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ÚSTÍ

Zvýhodněný balíček
vstupenek zakoupíte v mobilní aplikaci SEJF nebo
NOVĚ na pokladnách jednotlivých turistických cílů:

zdarma ke stažení zde

aplikace SEJF

Více informací na www.usti-nad-labem.cz
Platnost 14 dní od zakoupení.

startujem
e1.6.2022

ušetříte více než 40 %

   vstupné do zoo 
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem)

  vstupné do městského muzea 
a zrcadlového bludiště na Větruši 
(Muzeum města Ústí nad Labem)

  jízdné na lanovou dráhu – obousměrné
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem)

letní sezóna – celodenní vstupné do venkovního areálu na Klíši
zimní sezóna – dvouhodinové vstupné do krytého areálu na Klíši
(Městské služby Ústí nad Labem)





Voda je zázrak i nezbytnost

Podobné je to třeba i  při čtení 
knih, novin nebo časopisů. Prů-

měrná spotřeba knižního průmy-
slu je 125 milionů stromů za  rok. 
Z  nich se vyrábějí knihy, které se 
pak skladují a  převážejí prodej-
cům, což také vyžaduje značné vy-
užití vody.

Voda je jedním ze základních 
přírodních zdrojů a  pokladů. Bez 
ní by neexistoval život a dnes si už 
nedovedeme představit, že by pro 
nás nebyla dostupná. Obyvatelé se-
verních Čech jí mají dostatek, a  to 
i přes to, že vyrobit pitnou vodu je 
stále složitější a složitější proces. 
S  „modrým pokladem“ hospodaří 
v  regionu skupina Severočeská 

voda, která zajišťuje zásobování 
pitnou vodou pro 1,1  milionu oby-
vatel Ústeckého a Libereckého kra-
je, na  území o  rozloze 6  930  km2. 
Naše severočeská voda, která je 
plně v  českých rukou, protože ak-
cionáři vodárenských společností 
jsou města a  obce v  obou krajích, 
patří k  těm nejkvalitnějším v  re-
publice. Proto se severočeští vo-
dohospodáři snaží, aby si lidé naší 
vody vážili, poznávali ji a snažili se 
ji chránit.

Severočeští vodohospodáři na-
příklad pravidelně navštěvují zá-
kladní a  střední školy se vzděláva-
cím programem Bádání o vodě a šíří 
osvětu o  důležitosti vody i  správ-

ném hospodaření s  ní. Umožňují 
také veřejnosti, aby se blíže sezná-
mila s klíčovými provozy pro zajiš-
tění zásobování pitnou vodou a čiš-
tění odpadních vod. Pohádkové dny 
otevřených dveří v úpravnách vody 
a čistírnách odpadních vod jsou ob-
líbenými akcemi, zejména u  rodin 
s dětmi. A třeba návštěva přehrady 
Fláje a její duté hráze je zajímavým 
zážitkem.

Hospodaření s  vodou, využití 
vody v krajině, investice do obnovy 
a rozvoje vodárenské infrastruktu-
ry — to jsou témata, na která sku-
pina Severočeská voda myslí stále 
a chce je připomínat všem obyvate-
lům severních Čech.

I když si to často neuvědomujeme, spotřeba vody je spojená téměř se vším, co přes 
den děláme. Když sledujeme televizi, vaříme nebo pracujeme na počítači, využíváme 
elektrickou energii, která se získává způsobem, jehož je voda nezbytnou součástí.
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Někde daleko v překrásné kra-
jině, kam člověk ještě nestačil po-
ložit svoji vše zničující stopu, stojí 
skalka. Ne moc velká, ale dost 
na to, aby za krásného počasí do-
kázala zachytit hodně slunečních 
paprsků. Ale jen na  jedné straně. 
Na druhé straně vládl věčný stín. 
A právě tam si založili osadu černí 
mravenci. Bylo jich na tisíce a vy-
nikali svojí pracovitostí, chytrostí 
a  také byli na  jejich velikost vel-
mi silní. Měli různé povinnosti, 
dělnice se staraly o  vajíčka, která 
jim ve velkém množství dodávala 
mravenčí královna. Pak tam byli 
lovci, kteří se každý den vydávali 
do okolí lovit všelijaké pochoutky, 
jako stonožky, housenky, žížaly 
a  také velmi chutné škvory. Vel-
mi důležití byli také hlídači jejich 
hranic. Dnes, jako ostatně každý 
den, bylo v  osadě velmi rušno, 
královna byla zase ve formě a va-
jíčka z  ní lítala po  desítkách na-

jednou. Dělnice pobíhaly s vajíčky 
sem a  pak zase tam a  opatrně je 
někam pokládaly, ale ne na dlou-
ho, aby se neproležela.

V jednom z těch vajíček spinkal 
náš budoucí hrdina. Často se mu 
z  toho stěhování udělalo i nevol-
no, ale protože ještě nikdy nejedl, 
tak se nemohl vyzvracet. Jednoho 
krásného slunečného dne, což 
v osadě nebylo vidět, protože, jak 
už víme, tam byl věčný stín, se náš 
hrdina prokousal z  jeho vajíčka. 
Žádná sláva pro něj, protože se 
ten den prokousaly ještě stovky 
dalších mravenečků. Sám si rych-
le našel volný koutek a pozoroval 
vše, co se kolem něj dělo. Obdi-
voval pracovitost dělnic i  dělní-
ků, ale hned si uvědomil, že tohle 
pro něj není a že to dělat nebude. 
A tak, když se ho po několika le-
tech královna zeptala: „Čím chceš 
být, chlapče?“, tak hrdě odpově-
děl: „Já se chci stát hlídačem hra-

nic.“ Královna s  tím souhlasila 
a  náš hrdina absolvoval školení 
na hlídače hranic. Zkušení hlídači 
ho naučili vše, co k tomu bylo za-
potřebí. Také mu bylo vysvětleno, 
proč je hlídání jejich hranic tak 
důležité. Na  druhé straně skalky 
mají totiž osadu jejich úhlavní ne-
přátelé - červení mravenci a  ti se 
stále pokoušejí jejich hranici pře-
kročit a lovit na jejich území. Čer-
ní mravenci nenávidí ty červené 
a obráceně je tomu taky tak. Podél 
hranice se často odehrávají bitvy 
a  někdy i  se smrtelným koncem. 
Brzy nadešel den, kdy náš hrdina 
měl jít se třemi kamarády poprvé 
hlídat hranici. Co se však nestalo. 
Jeho kamarádi si tajně vyrobili al-
koholický nápoj a  tak se opili, že 
nemohli ani chodit, natož hlídat 
hranici. Tak se náš hrdina rozhodl 
jít hlídat sám a protože se teď cítil 
velmi důležitý, tak se rozhodl dát 
si sám jméno Frits. Ostatní černí 

mravenci jména neměli a  taky je 
to vůbec nezajímalo. Frits se sám 
procházel kolem hranice a doufal, 
že se červenáči dneska o nic nepo-
kusí. V tom zahlédnul pod malým 
lístkem červenou nožičku. Frits 
rychlým pohybem lístek odhodil 
a  chtěl se svými ostrými čelist-
mi zakousnout do  nepřítele, ale 
v tom úplně ztuhl a nebyl schopen 
žádného pohybu. Jediné, co u něj 
fungovalo byly oči a ty viděly ležet 
na  trávě krásnou červenou mra-
venčí dívenku.

Frits úplně zapomněl na  svoji 
povinnost a obdivoval překrásnou 
postavu červeného děvčete. Pak se 
přeci ovládl a přísně na ni vyštěkl: 
„Co tu děláš? Tady nemáš co hle-
dat!“. Červená krasavice třesou-
cím hlasem odpověděla: „Já, já, já 
jsem zabloudila a  omylem přešla 
hranici, a  přitom jsem si porani-
la levou zadní nožičku.“ Fritse se 
zmocnil pocit, který ještě neznal. 

Libor Ernst Neumann, Holanďan, který první polovinu života prožil v Teplicích, nám poslal povídku, 
kterou sám napsal. Podělíme se s Vámi o úryvek z povídky. Ale napřed pár slov autora.

Černí a červení
Frits je silný a odvážný černý mravenec. Majka je překrásná a velmi temperamentní červená mravenčí dívenka. Tito 

dva se setkají na hranici, která rozděluje území černých a červených mravenců. Je to láska na první pohled. Jejich láska 
je zakázaná, a  tak spolu musí uprchnout do neznámé ciziny, a přitom zažijí mnoho různých dobrodružství. Naštěstí 
se dostanou do země, kde je mravencům úplně fuk, jakou máš barvu. Majka a Frits jsou přijati do téhle velmi vyspělé 
mravenčí společnosti. Brzy si získají oblibu všech černých a červených mravenců, ale musí slíbit, že se přizpůsobí jejich 
způsobu života. To pro ně není problém, až na to, že se jim nepodaří změnit jejich původní přízvuk. Získají si výborné 
přátele, se kterými prožijí všelijaká možná, a dá se říci i skoro nemožná dobrodružství, humorná, nebezpečná, erotická, 
ale také tragická. Tento příběh by měl nás, lidi, přinutit k zamyšlení o tom, co v posledních letech prožíváme a uvědomit 
si, že tak, jak my všemocní lidé se světem, a také s námi samotnými zacházíme, je naprosto nepochopitelné.

6golfbarbora.cz
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Byl to soucit. Co nejvlídnějším 
hlasem dívenku oslovil: „Já ti uká-
žu cestu zpátky, ale musíme si po-
spíšit.“ „Jenže já teď nemohu moc 
rychle běžet, protože mě ta nožič-
ka bolí,“ řekla kráska a  dívala se 
na  Fritse s  obdivem a  ano, sko-
ro láskyplně. Frits z  toho trošku 
znervózněl a řekl: Tak si mi vlezeš 
na  záda, já tě přes hranici odne-
su a  zítra můžeš jít zase za  tvým 
červeným přítelem.“ „Já žádného 
červeného přítele nemám, a  taky 
jsem nikdy neměla,“ zvolala krás-
ka, ale když mi pomůžeš, budu ti 
moc vděčná. Ale nejdřív ti chci 
říct, že mám také jméno. Chceš 
ho vědět?“ „Samozřejmě,“ od-
pověděl Frits. „Jmenuji se Majka 
a jaké jméno máš ty?“ „Jmenuji se 
Frits a rád ti pomůžu,“ zněla jeho 
odpověď. „Tak dobře,“ souhlasi-
la Majka, vlezla Fritsovi na  záda 
a pevně se k němu přitiskla.

A  tak takhle vyrazili k  hrani-
ci. Z  dálky vypadali jako siam-
ská dvojčata. Frits cítil Majku 
na  svých širokých zádech a  při 
každém kroku se mu zrychloval 
tep. Co se to se mnou děje? ptal 
se sám sebe. Za  krátkou chvilku 
přišli k hranici a Frits řekl: „Maj-
ko, teď už ale musíš jít dál sama, 
protože by určitě nebylo dobře, 
kdyby tě vaši viděli s černým mra-
vencem.“ „To je pravda,“ souhla-
sila Majka a  pak dodala: „i  když 
nechápu, proč to tak musí být.“ 
Na  to Frits neměl odpověď. „Je-
nomže já tě chci zase vidět, a čas-
to!“ zvolala Majka. „Já tebe taky, 
Majko, a mám dobrý nápad. Zítra 
ve  stejnou dobu mám zase služ-
bu. Přijdu na  tohle místo, a když 
sem zase zabloudíš, budu moc 
šťastný.“ Já určitě zítra zabloudím, 
to ti, Fritsi, slibuji,“ řekla Majka 
nadšeně. „Nožička mě už nebolí, 
a tak si musím pospíšit,“ a odchá-
zela k osadě červených mravenců. 
Frits se za ní díval a uvědomil si, 
že tohle byl zatím nejhezčí zážitek 
v jeho zatím krátkém životě.

Cestou zpátky potkal Frits své 
tři, ještě trochu opilé kolegy. Ti se 
mu velice omlouvali a prosili ho, 
aby neřekl královně, že zanedbali 
svoji povinnost. „To je přece jasné, 
nejsem žádný žalobníček“, uklid-
nil je Frits. „A viděl jsi nějaké čer-
veňáky?“ ptali se tři zvědaví opilci. 
„Ani jednoho,“ zalhal Frits.

Když Majka přišla do  jejich 

osady, tak všichni už spali. To je 
dobře, aspoň nemusím nikomu 
vysvětlovat, proč jsem přišla tak 
pozdě. Lehla si na  své místečko, 
zavřela svá krásná očička, a hned 
myslela na  Fritse. „Kde jsi se tak 
dlouho toulala?“ ozval se jeden 
z jejích bratříčků, který se zrovna 
probudil. „Ale, trošku jsem za-
bloudila.“ „Tak to jsi tedy hloupá,“ 
odpověděl bratříček a zase usnul. 
To jsem ráda, že jsem dnes byla 
hloupá, řekla si Majka a  s  úsmě-
vem usnula.

Frits se vrátil do svého a hned se 
pustil do jídla. Spořádal velký kus 
škvora, kterého lovci ulovili. Pak si 
šel lehnout, začal myslet na Majku 
a těšil se na příští setkání.

Druhý den řekl svým kolegům, 
kam jde hlídat, a  že na  to stačí 
sám. „Jak chceš, my tedy půjdeme 
jinam,“ souhlasili jeho kamarádi. 
Frits byl jako trní a byl na hrani-
ci o dvě hodiny dříve. Takže měl 
pocit, že čeká nekonečně dlouho. 
Toužebně vyhlížel Majku, avšak 
zatím stále marně. V  momentě, 
když už ztrácel naději, se za  ním 
ozval její tichý hlásek: „Fritsi, já 
jsem tady, za tebou.“ Frits se otočil 
a uviděl Majku v měsíčním světle, 
krásnou a svůdnou.

„Majko, ty ani nevíš, jakou 
mám radost, že tě zase vidím.“

„Ale vím,“ řekla Majka, „stej-
ně velkou jako já. Ale nemluv tak 
nahlas, protože cestou za  tebou 
jsem zahlédla dva naše hlídače. 
Naštěstí oni mě ne. Ale teď tě chci 
pozdravit“ a Majka přitiskla svoji 
krásnou hlavičku k Fritsově. Óóó, 
jak je to příjemné, řekl si Frits 
a  obejmul všemi svými nožkami 
její krásné tělíčko. A  pak, jak se 
sluší a  patří pro dva zamilované, 
se úplně oddali milostné hře.

Měsíc mohutně svítil na  jejich 
štěstí. Frits a Majka rozrušení lás-
kou zapomněli na to, že je možné 
je vidět i  z  velké dálky. A  v  tom 
je najednou spatřili z  obou stran 
hranice černí i  červení hlídači 
a hned k nim běželi. Frits si toho 
všiml a  odstrčil od  sebe láskou 
opojenou Majku. „Musíme rychle 
pryč, Majko, blíží se k nám hlída-
či a  z  obou stran.“ A  tak se dali 
na  útěk. Oba věděli, že když je 
chytnou, tak je čeká nejtěžší trest.
Ale nemohli ani doprava, ani do-
leva a tak běželi rovně, aniž věděli 
kam. Utíkali, jak nejrychleji moh-

Libor Ernst Neumann 
Před 73 lety se v nizozemském 
Amsterodamu, českému brusičovi 
drahokamů (absolventovi 
šperkařské školy v Turnově) 
a jeho nizozemské manželce, 
narodil syn Libor. V roce 1954, 
když bylo Liborovi 5 let, se 
rodiče a jejich 3 děti odstěhovali 
do Československa. Bylo to velké 
otcovo přání, kterého pak velmi 
litoval a po těžké nemoci v roce 1959 zemřel. Přestože 
Libor a jeho bratr i sestra vyrůstali v Teplicích ve velmi 
skromných podmínkách, tak rád a často s úsměvem 
vzpomíná na své dětství, školu a kamarády. Po školní 
docházce se v Dubí vyučil strojníkem sklářských 
automatů, což se mu později v Nizozemském sklářském 
městě Leerdamu (sesterské město českého Nového Boru) 
velmi vyplatilo.
Libor nastoupil v roce 1968 do vojenské služby v Tachově, 
a tak si při té příležitosti mohl vychutnat vpád vojsk 
Varšavské smlouvy do Československa. Po devíti měsících 
služby utrpěl vážný úraz, který ho připravil o levé oko. 
V roce 1973 se oženil s jeho Hankou, s kterou se společně 
s jejich dvěma dětmi v roce 1979 odstěhovali do jeho 
rodného Holandska. Nebylo to vůbec jednoduché, 
ale s pomocí přátel a kamarádů se dílo podařilo. 
V Holandsku byla celá rodina dobře přijata a po malých 
nesnázích se novým podmínkám a zaměstnání rychle 
a úspěšně přizpůsobila. Libor vždy rád četl a taky někdy 
něco, většinou humorného napsal, a pak s tím obtěžoval 
manželku i děti, většinou s úspěchem.
Během období coronaviru, když se nic nesmělo, se Libor 
rozhodl napsat delší příběh, který nám připomene 
události posledních let, a to v mravenčím podání. Libor 
s Hankou každý rok navštěvují Teplice, kde mají stále 
příbuzné a přátele a doufají, že v tom budou ještě dlouho 
pokračovat.

li, ale přesto se hlasy rozzuřených 
hlídačů rychle blížily.

Přiběhli k  řece a  nemohli dál. 
Frits se otočil a byl pevně rozhod-
nut bránit sebe, ale hlavně Majku, 
až do trpkého konce. Vtom spadl 
přímo před jejich očima javorový 
list na okraj řeky. No, tak řeka to 
zrovna nebyla, ale takový potůček. 
Pro mravenečky to ale byla ob-
rovská řeka. Majka nebyla jenom 
krásná, ale i chytrá a řekla: „Fritsi, 
pojď, vlezeme si na  ten list a  on 
nás možná převeze na  druhou 
stranu řeky.“ A  tak také udělali. 
Frits se vší silou odrazil od břehu 
a list se dal do plavby. Byl také nej-

vyšší čas, protože červení i  černí 
hlídači se přihnali ke břehu. Když 
viděli, že jim Majka a Frits unikli, 
tak se začali prát mezi sebou.

Majka a Frits se na ně dívali z je-
jich plavidla a  Majka řekla: „Víš, 
Fritsi, když se na  to dívám, tak 
jsem ráda, že jsme utekli. Myslím, 
že se mi nebude stýskat po  tom 
životě, co jsem doposud prožila. 
Jsem šťastná s  tebou a  věřím, že 
i ty se mnou. „No, to si piš,“ odpo-
věděl Frits. Chytrá Majka pak do-
dala: „Když ten konec listu trochu 
ohneš nahoru, tak to bude jako 
plachta a vítr nás rychleji dopraví 
na druhý břeh.“
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Pane doktore, lze nastínit sou-
časnou obecnou perspektivu ko-
munikace mezi lékařem a pacien-
tem? 

Jde o něco, co zažíváme ve zdra-
votnických centrech den co den. 
Komunikace mezi lékařem a  paci-
entem probíhat musí, nicméně její 
povaha se liší obor od oboru a v zá-
vislosti na diagnóze, se kterou paci-
ent za  lékařem přichází. Jistě bude 
v  onkologii komunikace probíhat 
trochu jinak než kupř. v  kožním 
lékařství. Jiným komunikačním té-
matům čelí kožní lékařství a jiným 
onkologie. Základy komunikace se 
sice probírají na  lékařské fakultě, 
nicméně to nejzásadnější naučí lé-
kaře až praxe. 

Jakým komunikačním výzvám 
tedy z Vašeho pohledu ve vaší lé-
kařské praxi čelíte?

Určité nedostatky pojmeno-
vat lze – ty s  námi jsou a  budou. 
Za principiálně problematické bych 
z hlediska efektivní lékařské komu-
nikace s  pacientem spatřoval pře-
devším dvě okolnosti:

V první řadě lékařům na efektiv-
ní komunikaci s pacientem nezbý-
vá mnoho času. Naprostá většina 
péče je poskytována ve  státních 
zařízeních. Lékaři, jichž je zde často 
nedostatek, jsou zde plně vytíženi 
a prostým dělením lze zjistit, kolik 
jim zbývá na  jednoho nemocného 
času… Požadavky na  kvalitu péče 
rostou, metodiky léčby jsou nároč-

nější a  to i  časově. Pokud nechce-
me, event. nemůžeme, prodlužovat 
čekací doby, musíme přijmout fakt, 
že na „povídání“ s nemocným času 
nezbývá. 

Další je povinná dokumentace, 
které se lékaři musejí věnovat. Při-
rozeně je v  současné době kom-
pletně digitalizovaná. Nicméně 
dokumentační programy jsou čas-
to těžkopádné a  pomalé, vyžadují 
zadávání mnoha položek, často 
zbytečných. Pořízení záznamu je 
časově náročné, často na  úkor ko-
munikace s  nemocným. Výsledek 
je poněkud paradoxní. Lékař hledí 
do monitoru, sotva pacienta vnímá. 

V  Protonovém centru při ko-

Jako zkušený onkolog s mnohaletou praxí stál MUDr. Pavel Vítek, Ph.D., MBA 
před deseti lety u vzniku protonové léčby v ČR. Za motivací stát se jedním 
z lékařů, který bude stát u jejího zrodu, byla především důvěra ve zcela 
novou léčebnou technologii. Práce onkologa ale zahrnuje i v oblasti, kde 
žádná technika a technologie k dispozici nejsou a nebudou. Jednou z nich 
je efektivní komunikace mezi lékařem a pacientem, kterou MUDr. Vítek 
vnímá jako aktuální téma nejenom v onkologii, ale napříč všemi obory 
zdravotnictví.

Protonová terapie si v ČR
získala důvěru lékařů i pacientů

munikaci s pacienty pomáhá „kli-
entský servis“. Do  jaké míry tato 
služba lékaři v efektivní komuni-
kaci pomáhá? 

Oddělení klientského servisu 
a  jeho práci vnímám pozitivně. 
I  pacienti jeho práci velmi oceňu-
jí. Nicméně klientský servis má 
na  starosti komunikaci a  proce-
sování administrativních údajů. 
Instruuje pacienty, kdy a kam mají 
přijít, co je potřeba mít s sebou, po-
skytuje informace o  přípravné fázi 
konkrétního vyšetření či zahájené 
léčby. Ta pomoc je zde tedy kom-
plementární, ale komunikaci jako 
takovou neřeší, protože pracovníci 
klientského servisu nemohou paci-
entům sdělovat diagnózu, oznamo-
vat vhodnou léčbu či informovat 
o prognóze onemocnění. 

A  lékaři Protonového centra 
mají na  komunikaci s  pacientem 
dostatek času?

Mají ho jistě více než lékaři 
ve  státních zařízeních. Hodně zá-
leží na organizaci práce, v níž jsou 
určité stupně volnosti. Nicméně 
otázky hledění do  monitoru při 
hovoru s  nemocným se nevyhý-
bají ani PTC. I  zde platí, že učinit 
medicínské rozhodnutí a  probrat 
je s  nemocným je více nebo méně 
náročné a  je nutné o  tom pořídit 
záznam. Nicméně určitě se pacien-
tům snažíme věnovat jak jen to je 
v našich silách.

S  výše řečeným souvisí i  ná-
sledující otázka. Asi každý lékař 
zažije minimálně jednou v  praxi 
situaci, kdy musí sdělit něco, co 



Co možná nevíte 
•  Protonová léčba je ze zákona hrazena zdravotními. Je 

tedy dostupná všem občanům z České republiky. PTC má 
uzavřeny dlouhodobě smlouvy s českými zdravotními 
pojišťovnami. 

•  Kontaktovat Protonové centrum může kdokoli. 
Nepotřebujete doporučení ani souhlas lékaře.

•  Díky nejnovějším technologiím a zkušenostem 
s protonovou radioterapií dokáže PTC úspěšně léčit 
široké spektrum diagnóz. V první řadě je to rakovina 
prostaty, prsu a maligní lymfomy, dále nádory hlavy 
a krku, centrální nervové soustavy, zažívacího traktu 
a plic. Našimi pacienty jsou i děti. 

•  Pražské Protonové centrum (PTC) dosud léčilo 
přes 8000 pacientů ze 50 států světa. Kromě 
samotné léčby poskytuje PTC i diagnostiku, a to 
nejen svým onkologickým pacientům, ale i široké 
veřejnosti, prostřednictvím magnetické rezonance 
(MR) a pozitronové emisní tomografie v kombinaci 
s počítačovou tomografií (PET/CT). 

•  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.

»
pacient slyšet nechce. Lze se z lid-
ského hlediska na  takové situace 
připravit? 

Pokud bych měl hovořit konkrét-
ně za obor onkologie, tak na tako-
vé situace lékaře skutečně připraví 
pouze praxe. Specifikovat ale, co 
je v  takových situacích nejtěžší, 
asi úplně nelze. U  každé diagnózy 
je obtížné něco jiného. Sdělování 
neradostných zpráv či špatné pro-
gnózy pochopitelně jednoduché 
není. Jde o  informace, které nikdo 
nechce slyšet. Vedle toho se také 
setkáváme s  pacienty, kteří kladou 
velké množství dotazů, často opa-
kovaně, protože ty špatné zprávy 
nechtějí přijmout. To je pochopitel-
ně pro lékaře náročné nejen časově 
ale i psychicky. 

Protonové centrum letos sla-
ví 10 let klinického provozu. Jak 
v retrospektivě desetileté působe-
ní hodnotíte? 

Kromě toho, že jsem o  deset let 
starší, stejně jako to centrum, tak 
předchozích deset let vidím jako 
období, kdy si protonová léčba v tu-
zemsku hledala a  našla své místo. 
Samozřejmě, že každé začátky jsou 
těžké, a byly i pro pražské Protono-
vé centrum. Ale dnes už je ale toto 
období překonáno a s pozicí proto-
nové radioterapie se sžili i kolegové 
z  ostatních oborů. Za  současným 
stavem stojí 10 let práce, jejíž vý-
sledkem je skutečnost, že protono-
vou radioterapii dnes považujeme 
za standardní součást spektra radi-
oterapie. Péče je hrazená zdravotní-
mi pojišťovnami a je proto dostup-
ná všem pacientům. A  jsem za  to 
skutečně rád. 

Co Vás na  začátku implemen-

tace protonové radioterapie vedlo 
k tomu, že jste se na jejích počát-
cích v ČR chtěl podílet?

Šlo o důvěru v  tuto technologii. 
Kdybych jí nevěřil, neozářil bych 
ani svého prvního pacienta, pro-
tože bych to považoval za  neetic-
ké. Leč ona důvěra není pouze jen 
nějaký subjektivní pocit. Musí být 
podložena množstvím objektiv-
ních nálezů a  referencí. A  to byla 
a je. Z ozáření svého prvního paci-
enta jsem měl radost – vždy, když 
se něco daří podle prvotního zá-
měru, tak vás to povzbudí pro další 
práci.

V  Protonovém centru se s  kar-
cinomem prostaty ozářily už tisí-
covky pacientů. S  její léčbou má 
PTC velmi konkrétní a  pozitivní 
výsledky Nově se daří dosaho-
vat velmi příznivých výsledků již 
v  pěti ozařovacích dnech (frak-
cích). Původně se běžně prostata 
ozařovala pomocí třiceti ozařova-
cích frakcí – lze tento vývoj přičí-
tat technologickému vývoji?

Při ozařování určitého nádoru se 
musí dodat určitá dávka záření, kte-
rou dělíme do určitého počtu frak-
cí (dní). Nádory prostaty se musí 
léčit poměrně vysokými dávkami 

záření, které ale můžeme aplikovat 
v nižším počtu frakcí (ozařovacích 
dní). Pětidenní ozařovací režim je 
dobře vyvinutý a  m.j. užíváme jej 
po  celou dobu našeho působení – 
nejedná se tedy o nic nového a léč-
ba je velmi bezpečná. Rozhodně ale 
nelze tento režim aplikovat u všech 
stadií prostaty. Na  Vaši otázku, 
mohu tedy odpovědět – ano pě-
tifrakčním režimem dosahujeme 
u vybraných, zejména časných, stá-
dií nádorů prostaty velmi příznivé 
výsledky, to znamená, že dokážeme 
vyléčit 97 % mužů. A u jiných stádií 
dosahujeme příznivé výsledky jiný-
mi, delšími, režimy.

Je tedy protonová terapie tím 
modem, který byste pacientům 
při ozařování doporučoval?

Ano, samozřejmě doporučil. Ale 
diagnózu nádoru prostaty stanovu-
je urolog, proto také on by měl jako 
první pacienta informovat o všech 
možnostech léčby. A  v  případě, 
že se před pacientem otevírá více 
možností léčby se stejnou účinností 
a pravděpodobností vyléčení, vzni-
ká prostor, kdy si pacient může a má 
mezi metodami zvolit. Musí být ale 
pochopitelně pravdivě informo-
ván o všech možných nežádoucích 
účincích všech léčebných možností. 
Pokud si pacient protonovou léčbu 
zvolí, tak se potkáme v Protonovém 
centru. Od  našich pacientů pravi-
delně dostáváme na léčbu pozitivní 
zpětnou vazbu.

A co byste vzkázal našim čtená-
řům? 

Aby v dnešní složité době nekle-
sali na mysli a měli důvěru v léka-
ře. Byť tento má hodně pacientů 
a málo času. 

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m2 do 5 000 m2

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



10

Historie
Jezero vzniklo na místě bývalé-

ho Dolu Ležáky, sloužícího od 70. 
let 20. století do  31. srpna 1999 
k těžbě hnědého uhlí. Revitalizaci 
území, dotčeného těžbou hnědé-
ho uhlí, zajišťoval státní podnik 
Palivový kombinát Ústí. Samotný 
lom je zatopen vytvořením neprů-
točného jezera. Postupem času se 
z nevzhledné jámy stalo nádherné 
jezero s průzračnou vodou.

 V  roce 2008 firma Chemin-
vest vybudovala hráz přístaviště 
s  kapacitou až několika desítek 
lodí. Rekultivační práce měly být 
původně ukončeny v  roce 2018, 
na  počátku roku 2019 však bylo 
ohlášeno, že zpřístupnění jezera 

pro rekreační účely se odkládá 
o rok, neboť se objevily problémy 
s nestabilním geologickým podlo-
žím. Projevil se také časový skluz 
u budování plovoucích mol a dal-
ších objektů, které měly sloužit 
jako zázemí pro integrovaný zá-
chranný systém. 

Napouštění
Původní záměr v roce 2002 po-

čítal s napouštěním z  řeky Bíliny, 
ale po  přezkoumání hygienická 
služba zakázala tuto variantu z dů-
vodu vysokého znečištění vody. 
V  úseku, odkud by se jezero na-
pouštělo, byla voda klasifikována 
stupněm znečištění č.  V. (velmi 
silně znečistěná voda). Jako vhod-

nější zdroj vody byla vybraná řeka 
Ohře, a  to prostřednictvím Prů-
myslového vodovodu Nechranice 
a  ze vzdutí pevného jezu Stran-
ná u  stejnojmenné obce Stranná 
na říčním kilometru 99,230. Zdro-
jem vody byla také důlní voda z asi 
5 km vzdáleného hlubinného dolu 
Kohinoor a vlastní povodí jezera. 

Napouštění bylo oficiálně 
a  slavnostně zahájeno 24. října 
2008 a  podle projektu mělo být 
dokončeno v roce 2011. V průbě-
hu napouštění a  úprav okolí bylo 
okolí střeženo a  pohyb v  něm 
omezen. U  příležitosti druhého 
výročí od  začátku napouštění byl 
uspořádán den otevřených dveří. 
Napouštění bylo zastaveno ke dni 

25. 6. 2012. V  květnu roku 2014 
bylo zahájeno dopouštění na kótu 
konečné hladiny stálého nadržení 
199 m n. m. Kóty stálého nadržení 
bylo dosaženo v září 2014.

Otevření jezera
Byla vybudována silnice – pá-

teřní komunikace podél jezera, 
která byla první etapou k otevření 
napuštěného jezera. Druhá etapa 
zahrnovala napojení jezera na při-
lehlé komunikace a  přivedení in-
ženýrských sítí k jezeru. V sobotu 
12. září 2020 bylo jezero oficiálně 
zpřístupněno veřejnosti, i  když 
z  důvodu koronavirové krize bez 
oslav a  doprovodného programu 
jako součást Mostecké slavnosti, 

 Jezero Most je umělé jezero v Ústeckém kraji. Vzniklo jako výsledek rekultivace bývalého hnědouhelného 
dolu a bylo pojmenováno k uctění památky královského města Most, které bylo zbouráno kvůli těžbě 
hnědého uhlí. Jezero se nachází pod vrchem Hněvín, těsně u přesunutého chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie v Mostě, o kterém jsme psali v jednom z minulých vydání časopisu RegioRevue (článek Kostel 
na kolečkách).

Jezero Most



Jezero v číslech 
•  Zatopená plocha: 309,09 ha
•  Doba napouštění: 6 let
•  Délka obvodové komunikace: 9 km
•  Rekultivovaná plocha: 1 300 ha
•  Objem vody: 70,5 mil. m3

•  Průhlednost vody: až 8 m
•  Přítomnost: 350 druhů cévnatých rostlin
•  Maximální hloubka: 75 m
•  Maximální šířka: 1,9 km
•  Maximální délka: 3 km
•  Ryby v jezeře: 8 druhů

Obecné informace
•  Potápění a provozování bezmotorových vodních sportů 

je povoleno na vlastní nebezpečí.
•  Zákaz vjezdu motorových vozidel na obvodovou 

komunikaci kolem jezera, ta je obslužnou účelovou 
komunikací, která slouží pouze pro složky IZS a správce 
území. Zároveň se zde pohybuje velké množství cyklistů, 
běžců a pěších, komunikace prochází přes hlavní pláž.

•  V lokalitě není možný rybolov, protože zde je řízená 
osádka dravých ryb, aby se udržela čistota vody.

»

která byla z  důvodu pandemické 
situace rovněž zrušena. 

Areál vodní plochy je od května 
2021 napojen na  síť MHD města 
Most v  rámci linky č. 16. Přístup 
osob do území jezera Most je celo-
roční a volný. Jezero Most je vodní 
plocha s koupáním na vlastní ne-
bezpečí,  rovněž veškeré rekreační 
a sportovní aktivity jsou na vlastní 
nebezpečí.

Vodní ptactvo
Sčítání, které u jezera Most pro-

vedli v  lednu roku 2019 členové 
mosteckého Ornitoklubu, ukázalo, 
že ve  srovnání se stejným obdo-
bím roku 2018 se zde počet vod-
ních ptáků opět zvýšil. Odborníci 

zde napočítali celkem 6 042 ptáků, 
náležejících k  22 druhům. Mezi 
těmito druhy výrazně převažoval 
racek chechtavý (1 700 exemplářů) 
a  lyska černá (1 800 ptáků), dále 
zde byl hojný racek bouřní, racko-
vé bělohlaví, stříbřití a středomoř-
ští, polák velký a polák chocholač-
ka. Viděny zde byly také labutě, 
kachny, volavky nebo kormoráni. 
Vzácně se vyskytl například hohol 
severní, zrzohlávka rudozobá, str-
nad rákosní či turpan hnědý. Podle 
mosteckých ornitologů tento vy-
soký počet řadí jezero Most mezi 
prvních deset nejvýznamnějších 
zimovišť vodních ptáků v  České 
republice.  (red.)

(zdroj foto: město Most)
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Jako taková má zájem o  studenty s  ambicí 
nejen získat další vědomosti, ale také měnit 
svět a přiložit ruku k dílu. „Na vysokou školu 
se hlásí mladí lidé v životně nezopakovatelném 
období, mají energii, nápady, ideály a jsou plni 
mladistvého humanismu. Přesně tyto atributy 
jsme na  UJEP připraveni rozvíjet a  zapálit je 
pro změnu našeho kraje. Máme k  tomu oblí-
bené pedagogy, inspirativní vědce i  jedinečné 
zázemí,“ zdůrazňuje rektor doc. Martin Balej. 

Supermoderní kampus
UJEP již několik let buduje univerzitní měs-

tečko a současný kampus se dá označit za nej-
modernější v  republice. V  posledních letech 
univerzita získala a investovala do moderniza-
ce vzdělávacího a vědeckého zázemí více než 
2 miliardy korun. „Jsme moderní stále mladá 
univerzita. V našem kampusu v současné době 
naleznete pouze atraktivní budovy a novostav-
by, ve kterých sídlí fakulty s výukovým prostře-
dím odpovídajícím nejvyšším nárokům na kva-
litu,“ upozorňuje rektor doc.  Martin Balej. 
Kampus UJEP je aktuálně nejmodernějším 
vědeckovýzkumným a  vzdělávacím prosto-
rem Ústí nad Labem, má pozitivní atmosféru 

a kreativní náboj. Pro budoucí studenty je tak 
ideálním místem pro prožití vysokoškolských 
studií. 

Pomoc při studiu
„Obecně můžeme sledovat především vý-

razný nárůst podílu studentů zdravotnických 
programů, jenž souvisí také s  dynamickým 
rozvojem naší fakulty zdravotnických studií 
a  s  výstavbou jejího nového zázemí v  areálu 
Masarykovy nemocnice. Chceme tím pomo-
ci řešit kritickou personální situaci ve  zdra-
votnictví,“ zdůrazňuje rektor. Atraktivními 
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Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem má v posledních letech viditelně dobře našlápnuto 
a prožívá takřka renesanční období. Osvobodila se od stereotypů hodnocení regionu, jeho obyvatel 
a budoucnosti, a bere věci do svých rukou. Chce pomáhat, vést a tvořit novou identitu kraje. 

Studujte univerzitu, která má
šmrnc i vizi. Studujte UJEP

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

www.vyhodnereality.cz



novinkami v  nabídce studijních programů 
UJEP jsou právě programy zdravotnické 
(Pediatrické ošetřovatelství, Zdravotnické 
záchranářství, Radiologická asistence) a pro-
gramy z  oblasti technických věd (Řízení ja-
kosti, Materiálové inženýrství, Inženýrská 
mechanika a automatizace nebo Produktové 
inženýrství). Milovníci přírodních a  envi-
ronmentálních věd ocení novinky, jako jsou 
Aplikované iontové či plazmové technologie, 
Geografie transformací nebo Technologie 
pro ochranu životního prostředí. Pedagogic-
ká fakulta nabízí nový program Andragogika 
a  fakulta sociálně ekonomická program Re-
gulace a  behaviorální studia. Zcela nově je 
pak koncipován studijní program Historie, 
rozšířený o zaměření na péči o kulturní dě-
dictví, a  také studijní program Design nále-
žející do oblasti umění. 

Výrazný zájem je také o studium v kombi-
nované formě, tedy o studium při zaměstnání. 
„Často jej volí i čerství maturanti, kteří se snaží 
po maturitě ekonomicky osamostatnit, přičemž 
při současném nedostatku pracovních sil pro ně 
není problém najít si i  dobře placenou práci. 
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Vysokou školu se pak rozhodují studovat dálko-
vě,“ vysvětluje dr. Chvátalová. 

Moderní Poradenské centrum UJEP za-
bezpečuje studentům i  zaměstnancům uni-
verzity nadstandardní bezplatné poradenství 
při obtížích se zvládáním vysokoškolského 
stylu výuky, s  učením či specifiky jednotli-
vých oborů, ale také s  osobními psycholo-
gickými problémy. Samozřejmostí je kariérní 
poradenství. Za  podpory Inovačního centra 
Ústeckého kraje univerzita zároveň pomáhá 
svým studentům startovat vlastní podnikání. 
„Speciálně je u nás postaráno o mladé lidi, kte-
rým život pro studium na vysoké škole postavil 
různé překážky. Jim se pečlivě v  Poradenském 
centru věnují pracovníci Univerzitního centra 
podpory pro studenty se specifickými potřeba-
mi,“ vysvětluje prorektorka Alena Chvátalová. 
Univerzitní centrum podpory pro studenty se 
specifickými potřebami se stalo nezastupitel-
nou součástí vzdělávacího procesu a  životů 
studentů, a  tak i  vlivem stávající situace evi-
dujeme jednoznačně narůstající intenzitu jeho 
využití. Jeho činnost proto univerzita hodlá 
nadále rozvíjet. 

Počet studentů ústecké univerzity od  roku 
2015 poklesl z 9 800 na 8 600 v loňském roce. 
Kopíroval tak klesající demografický trend 
stejně jako na ostatních univerzitách.

V roce 2021 ukončilo UJEP 1 150 absolven-
tů. Bez problémů nalézají v  Ústeckém kraji 
práci, neboť už během jejich vzdělávání pra-
covníci fakult různou formou spolupracují 
s potenciálními zaměstnavateli.

(www.ujep.cz)

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

www.vyhodnereality.cz



14

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

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

Výrobní společnost BMK Czech 
Technologies s.r.o. se sídlem v Krupce 
je výrobce elektroniky pro průmyslové 
využití a v současné době hledá do 
svého týmu:

- Operátory / Operátorky
- Techniky
- Skladníky
- Opraváře elektroniky

V případě Vašeho zájmu nám zašlete svůj profesní životopis na 
naši mailovou adresu: info@bmk-group.cz, nebo nás kontaktujte 
na telefonním čísle: 415 409 130

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

R6-22
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Za Drahou 462, 415 01 Teplice
Tel./fax: 417 50 33 77
Mobil: 602 464 286
E−mail: info@elsen.cz
www.elsen.czPROVÁDÍME:

 elektromontážní práce - bytové, průmyslové, opravy elektro, revize
 prodej elektroinstalačního materiálu
 servis a údržba strojního zařízení včetně automatizace
 zámečnické práce 
 kovovýroba 
 údržba budov
 autodoprava - dodávka expres

www.elsen.cz
R6-22

Koupelny přímo na tělo

Provádíme vizualizaci koupelen

INZERCE
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Ivaně a Karlovi Mládkovým zbývalo do odchodu do důchodu ještě několik 
let. Jenomže potom se u  pana Karla objevily zdravotní problémy, kvůli 
nimž s ním firma už neobnovila pracovní smlouvu a zanedlouho propustili 
ze zaměstnání i paní Ivanu, přestože pro danou společnost pracovala třicet 
jedna let.

Manželé se tak dostali do  velmi složité situace, protože neměli z  čeho platit 
hypotéku, účty a mnohdy ani jídlo. „Uskromnili jsme se, jak to jen šlo, ale stejně to 
nestačilo,“ vypráví paní Ivana.

Když už si myslela, že neexistuje východisko, dozvěděli se manželé o  Rentě 
z nemovitosti od společnosti FINEMO.CZ.

• získáte peníze na cokoli (najednou či postupně)
• za Vašeho života nemusíte nic splácet a nikdy se nesplácí více než cena nemovitosti
• zůstáváte bydlet doma a jste nadále vlastník svého bytu či domu
• můžete žít důstojněji a život si více užívat

Chcete vědět víc?
Další informace o Rentě z nemo-
vitosti najdete na webu:
www.rentaznemovitosti.cz

Můžete zde požádat o orientační 
kalkulaci a seznámit se s příběhy 
klientů.

Můžete také zavolat
na tel. 233 321 850.

Máme licenci
České národní
banky.

Propustili Vás z práce krátce před důchodem? Renta Vám pomůže!

Výhody Renty
z nemovitosti:

27. 5. - 10. 9. 2022

� �  

RKOSTIÈEK
Jízdárna teplického zámku

VSTUPNÉ: DOSPÌLÍ 100 Kè, DÌTI OD 3 LET 70 Kè, 
SENIOØI + OSOBA VE SKUPINÌ NAD 20 OSOB 60 Kè

út - ne 10 -12 a 13 -17 

www.muzeum-teplice.czwww.svetkosticek.cz

Pro německou firmu
nedaleko hranic Cínovec

hledám

autoklempíře 
nebo

autozámečníka
Dobré platové podmínky,

němčina není nutná.

V případě zájmu volejte
české telefonní číslo:
+420 603 326 254.

R6-22

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 léto/22, ročník 33 • Vyšlo v Teplicích dne 6. 6. 2022

• Prodám byt 1+1, 35 m2, Teplice, Ant. Staška. Nová plastová 
okna, nové radiátory, 4.p., hezký výhled, nízký nájem. Cena 
dohodou. Tel.: 606 957 179. (22060201)
• KOUPÍM dům v Dubí. Tel: 602 366 831. (22060701)
• V HEZKÉ části Teplic od července 2022 pronajmu zařízenou 
garsoniéru. Kauce dohodou. Tel.: 721 567 597. (22060202)
• BUDOUCÍ mamince nabízím  dohodou dětské oblečení 
od novorozeneckých velikostí do půl roku vel. 58-70, celoroč-
ní, po jednom miminku, možno zaslat. Stálý odběr vítán. Tel.: 
602 880 764. (22060301)
• PRODÁM pro nejmenší krabici hraček. Závěsné na  kočár, 
postýlku, plyšová zvířátka, postavičky různých velikostí. Pěk-
né, čisté. Cena: 300 Kč. Tel.: 602 954 145. (22060302)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od  r. 1890 
do 1930/40 mm, dále nástěnné nebo figurální hodiny aj. vše 
od hodin. Tel.: 606 957 179. (22060502)
• KOUPÍM staré visací zámky + klíče, kovářské práce. Tel.: 
722 150 816. (22060503)
• PRODÁM dětskou cestovní postýlku i  s  matrací, cena 
700 Kč. Velmi málo použitá. Tel.: 721 741 199. (22060601)
• PRODÁM rohový gauč, rozkládací, 2lůžkový s úl. prostorem. 
TP, tel.: 723 466 140 foto na nettu, za 1 500 Kč. (22060602)
• DARUJI dřevěný botník za odvoz. Teplice. Tel.: 603 986 508. 
(22060605)

• PRODÁM levně starší, plně funkční elekt. sporák se skloke-
ramickou deskou. Odvoz nutný. Tel.: 731 453 039. (22060901)
• PRODÁM jogurtovač Ariete 1 l, nový, nepoužitý, originální 
balení + návod. Tel.: 602 880 764. (22060902)
• PRODÁM láhve propan butan 350 Kč, vařič PB jednoplo-
týnkový 400 Kč, vařič PB dvouplotýnkový 800 Kč. Teplice. Tel.: 
723 466 140. (22060903)
• PRODÁM elektrický kráječ - 100 Kč. Tel.: 606  892  207. 
(22060904)
• PRODÁM vysavač bez sáčku - 150 Kč. Tel.: 723  820  460. 
(22060905)
• 69/168 rozv. nekuř. hledá muže pro vzájemnou oporu a tr-
valý vztah. Mám ráda přírodu, památky. Teplice a okolí. Tel.: 
604 694 829. (22061101)
• ŽENA 84 let, vitální, štíhlá, 160 cm, nekuřačka by se ráda 
seznámila s kamarádem, přítelem, nezadaným mužem neku-
řákem. Tel.: 705 214 813. (22061102)
• ZACHOVALÝ normální chlap šedesátník, 182 cm, hledá 
přítelkyni. Samota tíží. Teplice a  okolí. Tel.: 606  957  179. 
(22061103)
• JEŠTĚ pracující důchodkyně hledá kamaráda-přítele pro 
společné vycházky, výlety, návštěvy kulturních zařízení i hez-
ké chvilky. Ráda také pracuji na zahrádce a chodím na houby. 
Teplice a okolí. Tel.: 725 207 197. Po 20. hod. (22061105)
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Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R6-22

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

R6-22
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

R6-22

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky,
zahradní substrát,

mulčovací kůra

www.telasko.cz
Tel. 608 209 622

R6
-2
2

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ

PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz R6-22

KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ horolezeckou technikou,

frézování pařezů
Tel.: 608 360 681 R6-22

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. R6-22

Martin Dočekal
Telefon: 604 68 44 75

Duchcov

Malířské - lakýrnické, tapetářské práce

R4-22

• bez bourání • bez nástřiku
• montáž 3 hodiny • záruka 5 let

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

R6-22

POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R6-22

 

TEPLICE
Benešovo nám. 217/12

CHRÁNĚNÁ DÍLNA
Sáčky papírové i textilní
Hepa-filtry, filtry i vůně.

SÁČKY
DO

VYSAVAČŮ

S tímto kuponem sleva 10% na nákup

R6-22 Silniční a odtahová služba

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

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

OPRAVÍME
šicí stroje všech značek

a jakéhokoliv stáří
www.opravysicichstroju.cz
info@opravysicichstroju.cz
tel.: 736 755 950, 777 729 073

Tradiční trafika pokračuje
s novou majitelkou a rozšířeným sortimentem

Nabízíme Vám
denní tisk, časopisy, pohledy, 
křižovky, tabákové výrobky a 
doplňky, ALKO a NEALKO nápoje, 
cukrovinky a hračky.

Najdete nás na Duchcovské ulici 55760,
Teplice-Řetenice, u odbočky k poliklinice 

telefon: 702 040 004
e-mail: tobajas.hracky@seznam.cz

OSBD Teplice
Střední 1057/11
415 01 Teplice

Aktuální nabídka:

Přijímáme rezervace
na byty v Krupce

o velkosti 3+1 nebo 2+0

Termín předání do užívání – 
prosinec 2022

Informace na

www.osbdtp.cz


