622

Malířské - lakýrnické, tapetářské práce

Duchcov
R2-22

SÁČKY
DO
VYSAVAČŮ

VYKUPUJEME:

Bílinské nízkosirnaté
uhlí z Ledvic
+ písek, štěrkopísek

www.telasko.cz

R2-22

Natočíme svatby, křtiny, oslavy narozenin,
atd. Profesionální vybavení. Převádíme také
videozáznamy ze všech formátů na DVD,
Flash, paměťovou kartu.
Bližší info na tel.: 725 065 344

Koupelny přímo na tělo

Tel.: 604 844 179

Tel.: 723 617 198

R2-22

PRODEJ OVOCE

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY
SPRÁVU DOMŮ

vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

R2-22

Provádíme vizualizaci koupelen

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

a autodopravu

V ÝK U P K N I H

Prodáváme

R2-22

Již téměř 50 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

kačírky, zemina,
štěrky, písky,
zahradní substrát,
mulčovací kůra

R2-22

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

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

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO KLAPÝ

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské
a klempířské práce

PRODE J:

stěhování

R2-22

R2-22

Deratizace - Dezinsekce - Dezinfekce

Areál Telasko Hudcov

Nabízíme levné

R2-22

ASPRA

Silniční a odtahová služba
Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

www.vyhodnereality.cz

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

15

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

www.vyhodnereality.cz

