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Rádi vyprávíte?

Píšete rádi?

Zajímáme se
o příběhy

z našeho kraje

Kontaktujte naši
pracovnici redakce

paní Blanku Toncarovou
sekretariat@agenturais.cz

telefon: 775 646 268

Nedaří se vám
vždy dostat

k aktuálnímu vydání 
magazínu

RegioREVUE?

Rozesíláme také poštou.
Rádi pošleme i vám.

Více informací
na telefonním čísle

775 646 268
toncarova@agenturais.cz

Pro nový projekt
hledáme posily na tyto pozice:
•   Technický specialista pro lakovací linku
•   Seřizovač
•   Nástrojař
•   Řidič VZV
•   Elektrikář
•   Supply Chain Coordinator
•   HR Administrátor
•   Kvality manažer

Na výrobních pozicích nabízíme až 35 000 Kč 
měsíčně plus roční benefity až 40 000 Kč

Pokud Vás zajímají bližší informace a máte chuť se stát naším
novým kolegou, pošlete svůj životopis na email:

teplice.cz@ardaghgroup.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

R068001

Závod Knauf Insulation v Krupce je jedním z nejmodernějších 
výrobních závodů minerálních izolací ze skelné vlny v Evropě 

a zároveň uznávaným zaměstnavatelem. 

Hledáme nyní nové kolegy
do svého týmu na pozici

Nabízíme:
•   Práce u stabilního zaměstnavatele •   Příspěvek do penzijního fondu
•   Pracovní smlouva na plný úvazek •   Benefitní systém Cafeterie
•   Motivační mzdové ohodnocení •  Stravování
•  5 týdnů dovolené •   Výborný pracovní kolektiv

Pro bližší informace nás kontaktujte na emailové adrese
jan.tyl@knaufinsulation.com nebo prostřednictvím online 

formuláře www.knaufinsulation-krupka.cz/záložka Kariéra/

Elektro-mechanik
Požadujeme:
•   SŠ – elektromechanik, případně výuční list
•   Vyhláška 50 §6, Znalosti oprav zařízení a strojů
•   Znalost a orientace v technických výkresech
•   Dobrá znalost práce na PC
•   Znalost AJ výhodou

Hledáme automechanika do našeho mladého 
a přátelského kolektivu. Nástup možný ihned.

AUTOMECHANIK

Kontakt:  adolf.vitu@chara.cz
       417 563 025
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LETNÍ KVÍZ O TISÍCE CEN
Na pasáži OC bude umístěn velký hrací box s velkoplošnou ob-
razovkou, fungující na principu hracího kvízomatu, díky kterému 
se návštěvník na základě správného zodpovězení otázek dosta-
ne k zajímavým výhrám.
Podmínkou pro možnost účasti ve hře je účtenka z OC Galerie 
v minimální výši 300,- Kč.
Účtenku stačí proměnit na infostánku za hrací kartu a může se jít 
na věc. Vědomostní otázky všeho druhu na vás čekají v období 
od 15. 7. - 15. 8.
Je to A, B nebo C?

TEPLICKÝ PŮLMARATON 25. 8.
Poslední srpnovou neděli zveme všechny příznivce běhu. 
Dospělí, děti i vaši čtyřnozí mazlíčci budou mít příležitost si opět 
skvěle zazávodit. Krosový závod povede lázeňskou částí města 
a parkem Zámecká zahrada na tratích 3/9/21 km.
Občerstvení, bohatý moderovaný program pro děti, skvělé 
výhry, medaile a diplomy jsou samozřejmostí.
Všem dětem registrovaným předem zaručujeme diplom 
a krásnou památeční medaili. Bližší informace k závodu hledejte 
na stránkách www.galerieteplice.cz

NOVINKY Z CENTRA 
Léto bude v Galerii plné novinek. Modernizací projde například lékárna BENU, kterou naleznete v 1. přízemním podlaží. K rozšíření 
prostor dojde i v případě pobočky Raiffeisenbank na hlavní pasáži prvního patra. Návštěvníci centra se pak mohou od 15. července 
těšit na zcela novou restauraci ALLORO. Na své si zde přijdou hlavně labužníci, kteří mají rádi středomořskou kuchyni. Ochutnat 
zde budete moci nejen čerstvé pochoutky jako ryby, masa, saláty atd., ale vybrané suroviny si bude možné i zakoupit. V  letních 
měsících pak můžete využít příjemné posezení na  terase, kde lze vyzkoušet jak speciality z  grilu, osvěžující nápoje, tak domácí 
zmrzlinu. Zavítejte do restaurace ALLORO s terasou na piazzettě při zadním vchodu do OC Galerie.  

LETNÍ KVÍZ
O TISÍCE CEN
více informací a kompletní pravidla:
www.galerieteplice.cz

15. 7. – 15. 8.
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RAJSKÝKALEIDOSKOP
Anděl na mostě

LItoměřice - Na  výstavišti Za-
hrada Čech se konalo sochařské 
sympozium. Sochaři František 
Svátek, Jiří Středa, Marie Šebo-
rová a  Italka Emanuela Camacci 
tvořili dle vlastních návrhů z při-
pravených pískovcových blo-
ků o  váze celkem 22 tun z  lomu 
v Dubenci. Období tří týdnů strá-
vených v  Litoměřicích hodnotí 
kladně. „Byli jsme zde hezky při-
jati, pracovalo se nám dobře,“ po-
děkovala jménem všech pražská 
umělkyně Marie Šeborová, která 
představila sochu s názvem „An-
děl sedící na pruhovaném mostě“. 
Jak sama sochařka tvrdí, může být 
její dílo chápáno jako anděl stráž-
ný, nebo jako bytost, která se zde 
náhle udivená zjevila. Nové sochy 
budou během srpna umístěny 
v lesoparku na úpatí Mostné hory 
a  rozšíří tak stávající expozici 19 
exteriérových děl instalovaných 
v různých částech města. Odbor-
nými garanty letošního ročníku 
byli akademický sochař Libor 
Pisklák a architekt Jakub Pleyer.

Nová atrakce
Most – V Mostě otevřeli na zá-

věr školního roku nový areál 
s názvem FUNPARK. Je v něm roz-
hledna a 3Dbludiště. Sloužit bude 
především dětem, ale není vylou-
čeno, že se v  jeho uličkách ztratí 
i  nejeden dospělý. Ředitel spor-
tovní haly Petr Formánek uvedl, 

že je připravené rodinné vstupné 
a  také různé zvýhodněné vstupy 
pro větší skupinky.

Prázdninová soutěž 
Ústí n. L. - Město se opět za-

pojilo do  prázdninové soutěže 
s Českou televizí. I letos děti čeká 
velké dobrodružství, při kterém 
se navíc dozví o důležitosti hmy-
zu v přírodě. Soutěž potrvá od 29. 
6. až 1. 9. a bude se hrát o více než 
1000 cen. Letáček s  heslem mo-

hou zájemci získat v Informačním 
středisku města Ústí nad Labem. 
Mapu výletů a  všechny potřeb-
né informace o  soutěži najdete 
na www.rozbzucdecko.cz.

Chomutov osadil 
dvanáct míst 
eurozámkem

Chomutov - Město se může 
nově pyšnit více než desítkou 
míst osazených eurozámkem. Ten 
umožňuje důstojnou dostupnost 
sociálních a  technických zaříze-
ní, jako jsou např. výtahy, svislé 

a  schodišťové 
plošiny nebo 
veřejné toa-
lety. „Euroklíč, 
který umožní 
snadné pou-
žívání těchto 

zařízení, může zdarma získat kaž-
dý držitel průkazů TP, ZTP a ZTP/P, 
držitel WC karty, diabetik, stomik, 
onkologický pacient, člověk trpící 
roztroušenou sklerózou, Parkin-
sonovou chorobou nebo nespe-
cifickými střevními a  močovými 
dysfunkcemi,“ přiblížil náměstek 
primátora města Chomutova Mi-
lan Märc. Euroklíč je již k dostání 
na Odboru sociálních věcí v kan-
celáři číslo 126 na  Magistrátu 
statutárního města Chomutova. 
Pro jeho získání je nutné předlo-
žit občanský průkaz a  průkaz TP, 
ZTP, ZTP/P či WC kartu, případně 
umožnit nahlédnutí do  lékařské 
zprávy, která dokládá výše uvede-
né onemocnění. Žadatel rovněž 
musí mít trvalý pobyt v  Chomu-
tově nebo v  obcích spadajících 
do městského obvodu Chomutov.

Nové infocentrum Fláje
V  pondělí 24.června došlo 

za  účasti zástupců regionálních 

i státních institucí ke slavnostní-
mu přestřižení symbolické pásky, 
která zakončila dvouletou stavbu 
Informačního centra Fláje. Dře-
věná stavba infocentra vznikla 
na  koruně hráze, stojí na  zákla-
dech jeřábu, který kdysi sloužil při 
stavbě přehrady. Cílem infocent-
ra je zvýšení povědomí obyvatel 
i  návštěvníků o  historii regionu, 
obcí zaniklých kvůli výstavbě vod-
ního díla Fláje, podání informací 
o  využití vodní energie v  oblasti 

a  o  zásobování vodou ve  spolu-
práci s přehradou Rauschenbach. 
Otevírací doba v  hlavní sezoně 
(červenec až září) je ve  středu 
a čtvrtek 12:00 - 16:00 hod., pátek 
10:00 - 16:00 hod. a v sobotu a ne-
děli 9:00 - 16:00 hod. Prohlídka 
hráze je možná také na  základě 
rezervačního systému. Více in-
formací naleznete na  webových 
stránkách poh.cz.

Ústečtí cestující 
v MHD platí jízdné 
bezkontaktně

Ústí nad Labem je dalším čes-
kým městem, v němž mohou ces-
tující od června využívat v měst-
ské hromadné dopravě moderní 
elektronický odbavovací systém 
a  bezhotovostní placení jízdné-
ho, navíc bez nutnosti jízdenky 
tisknout. Systém elektronického 
odbavení je ve vozidlech ústecké 
městské hromadné dopravy zatím 
ve  zkušebním provozu. Cestující 
pouze při nástupu přiloží svoji 
platební kartu k validátoru a tím 
zaplatí jízdné. Přiložit kartu k va-
lidátoru ale musí i při vystoupení 
z vozidla. Systém pak sám vypoč-
te výslednou nejvýhodnější cenu 
jízdného. Jednotlivé jízdné bude 
oproti stávající papírové variantě 

města Žatec. V  soutěži, která tr-
vala dva měsíce, bylo přes 100 
návrhů od  čtyř desítek autorů. 
Vítězem, jenž obdrží certifikát 
a finanční odměnu 30 tisíc korun, 
se stal Ing.  Jakub Jirsa z Hořovic, 
který má díky rodinným vazbám 
k  Žatci blízký vztah. Zajímavostí 
je, že v soutěži se sešly jak návrhy 
od amatérů, tak profesionálů, kte-
ří působí například v  reklamních 
agenturách či grafických studiích. 
„Překvapilo nás, že dosah soutěže 
byl tak široký, mnoho účastníků 
bylo například z Prahy a středních 
Čech,“ uvedla předsedkyně komi-
se Simona Schellová.

Zábavné léto s geocoiny 
- Poklad Labské 
královny

Věděli jste, že po  celém světě 
jsou téměř 3 miliony aktivních 
keší a  více než 6 milionů hráčů 

o  desetinu levnější. Vyúčtování 
bude k dispozici přes webové roz-
hraní https://eshop-bpk.dpmul.
cz nebo na přepážce Zákaznické-
ho centra dopravního podniku. 
(dpmul.cz)

Žatec má nové logo
Žatec - Logo, které chce měs-

to využívat pro svou propagaci 
a prezentaci, vybrala Komise pro 
kulturu a  cestovní ruch při Radě 

geocachingu? Pro nezasvěcené - 
geocaching je zážitková geohra, 
ve  které hledáte ukryté poklady 
po  celém světě a  pokladům se 
říká kešky. Pro příznivce v našem 
kraji je v  termínu od  1. 6.- 31. 8. 
2019 připravena akce Zábavné 
geocachingové léto s  geocoiny.
Jak se akce zúčastnit? V Informač-
ním středisku v  Ústí nad Labem 
si vyzvedněte pas k jedné 
nebo dvěma trasám Lab-
ské královny spolu s  GPS 
souřadnicemi a  můžete 
začít lovit kešky. Geocoin 
si odnesete pouze v  tom 
případě, že budete úspěš-

ní a nasbíráte všech sedm razítek 
do jednoho pasu. Za čtrnáct razí-
tek v  obou pasech obdržíte stří-
brný i  zlatý geocoin. Šest razítek 
najdete ve  schránkách, posled-
ní sedmé získáte v  informačním 
středisku, kde jste si vyzvedli pas. 
Bližší informace o trase se dozvíte 
také na www.geocaching.com.

golfbarbora.cz6

Zlato ze šampionátu
Děčín - Vynikajícího úspěchu dosáhly malé tanečnice ze sku-

piny Prestige Děčín na Mistrovství Evropy. Do tančírny v  Pod-
moklech přivezly zlatou medaili. Receptem k tomu prý je přidá-
vat si několik náročných tréninků týdně a zkoušet každou volnou 
chvíli.

Stěhování odborů
Teplice – Odbor dopravy a Odbor životního prostředí magistrátu 

statutárního města najdou občané od pondělí 24. června v nových 
kancelářích v budově Krupská 346/2.V této souvislosti došlo ke změně 
telefonních kontaktů na jednotlivé pracovníky odborů. Nové kontakty 
najdou občané v telefonním seznamu města na webových stránkách.

Městská policie Teplice
přijímá do svých řad

NOVÉ STRÁŽNÍKY
NABÍZÍME:
•	zajímavou	a	nestereotypní	práci
•	jistotu	pracovního	poměru	na	dobu	neurčitou
•		příplatky	za	noční	práci,	za	práci	v	sobotu	a	v	neděli,	

plat	nebo	náhradní	volno	za	práci	přesčas	či	ve	svátek,	
pravidelný	tarifní	postup

•	čtvrtletní	odměny	za	mimořádné	pracovní	úkoly
•	5	týdnů	dovolené
•	stravenky
•	příspěvek	na	kulturu,	sport	aj.
•	příspěvek	na	penzijní	připojištění
•	věcné	a	finanční	dary	při	životním	a	pracovním	jubileu
•		kvalitní	závodní	preventivní	lékařská	péče,	vlastní,	

dobře	vybavenou	posilovnu,	možnost	zajištění	dočasného	
ubytování	v	městském	bytě	

POŽADUJEME:
•		občan	České	republiky	starší	18	let
•		úplné	střední	vzdělání	s	maturitou
•		tělesná	a	duševní	způsobilost,	zdravotní	způsobilost,	

bezúhonnost	a	spolehlivost	

KONTAKT:	 Městská	policie	Teplice,	Rohová	195,	Teplice
	 email:	mestska_policie@teplice.cz
	 tel.	417	510	500

PROVOZUJEME TAKÉ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
A ÚTULEK PRO OPUŠTĚNÁ A TOULAVÁ ZVÍŘATA
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Zámek Děčín - Dětské 
prohlídky za tajemstvím 
zámeckých dětí

O  letních prázdninách vždy 
v pondělí, úterý a ve středu 10:30, 
14:00 a  15:30 hodin se na  dě-
čínském zámku konají Dětské 
prohlídky za  tajemstvím zámec-
kých dětí. Program se odehrává 
v  běžné prohlídkové trase, vy-
užívá však své vlastní speciální 
rekvizity, které mají zapojit co 
nejvíce smyslů. Malí návštěvní-
ci nejen poslouchají a  dívají se, 
ale některé předměty si mohou 
sami osahat, vyzkoušet a dokon-
ce i  ochutnat. Celou prohlídkou 
se jako červená nit line zajíma-
vé pátrání po  skrytých indiciích 
a vzkazech, které po sobě zane-

chaly zámecké děti. A  co malé 
návštěvníky čeká na  konci? Ta-
jemství, které se všichni dozví až 
během prohlídky. Určitě nevyne-
chejte procházku po  zámeckých 
zahradách, kde se po  celé léto 
koná výstava Léto se sochami. 
Můžete se pokochat nejen krá-
sou rozkvetlých růží, ale také si 
prohlédnout 35 soch na  téma 
zobrazení zvířat. Bližší informace 
naleznete na  webových strán-
kách zamekdecin.cz či telefonním 
čísle 412 518 905 a 775 862 639.

Adrenalin park Jedlová
Za spoustou zábavy a nevšed-

ních zážitků pro celou rodinu se 
vydejte na  výlet do  Jiřetína pod 
Jedlovou. Zde se nachází úžasný 

adrenalinový park Jedlová, který 
nabízí mnoho zajmavých aktivit. 
Čeká vás obří houpačka - uni-
kátní adrenalinová specialita. 
Jedná se o velkou houpačku pro 
dvě osoby, se kterou prožijte vol-
ný pád, přetížení i  stav beztíže 
během pár vteřin. Dále lezecká 
stěna se dvěma cestami - jed-
nodušší pro začátečníky a  děti 
a  složitější pro dospělé, lanové 
centrum, můžete se projet se 
na  terénních koloběžkách nebo 

Výstava panenek 
a kočárků v Turnově

V  Turnově v  blízkosti náměs-
tí Českého ráje je k vidění 1000 
exponátů panenek a  kočárků 
soukromé sbírky. Na  výstavě 
jsou k  vidění převážně charak-
teristické panenky nazývané 

šklebík. Jedná 
se o  panen-
ky vyráběné 
v  limitova-
ných sériích 
v  90. letech 
ve  Španělsku 
a  tyto panen-
ky vyjadřují 

emoce dětí a  lidí. Dalšími ex-
ponáty této sbírky jsou porce-
lánové panenky, panenky z  20. 
let minulého století, historické 
kočárky, realistické panenky 
od  světových návrhářek atd.
Otevírací doba po dobu letních 

otestovat downhill sjezdové káry. 
Otevírací doba 10:00-17:00 hodin.
Více na webu sport-jedlova.cz. 

Galerie loutek Sváťova 
dividla, Litoměřice

Není v  Litoměřicích člově-
ka, který by neznal kouzelné 
loutkové Sváťovo dividlo. Svou 
popularitu si získává i  za  hrani-
cemi města Litoměřice, je zvá-
no do  mateřských škol, čajoven 
a  kaváren, v  létě na  jarmarky 
a do městských parků, a to nejen 
v  Litoměřicích. Všechny loutky, 

prázdnin je PO-NE od  10-12:00 
hod. a 13:30 - 16:00 hod.

(infocentrum-turnov.cz)

Za piráty do Úštěka
Již po  jednadvacáté se koná 

na  březích úštěckých jedineč-
ná akce Piráti dobývají jeze-
ro Chmelař aneb ukrutná řež 
na březích úštěckých. Můžete se 
těšit na 3 strhující bitvy na vodě 
i na pláži, 4 pirátské lodi v akci, 

nashromážděné za dobu existen-
ce Sváťova dividla, jsou k vidění 
v  Galerii marionet. Tato galerie 
nabízí přes 250 loutek a pohád-
kových dekorací a  nachází se 
v gotické věži, která bývala sou-
částí litoměřického opevnění. 
S některými loutkami si děti mo-
hou pohrát a vyzkoušet si, jaké to 
je být loutkohercem. Otevřeno je 
od dubna do září denně od 9:00 
do  17:00 hodin. Více naleznete 
na webu svatovo-dividlo.cz.

K A M K D Ya
pro děti a rodiče

pirátské městečko s  historic-
kým tržištěm, večerní program 
s bitvou a ohni. Akci zakončí jak 
jinak než ohňostroj.

Kdy? PÁTEK 12. července, od 20 
- 23 hod., zahájení s  průvodem 
pirátů a  SOBOTA 13. července 
od 9 - 23 hod. - celodenní pro-
gram na 1. pláži jezera Chmelař.

(historicky-ustek.wbs.cz)

Výlet na romantickou 
zříceninu inspirující 
režiséry pohádek

Víte, kde se natáčela pohád-
ka Pyšná princezna od  režiséra 
Bořivoje Zemana nebo pohádka 
Peklo s  princeznou od  režiséra 
Miloslava Šmídmajera? Kdo ví, 
ten si odpoví, ostatním dáme 
menší nápovědu a  zároveň tip 
na  úžasný výlet. Na  soutoku 
řeky Kamenice a  Jetřichovické 
Bělé, přibližně 1,5 km od  obce 
Kamenická Stráň, leží úchvatná 

zřícenina původního trojkolo-
vého mlýna a  pily pocházející 
z roku 1515. Z původní stavby se 
dochovalo pouze torzo obvodo-
vých zdí a v roce 2007 byl objekt 
vyhlášen kulturní památkou. 
Nedaleko této památky se více 
jak 180 let tyčí mohutný památ-
ný strom, dosahující výšky 27 
metrů a na  jeho obejmutí sami 
nestačíte, neboť jeho kmen má 
obvod něco kolem tří metrů. Už 
víte? Je to Dolský mlýn, usazený 
do přenádherné přírody a s po-
hádkovou atmosférou. Nachází 
se 3 km od Jetřichovic, kde se dá 
dobře zaparkovat. Odtud po žlu-
té turistické značce dojdete až 
ke Starému mlýnu. Pak už vede 
krásná cesta kolem říčky, se 
skalami kolem a  prameny pit-
né vody až k  rozcestí Královský 
smrk.  (dolskymlyn.cz)

Noční prohlídka 
s krmením žraloků 
v Mořském světě

Mořský svět je ideální mís-
to pro prožití prázdninového 
rodinného výletu. A  to nejen 
ve  dne, ale také večer. Každý 
poslední pátek v  měsíci se zde 
konají noční prohlídky spojené 
také s  krmením žraloků. Noční 
prohlídka v  pražském Mořském 
světě je spojená s odborným vý-
kladem obohaceným o  zajíma-
vosti z nočního života živočichů 
a  začíná vždy od  19:00 hodin.
ZOO Mořský svět najdete na Vý-
stavišti v Praze 7. Více na webu 
morsky-svet.cz.

Vlakem svěží do Budapešti
Krásné slunečné počasí, potřeba odpočinku od práce, chuť cestovat a poznat s dětmi něco nového. 

Sečteno, podtrženo... navštívíme nějakou příjemnou evropskou metropoli. Vybrali jsme maďarské 
hlavní město a rozhodli se pro cestu vlakem. Skvělé cestování tím vlakem, které je dnes zásluhou au-
tomobilismu trochu opomíjené. Do Prahy něco přes hodinku v rychlíku Krušnohor, který má báječné 
dětské oddělení i s malým kinem. Z toho samého nádraží Praha hl.n. pak před desátou večer lehátko-
vým vozem až do Budapešti, kam jsme dojeli po osmé hodině ráno. Čtyřlehátkové kupé bylo jen pro 
nás. Skvělé je to, že vagony se spaním zůstanou po půlnoci na tři hodiny stát v Břeclavi a zásluhou 
toho do maďarského hlavního města dojedeme v  rozumnou ranní hodinu a ne nějak kolem páté 
hodiny ranní, jak by to bylo bez spací pauzy. Děti byly nadmíru spokojené, získaly nový zajímavý zá-
žitek a my rodiče vlastně také. Ani jednou za celou cestu jsme nemuseli reagovat na oblíbené dětské 
věty „Už tam budeme? Zastavte, potřebujeme čůrat“ a podobně, jak to vždy a soustavně slýcháváme 
na předních sedačkách v autě, sotva vyjedeme. Odpočatí, vyspalí, nerozlámaní hurá na Budapešť! Až 
budete plánovat takový výlet po kolejích, využijte výrazné cenové výhody při nákupu Včasná jízdenka. 

Návštěvníkům na exponátech přibližuje 
historii, vývoj a trend tuzemské i zahra-
niční výroby autíček a mnohým hostům 
připomene i momenty svého dětství. 
Stálá expozice autíček je po dobu letní 
turistické sezony rozšířena o  expozici 
modelů autíček filmového hrdiny Ja-
mese Bonda včetně automobilu LOTUS 
Esprit Turbo, v reálu.
Na modelech značky Škoda představuje 
trvalá expozice historický vývoj auto-
mobilů značky Škoda a  sběratelé autí-
ček mají možnost doplnit si své sbírky 
o případně chybějící modely. 
Široká nabídka modelů k  zakoupení je 
soustředěna v  přilehlé kavárně včetně 
nabídky osvěžujícího občerstvení pro 
všechny členy rodinného výletu.
Provozní doba muzea je bez zavíracího 
dne, o prázdninách 9-18 h, o víkendech 
a svátcích pak 9-19 h.
Budeme potěšeni, když si najdete čas 
a  zavítáte do  zámečku, kde máte mož-
nost shlédnout více jak 10 000 parkují-
cích autíček.

Muzeum autíček a starých hra-
ček v Přísece u Jihlavy se zařa-
dilo po 3 letech svého provozu 
mezi vyhledávané a  ojedinělé 
cíle turistických výletů v  regi-
onu Vysočina. 

AQUADROM MOST
Topolová 801, 434 01 Most
Tel.: 00420/476 127 842
e-mail: aquadrom@tsmost.cz
GPS: 50°49´58.79´´N/13°64´72.06´´E
www.aquadrom.cz
provozovatel:  
Technické služby města Mostu a.s.
www.tsmost.cz

– bazény, whirlpool, divoká řeka
– masážní lavice, tobogány
– sauny, parní aroma kabiny
– plavání kojenců a batolat
– fitness, masáže
– kosmetika a pedikúra
– občerstvení 
– venkovní, nerezové bazény
– minigolf, grill, občerstvení
– pétanque, víceúčelové hřiště

BRIGÁDA
PŘIJMEME OKAMŽITĚ

PLAVČÍKY A PLAVČICE
Na dohodu o pracovní činnosti přijmeme plavčíky nebo plavčice

s platným osvědčením „PLAVČÍK JUNIOR“.

Možnost odpracovat 80 hodin za měsíc na vnitřních
i venkovních bazénech. Sazba 130,-Kč na hodinu.

Zájemci, kontaktujte nás na Aquadrom@tsmost.cz 
nebo svoboda@tsmost.cz a nebo na telefonu 602 643 858
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Noc v zoo
Na pátek dne 19. července bude od 18 hodin 
připraveno spaní ve  velkém stanu přímo 
v areálu zoo pro děti ve věku od 7 do 15let. 
Bude je čekat večerní prohlídka zoo, samo-
zřejmě táborák, zábavné soutěže i kontakt 
se zvířátky. Počet míst je omezen, proto je 
nutné přihlásit své ratolesti, které by rády 
takovou dobrodružnou noc zažily. Stačí, 
když se rodiče podívají na stránky www.zo-
odecin.cz  (zoodecin.cz)

Divadelní zahrada 
I  letos se Ústí nad Labem dočká svého 
 letního divadelního festivalu. V  termínu 
19. - 24.  srpna se v  romantickém lesopar-
ku Českého rozhlasu sever uskuteční již 
4.  ročník festivalu Divadelní  zahrada. Ob-
líbená divadelní přehlídka nejen o Shake-

ZA KULTUROU
V KRAJI

hou slyšet kapely jako Stará škola, Country 
rodeo, Tarantule a mnoho dalších. Přijďte si 
užít léto v hudebním stylu. 

OLDstars on the ROUD 2019
Studentská umělecká skupina OLDstars 
míří do  Roudnice nad Labem s  již šestým 
ročníkem benefičního divadelního festivalu 
OLDstars on the ROUD! Tématem letošní-
ho ročníku OLDstars on the ROUD je hes-
lo „Láska neexistuje!“.Postavy a  inscenace 
ožijí nejen v  rozlehlém areálu bývalého 
augustiniánského kláštera v  Roudnici nad 
Labem, ale i  ve  veřejném prostoru města. 
Festival se už tradičně odehraje druhý čer-
vencový víkend od 12. 7. -14. 7. 2019 a výtěžek 
z něj bude poukázán klášteru na podporu 
jeho aktivit. Festival proběhne pod zášti-
tou náměstka hejtmana Ústeckého kraje 
Mgr. Bc. Petra Šmída, starosty města Roud-

Otevřete 13. komnatu - 
prohlídky s tajemnou postavou
Máte-li rádi zámky, dobrodružství, romanti-
ku a rádi řešíte hádanky, pak je tento pro-
jekt pro vás jako stvořený. Zavítejte na zá-
mek Děčín a užijte si prohlídku s tajemným 
průvodcem Zikmundem z  Vartenberka ali-
as Černým rytířem. Těžko by se v dějinách 
zámku našel tak lstivý a  vypočítavý pán, 
jakým byl Zikmund. V  ukrutných dobách 
husitských válek dokázal obratně převlékat 
svůj plášť a díky tomu nashromáždil neví-
dané jmění. Ale kdo s čím zachází, tím také 
schází. Proto není divu, že Zikmund nako-
nec špatně skončil. Jak? Dozvíte se během 
prohlídky s tajemnou postavou... Prohlídky 
s Černým rytířem se konají od konce května 
do konce září o sobotách, nedělích a svát-
cích v časech 10:30, 14:00 a 15:30. O letních 
prázdninách se konají vždy ve čtvrtek, pá-
tek, sobotu a v neděli v časech 10:30, 14:00 
a  15:30. Vstupenky zakoupíte v  pokladně 
zámku nebo je můžete rezervovat na  tel. 
čísle 412 518 905.  (zamekdecin.cz)

Roman Franta / MY BROUCI
Vyražte za brouky do Teplic. Regionální mu-
zeum v  Teplicích nabízí v  průběhu letních 
prázdnin výstavu umělce Romana Franty 
MY BROUCI. Roman Franta je znám přede-
vším díky svým obrazům struktur a brouků, 
které vytváří od  90. let 20. století.Výstava 
konfrontuje obrazy brouků s  entomolo-
gickými sbírkami, které nabízejí srovnání 
dvou rozlišných a přesto v jistých ohledech 
podobných projevů: entomologické sbírky 
– systematicky řazené krabice obsahující 
dle řádů a druhů přesně uspořádané exem-
pláře, jejichž nechtěná estetika může mít 
mimo rámec vědy charakter až konceptuál-
ní, a obrazy Romana 
Franty, které i  přes 
svou figurativnost 
mají také konceptu-
ální rozměr. Výstava 
Roman Franta - My 
Brouci by měla být 
jakýmsi průkopnic-
kým projektem, kte-
rý propojí potenciál 
vystavování součas-
ného umění s  mož-
ností prezentovat sbírkové fondy Regio-
nálního muzea v Teplicích, které jsou velmi 
bohaté a  různorodé, ale namnoze hlavně 
uzavřené v depozitářích a skryté veřejnosti.
 (muzeum-teplice.cz)

spearovi nabídne šest dnů plných divadla, 
a to opět pro všechny věkové kategorie. Pět 
her pochází z repertoáru Činoherního stu-
dia, přičemž festival zahájí horká novinka, 
komedie Sen noci svatojánské. V  ústecké 
derniéře diváci uvidí lesnický thriller Ticho 
po pěšině, další prostor v programu dosta-
nou divácké jistoty Zkrocení zlé ženy a Be-
nefice. Pro děti je připraveno odpolední 
představení pohádky Astrid Lindgren Ronja, 
dcera loupežníka. Závěr Divadelní zahrady 
bude patřit inscenaci Obludov pražského 
A  studia Rubín, kde v  režii Jana Prušinov-
ského exceluje trojice herců Jan Plouhar, 
Lukáš Příkazký a  Pavel Šimčík. Vstupenky 
můžete zakoupit na  www.vstupenkyusti.cz 
nebo přímo v Informačním středisku města 
Ústí nad Labem v Paláci Zdar na Mírovém 
náměstí.

Festival Tivoli
Druhý ročník hudebního festivalu, který 
každou sobotu (s výjimkou posledního kon-
certu v  pátek 30. 8.) rozezní areál restau-
race TIVOLI ve  VELKÉM BŘEZNĚ. Začíná se 
vždy v 18 hodin a vstupné je zdarma, hrát 
se bude venku v altánu a samozřejmě ob-
čerstvení bude zajištěno. Návštěvnici mo-

nice nad Labem Ing. Františka Padělka, sta-
rostky Vědomic Jany Salcmanové a děkanky 
Divadelní fakulty AMU Mgr. MgA. Doubravky 
Svobodové.  (oldstars.cz)

Noa Wildschut a Nationale 
Jeugdorkesten Nederland
Do  Jezuitského kostela Zvěstování panně 
Marii v  Litoměřicích zavítá mladá houslo-
vá virtuoska Noa Wildschut. Tato holand-
ská teprve osmnáctiletá 
houslistka má již nyní své 
významné místo na mezi-
národní hudební scéně. 
Ve svých šesti letech hrála 
poprvé v  holandské tele-
vizi a rok na to měla svůj 
debut v slavném Concert-
gebouw v  Amsterdamu. 
Od roku 2016 ji exkluzivně 
zastupuje vydavatelství 
Warner Classics. Na  svém 
koncertě se českému pu-
bliku představí s  houslovým koncertem 
od C. Saint-Saënsana a doprovázet ji bude 
špičkový holandský symfonický orchestr 
Nationale Jeugdorkesten Nederland. Tento 
více než osmdesátičlenný symfonický or-
chestr byl založen v roce 1957 a pravidelně 
koncertuje v  Holandsku a  v  Evropě. Pro-
gram koncertu: Trevor Grahl - „Brennendes 
Geheimnis, novela pro orchestr dle Stefana 
Zweiga (světová premiéra), C. Saint-Saëns - 
Houslový koncert, P. I. Čajkovský - Symfonie 
č. 4. f-moll op. 36. Dirigent: Jurjen Hempel. 
Kdy? 31. 7. 2019 v 19:30 hodin. (festivaly.eu)

Promenádní koncerty 
v Chomutově
I  Statutární město Chomutov se rozhod-
lo zpříjemnit milovníkům dechové hudby 
dva prázdninové měsíce a  každou středu 
od 16:30 hodin vás zve do Městského par-
ku v  Chomutově na  tradiční promenádní 
koncerty. Čeká na  vás vystoupení Hornic-

Prázdninový hudební festival 
bez vstupného
Dne 13.7.2019 od 16:00 hod. se koná na tep-
lickém náměstí Svobody již 4. ročník hu-
debního festivalu Teplice free LIVE 4. So-
botní den vám zpříjemní skupiny Furyant, 
zakázanÝovoce, Děda Mládek Illegal Band 
Official, Circus Problem, Toxic People a Ma-
dam Royal. Pro děti je připraveno malová-
ní na  obličej a  Happy Box – vysmáté foto 
na  počkání.Pořadatelem je Attack from 
North, z.s. a Statutární město Teplice. Více 
na FB stránkách Teplice free LIVE 4.

kého dechového orchestru SD a.s. Chomu-
tov, Staročeská dechovka J. Zástavy, Veselá 
krušnohorská muzika a  Veselí muzikanti. 
Vstupné je zdarma.  (chomutov-mesto.cz)

Muzikálové léto na zámku 
Ploskovice
Autorské muzikály z dílny hudebního skla-
datele a zároveň principála spolku Mirosla-
va A. Maxanta, Hudební divadlo La Scuola 
-HuDiLaS z.s. si pro vás připravilo muziká-
lové léto v areálu zámeckého parku v Plos-
kovicích a to ve dnech od 17. 7. - 19. 7. 2019. 
Těšit se můžete na  tři autorské muzikály, 
každé představení začíná vždy ve 20 hodin. 
17. 7. Kocour v  botách - Klasická pohádka 
o  kocourovi, který byl jediným dědictvím 
po otci nejmladšího ze tří bratrů. 18.7. Mod-
rá krev - Muzikál o Filipíně Welserové, první 
neurozené ženě v habsburském rodě a Fer-
dinandu II. Tyrolském. 19. 7. Večer přímo 
muzikálový - Scénická féerie melodií těch 
nejslavnějších muzikálů. V průběhu večera 
zazní melodie Bídníků, Fantoma opery, Ča-
rodějky, Jesus Christ Superstar a jiné.

(zamek-ploskovice.cz)

Hudební akademie Teplice
V Krušnohorském divadle v Teplicích hrají: 
Severočeská filharmonie Teplice Dirigenti 
a sólisté: účastnící mezinárodního dirigent-
ského a pěveckého workshopu.

Tep

Louny

Most
Chomutov

Ústí nad Lab mm

n

lice
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Děčín

d Labem

n

www.zahrada-cech.cz

43. ROČNÍK 

Otevírací doba:
od 900 do 1700 hodin

Vstupné/předprodej:
Běžné vstupné 150 / 120 Kč 
Důchodci, děti, studenti, ZTP 120 / 100 Kč 
Rodinné vstupné 350 / 300 Kč 
Držitelé ZTP-P a děti do 140 cm zdarma

13. – 21. 9.
2019

Pořadatel: Partneři:

Mediální partneři:

Zahrada 2019 - inzerát 95x135 mm.indd   1 18. 6. 2019   13:09:17
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ve studiu jeden díl, vyměníme scé-
náře a hned jdeme na další. Studia 
na Kavčích horách jsou maximál-
ně vytížená a  my víme dlouho 
dopředu, že máme jen čtyři dny, 
za které musíme dokončit tři díly. 

Společně s  kolegou skoro po-
každé zažíváte dost nebezpečné 
situace. Která pro vás byla nej-
horší?

Moderátor a televizní publicista Vladimír Kořen je divákům v poslední době 
známý z obrazovek díky zábavnému a naučnému pořadu Zázraky přírody. 
Společně se slovenským hercem Marošem Kramárem si zvou do studia známé 
osobnosti a populární formou testují jejich znalosti. Češi podobné kvízy milují 
a pokaždé se něčemu přiučí. 

Největší strach jsem překoná-
val při slaňování Žižkovské věže, 
ale největší problémy jsem zažil, 
když mě hodili do vody s autem. 
Popruhy zaklestily dveře a  já 
nemohl vyplavat. Potápěč přes 
okénko chvíli „brejlil“ a  pak od-
plaval. Museli celé auto vyzved-
nout a  otevřít mi dveře. To bylo 
trochu divočejší.

Co vám osobně tento pořad 
přináší?

Radost z poznání. Ta parta ko-
lem Zázraků je báječná. Vůbec se 
nedohadujeme, Maroš mi pomá-
há, nejsem herec a  je to škola být 
vedle něj. Potkám se spoustou lidí 
a věřím, že spoustu lidí dokážeme 
také pobavit. I my zažijeme hodně 
legrace. 

Natáčení je koncentrovaný fofr

Když je příležitost, jak nejlépe 
relaxujete?

Rád rybařím nebo se hrabu 
v záhonech, zahraju si někdy něja-
kou hru a taky rád spím. Nicméně 
největší relax je opravdu ta rybaři-
na, člověk jde podél řeky a vnímá 
přírodu plnými doušky.

 Narodil jste se a  vyrůstal 
v  Teplicích. Jaký vztah máte 
k rodnému městu a jak se ve va-
šich očích za poslední čtvrtstoletí 
změnilo?

Teplice jsou nádherné město, 
plné historie a kultury. Mí rodiče 
v  Teplicích žijí a  občas chodíme 
na  procházky a  vidím, jak se po-
stupně proměňují místa mého 
dětství. Nedávno jsme byli se 

synkem a taťkou na fotbale. Pora-
zili jsme Opavu. Procházeli jsme 
mojí cestu do školy – chodil jsem 
na „Švabinku“. Domy jsou barev-
nější, popraskaný asfalt vystřídala 
často zámková dlažba. A  zmizely 
některé dominanty. Duchcovská 
přišla o obchod se zeleninou, kte-
rou jsem míjel. Už tam na  rohu 
není ani hospoda „U soudu“. Aut 
na  křižovatce nad schody notně 
přibylo. Zmizel zimní stadion… 
Svět i  Teplice se mění. Mohutné 
stromy v Zámecké ale rostou dál. 
Teplice působí bohatším dojmem, 
ale dětské oči a  vzpomínky do-
stávají člověka do  melancholie. 
Ostatně melancholie k  Teplicím 
tak nějak patří.

Mgr. Vladimír Kořen
Narodil se 30. 12. 1973 v Teplicích, absolvoval tamní 
gymnázium a poté vystudoval žurnalistiku se specializací 
na politologii Univerzity Karlovy. Při studiu pracoval 
v Českém rozhlase. V ČT působí od roku 1995, postupně 
byl redaktorem, moderátorem Večerníku a vedoucím 
vydání pořadů „21“ a Události, komentáře. V současnosti 
se soustředí na pořad Zázraky přírody. Za popularizaci 
vědy získal cenu Česká hlava a medaili Vojtěcha 
Náprstka, kterou uděluje Akademie věd ČR. Vladimír 
Kořen je ženatý, má dcery Majdalenku a Karolínku a syna 
Vaška. Byl už potřetí zvolen starostou středočeského 
města Říčany.

»

VLADIMÍR KOŘEN

A  teď na  jiné téma: Jste uvol-
něným starostou středočeských 
Říčan. Jak stíháte časově jistě ná-
ročný program?

Natočíme sedm dílů Zázraků 
do roka a  já na to potřebuji něja-
kých 20-25 dní. Hodně pracuje-
me o sobotách a nedělích a občas 
si beru dovolenou. Někdo jezdí 
na hory nebo k moři, já do studia .

 Jak oblíbený pořad vznikl 
a kolik dílů už bylo odvysíláno? 

Zázraky přírody se začaly při-
pravovat v  roce 2008. Já tehdy 
pracoval v  redakci zpravodajství 
ČT, měl jsem na  starosti přírodu 
a  vědu a  pak přišla nabídka snů. 
Oslovila mě Eliška Faeklová, což 
je mimořádně schopná a  velmi 
zkušená televizní dramaturgyně. 
Zeptala se mě, jestli by mě to za-
jímalo. Formát byl převzatý z Ně-
mecka, my jsme je už ale překo-
nali. Natočili jsme 80 dílů a  teď 
připravujeme dalších 5.

Kdo vybírá témata a co všech-
no musíte vyzkoušet, než jdete 
před soutěžící a publikum? 

Otázky a témata připravuje tým 
právě pod vedením Elišky Fae-
klové a  režiséra A. Rezka. Velmi 
pomáhají studenti slánského gym-
názia z  klubu Laborky. Některé 
výbušnější nebo adrenalinové po-
kusy předtáčíme. Před natáčením 
ve  studiu máme den na  zkoušky, 
kde se musí připravit vše do detai-
lu, aby to naostro klaplo. 

Jak dlouho trvá příprava jed-
noho večera?

No jedna část je několikatý-
denní teoretická příprava, kdy se 
vyhledávají různé zajímavé okru-
hy otázek, pokusy, soutěže. Pak 
následuje produkční zajištění, 
obhlídky. Samotné natáčení je vel-
mi koncentrovaný fofr, který trvá 
jen několik dní. Když dokončíme 

Z pořadu Zázraky přírody Foto: Pavla Černá a Marek Dienstl/Česká televize

Z pořadu Zázraky přírody Foto: Pavla Černá a Marek Dienstl/Česká televize
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Gymnázium Teplice
zve na prohlídky Beuronské kaple

a dalších prostor školy.

Otevřeno každý den prázdnin kromě pondělí
od 13 do 17 hodin.

Začátky prohlídek v každou celou hodinu.

Návštěvnické okruhy:

Kaple s výstavou obrazů Zdeňka Petříka

Biopark GT se spoustou zvířat

Areál školy s Didaktickým parkem

Ze zákulisí
Hlavním tématem pořadu Zázraky přírody je genialita matky pří-

rody a to, jak lidé dokáží využívat jejích úžasných vynálezů. Celý for-
mát trvá 70 minut. V každém díle moderátoři se čtyřmi vybranými 
celebritami prochází šest témat z různých odvětví přírody. V rámci 
jednoho dílu je položeno celkem sedm soutěžních otázek, které se 
vždy vztahují k tématu nebo demonstrovanému experimentu.

Součásti každého dílu je 
také jeden experiment, kte-
rý vždy podstoupí na vlastní 
kůži moderátor Vladimír 
Kořen. První pokus se na-
příklad uskutečnil ve  Vý-
zkumném ústavu letectví 
v  Letňanech. Vladimír byl 
posazen před obrovský aero-
dynamický tunel, ve kterém 
dokáží nasimulovat rychlost 
větru až do  síly hurikánu. 
V  druhé části experimen-
tu byl Vladimír připevněn 
k rampě a čekalo se, jak silný 
vítr jej vynese do vodorovné 
polohy.

Ozdobou každého dílu jsou čtyři známé osobnosti, které tipují správ-
né odpovědi. Na  odpověď stisknutím tlačítka ve  studiu mají přesně 
deset sekund. Když odpoví správně, připočte se jim bod. Když tipnou 
špatně, body se neodečítají. Tipující s největším počtem bodů se stává 
vítězem soutěže.

Zdroj: Česká televize
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Cyklus koncertů Svátky hudby v Litoměřicích má za sebou již šest úspěšných ročníků. 
Navazuje na zkušenosti a tradici Svátků hudby v Praze. Tak jako v Praze, tak i v Litomě-
řicích je uměleckým garantem významný český virtuóz a legenda české houslové školy 
Václav Hudeček, který zve na koncertní pódia nejen renomované hudebníky, ale dává 
výrazný prostor i mladým talentům.

„Letošní ročník bude pro di-
váky velmi zajímavý. U skladate-
le a dirigenta Jiřího Kabáta jsme 
objednali kratší oslavnou sklad-
bu právě k významnému výročí 
oslav 800 let od  založení města 
Litoměřic. Zazní jako první 
po slavnostním zahájení festiva-
lu a  po  úvodním slovu starosty 
města Ladislava Chlupáče. Prv-
ní koncertní den doprovodí Pl-
zeňská filharmonie houslového 
virtuóza Václava Hudečka, dále 

vynikajícího mladého koncertního houslového mistra České filharmonie Josefa Špačka 
a rovněž Jiřího Kabáta jako sólového hráče na violu,“ říká předseda pořádajícího spolku 
Musica et Educatione Zdeněk Kulda.

Druhý koncertní den bude tradičně ve znamení opery. Hlavním protagonistou bude 
basista Štefan Kocán, který zde již zpíval před 4 lety. Jedná se o  jednoho z  nejlepších 
basistů na světě. V Metropolitní opeře v New Yorku účinkuje již sedm sezón a absolvoval 
tam již 230 představení. Partnerkami mu budou dvě mladé operní pěvkyně. Štěpánka 
Pučálková, mezzosopranistka s  angažmá v  Semperoper Dresden a  sopranistka Slávka 
Zámečníková, členka operního 
studia Staatsoper Unter den Linden 
v Berlíně. Obě operní pěvkyně jsou 
hudebními kritiky velmi dobře 
hodnoceny a  jsou na  začátku své 
skvělé umělecké kariéry.

Lovosičtí diváci si již opakovaně 
přejí, aby houslový virtuóz Václav 
Hudeček zavítal i do Lovosic. Třetí 
festivalový koncertní večer se jim 
jejich přání splní. Václav Hudeček 
zde vystoupí a vezme s sebou i ví-
těze své Luhačovické houslové akademie, které se každý rok účastní talentovaní mladí 
houslisté. Vítězi této akademie Václav Hudeček vždy daruje mistrovské housle a umožní 
mu vystoupit na některém ze svých koncertních večerů. Oba hráče doprovodí osvědčené 
komorní těleso Arti Alegre.

PROGRAM: 

Litoměřice, Kostel Zvěstování Panně Marii
pátek 30. 8. 2019 od 19.00 hod.
Vivat Litoměřice – zahajovací koncert
věnovaný výročí 800 to let od založení města
Účinkují: housle: Václav Hudeček
 housle: Josef Špaček
 viola: Jiří Kabát
 Plzeňská filharmonie
 dirigent: Jiří Kabát
J. Kabát: Vivat Litoměřice/ premiéra orchestrální skladby 
oslavující výročí 800 let od založení Litoměřic
W. A. Mozart: Koncert pro housle a orchestr A dur, K. 219 
(Josef Špaček, housle)
Allegro aperto, Adagio, Rondeau – Tempo di menuetto
W. A. Mozart: Koncertantní symfonie Es dur, K. 364 
(Václav Hudeček, housle a Jiří Kabát, viola)
Allegro maestoso, Andante, Presto
P. de Sarasate: Navarra španělský tanec pro dvoje housle 
a orchestr (Václav Hudeček a Josef Špaček)

Litoměřice, Kostel Zvěstování Panně Marii
sobota 31. 8. 2019 od 19.00 hod.
Účinkují: Štefan Kocán – bas
 Štěpánka Pučálková – mezzosoprán
 Slávka Zámečníková – soprán 
 Plzeňská filharmonie
 Tomáš Brauner – dirigent
W. A. Mozart: Únos ze Serailu – předehra k opeře
W. A. Mozart: Kouzelná flétna – „In diesen heil´gen Hallen“ 
– Štefan Kocán
W. A. Mozart: Don Giovanni – „Crudele! …Non mi dir“ – 
Slávka Zámečníková
G. Rosinni: Lazebník Sevilský – „Una voce poco fa …. – 
Štěpánka Pučálková
W. A. Mozart – Únos ze Serailu – „Ich gehe doch rate ich 
dir“… – Slávka Zámečníková, Štefan Kocán
R. Leoncavallo: Pagliacci – Intermezzo
J. Offenbach: Bacarolle – Slávka Zámečníková, Štěpánka 
Pučálková
J. Halévy: Židovka – Árie Kardinála de Brogni – 
„Si la rigucur la vengeance“… – Štefan Kocán
G. Bizet: Carmen – „Habanera“ – Štěpánka Pučálková
Ch. Gounod: Romeo a Jůlie – „Je Veux Vivre“…. 
– Slávka Zámečníková
G. Rossini: Italka z Alžíru – „Oh che muso“…. 
– Štěpánka Pučálková, Štefan Kocán
L. Delibes: „Lakmé duet“ …. – Slávka Zámečníková, 
Štěpánka Pučálková
G. Rossini: Semiramide – „Assur – SI, vi sara vendeta“…. 
– Štefan Kocán

Lovosice – Kostel svatého Václava
neděle 1. 9. 2019 od 19.00 hod.
Barokní hudba krásná a aktuální
Účinkují: Václav Hudeček – housle
  Vítěz Houslové akademie Václava Hudečka 

v Luhačovicích 
 Arti Allegre – komorní ensemble, 
 Ondřej Lébr – umělecký vedoucí 
J. S. Bach: Koncert pro dvoje housle a smyčce d moll, 
BVW 1043 (Václav Hudeček, vítěz L. A.)
Vivace, Largo ma non tanto, Allegro
W. A. Mozart: Adagio a fuga c moll, KV 546 pro smyčce 
A. Vivaldi: Koncert pro housle, cembalo a smyčce d moll,
RV 541 (Václav Hudeček, Edita Keglerová)
Allegro, Grave, Allegro
G. F. Händel: Concerto grosso op. 6 , č. 1 G dur, HWV 319 
pro smyčce
A tempo giusto, Allegro, Allegro, Adagio, Allegro, Allegro
A. Dvořák: Valčík A dur op.54 / 1 pro smyčce
A. Vivaldi: Koncert pro housle a smyčce Es dur, Op. 8, č. 5, 
RV 253 – „La tempesta di mare“ (Václav Hudeček)
Presto, Largo, Presto
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Václav Hudeček
houslový virtuóz

Václav Hudeček zahájil svoji příkladně str-
mou cestu mezi českou a mezinárodní inter-
pretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku 
patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil 
na  koncertu v  Londýně s  Royal Philharmo-
nic Orchestra. O  den později ho slyšel le-
gendární David Oistrach, předpověděl mu 
velkou budoucnost a  nabídl mu pedagogic-
kou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy 
smrti v roce 1974 byl žákem tohoto velkého 
Mistra. Zároveň absolvoval studium na praž-
ské Akademii múzických umění ve  třídě 
prof. Václava Snítila. Od svého londýnského 
debutu vystupoval po  celém světě na  nej-
prestižnějších pódiích (Carnegie Hall, Royal 
Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival 
Hall, Sydney Opera), s nejlepšími světovými 
orchestry (Berliner Philharmoniker, Cleve-
land Symphony Orchestra, NHK Philhar-
monic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, 
Moskevská státní filharmonie a další), jakož 
i  na  světových festivalech (Osaka, Salzburg, 
Istanbul, Perth, Helsinky). K odkazu Davida 
Oistracha a dalších velikánů ruské houslové 
školy se stále hlásí. A  tak cílevědomě spo-
lupracuje i  dnes s  nositeli tradic Oistracha, 
Kogana a  Sitkovetského, jak dokazují jejich 
společné nahrávky. Hudečkovo sympatické 
vystupování a zejména styl jeho hry spojují-
cí technickou suverenitu s  vervně tvořeným 
a  emocionálně bohatým tónem a  s  radostí, 
kterou dovede nezaměnitelným způsobem 
přenášet do  publika, okouzluje obecenstvo 
bez rozdílu věku. Jeho nahrávka Vivaldiho 
Le guattro stagioni s dirigentem Pavlem Ko-
ganem je od  roku 1992 stále nejúspěšnější 
produkcí v České republice a  interpret za ni 
získal zlatou a v roce 1997 platinovou desku. 
Rovněž za další svoje nahrávky obdržel inter-
pret zlaté desky. Václav Hudeček se nevěnuje 
jen kompozicím starých mistrů, ale rozšiřuje 

své repertoárové spectrum o  díla XX. stole-
tí (Janáček, Prokofjev) a  skladby soudobých 
českých autorů (Kymlička, Fišer, Mácha). 
Systematicky se stará o  pomoc nastupující 
české interpretační generaci, a to jak každo-
ročním pořádáním letních houslových kurzů 
v Luhačovicích, tak představováním těch nej-
lepších žáků jako hostů na svých koncertech 
v  rámci tradičních vánočních turné nebo 
na Svátcích hudby. V roce 2007 u příležitos-
ti státního svátku 28. října udělil prezident 
republiky Václav Klaus Václavu Hudečko-
vi vysoké státní vyznamenání „Za  zásluhy 
o stát v oblasti kultury a umění“, v říjnu 2012 
převzal z  rukou primátora stříbrnou medai-
li hlavního města Prahy jako zvláštní projev 
úcty a ocenění uměleckého přínosu a zásluh 
o rozvoj pražské kulturní scény u příležitosti 
jeho životního jubilea. Houslista Václav Hu-

deček ve  čtvrtek 10. září 2015 na  soukromé 
audienci na  italském velvyslanectví převzal 
prestižní italské vyznamenání Řád italské 
hvězdy (Cavaliere dell’Ordine della Stella 
d’Italia). Vyznamenání se uděluje italským 
občanům žijícím v zahraničí nebo cizincům, 
kteří se významně zasloužili o  obnovu Itá-
lie. „Houslový virtuóz mezinárodní pověsti 
Hudeček je jedním z  největších světových 
interpretů hudby Paganiniho a  Vivaldiho, 
jíž dokáže dát díky svému brilantnímu stylu 
interpretace novou mízu. Často spolupraco-
val s  italskými umělci, dirigenty i  houslisty 
světového věhlasu jakým je třeba Salvatore 
Accardo. Je dlouholetým skvělým propagá-
torem kultury naší země a  jejího hudebního 
bohatství, které je zde velmi ceněno rovněž 
díky jeho mistrovské hře,“ zdůvodnil udělení 
řádu Aldo Amati, velvyslanec Itálie v ČR.

Musica et Educatione, z.s.  
pořádá

simplex
Renata Kontrová

&

L I TOMĚŘICKÉ
SVÁTKY HUDBY

VI I .  ROČNÍK

DH-Fyzioterapie, s.r.o.

HLAVNÍ  SPONZOŘI :

g

Předprodej vstupenek bude zahájen 10.6.2019. Předprodej na koncerty v Litoměřicích na recepci kulturního a konferenčního centra, 
416 732 805 nebo 776 338515, e-mail: recepce@mkz-ltm.cz. Rezervace vstupenek: vstupenky.mkz-ltm.cz. Předprodej na koncert 
v Lovosicích na Informačním centru Lovosice, 416 571 173, a v kanceláři KC Lovoš, 416 532 140. Online předprodej na www.kclovos.cz.

30. 8. 2019 od 19:00 Litoměřice
Kostel Zvěstování Panně Marii
Václav Hudeček a Josef Špaček – housle,
Jiří Kabát – viola & dirigent, Plzeňská filharmonie

31. 8. 2019 od 19:00 Litoměřice
Kostel Zvěstování Panně Marii
Slávka Zámečníková – soprán, 
Štěpánka Pučálková – mezzosoprán,
Štefan Kocán – bas,
Plzeňská filharmonie, Tomáš Brauner – dirigent

1. 9. 2019 od 19:00 Lovosice
Kostel svatého Václava
Václav Hudeček 
a vítěz Akademie Václava Hudečka – housle, 
komorní ensemble Arti Allegre

Hlavní partner: Město Litoměřice

Pod záštitou 
Mgr. Ladislava Chlupáče, 
starosty města Litoměřice

www. l i tomer ickesvatkyhudby.cz

Generální sponzor:

SPOLUPOŘADATEL :  SVÁTKY HUDBY PRAHA

DUPRA spol.s.r.o.

MUDr. Simona Veverková
MUDr. Miroslava Šormová

VÝZNAMNÍ  SPONZOŘI :

SPONZOŘI :VEŘEJNOPRÁVNÍ  INST ITUCE:

MEDIÁLNÍ  PARTNEŘI :

poster a3-19  24.5.2019 19:13  Stránka 2

Více informací a mnoho zajímavého naleznete na webových stránkách 
litomerickesvatkyhudby.cz

či na facebookových stránkách Litoměřické svátky hudby
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Jak se vám líbí v  Čechách 
a máte tu nějaká oblíbená místa?

V  Čechách mäm mnoho obľú-
bených miest. Praha je nádherná, 
ale mäm rada aj Brno a  páči sa 
mi veľmi Olomouc. Vôbec, men-
šie českè mestá sú veľmi malebné 
s krásnymi námestiami. Na svojich 
zájazdoch s predstavením Manžel-
ství v kostce sa často kochám! 

Na  kterých scénách vás u  nás 
mohou diváci v  současné době 
vidět a v jakých představeních?

V  Prahe mám štyri pôsobiská. 
Vo Vile Štvanice na ostrove Štva-

nice hrám s  kolegyňami Evou 
Holubovou, Evou Salzmannovou 
a  Zojou Oubramovou hru Čaj 
a  apokalypsa anglickej autorky 
Caryl Churchillovej. Inscenácia 
je projektom divadla Letí a  reží-
rovala ju Martina Schlegelová. 
Potom účinkujem v  Studiu Ypsi-
lon v detektívnej komédii Jezinky 
a bezinky v réžii Jana Schmida so 
skvelou Janou Synkovou. Už spo-
mínané Manželství v kostce autora 
a režiséra Luboša Baláka hrávame 
v brnenskom Divadle Bolka Polív-
ku, v Prahe na Malej scéne Studia 
dva a na zájazdoch. A mojou po-

slednou českou premiérou bola 
tragikomédia amerického autora 
Coburna ocenená Pulitzerovou 
cenou Gin game, ktorú s  Duša-
nom Sitkom hráme vo Vršovic-
kom divadle Mana. Réžiu mal On-
dŕej Zajíc. A  ešte na  Malej scéne 
Studia dva pravidelne hosťujem 
s inscenáciami populárneho brati-
slavského divadla Gunagu Hereč-
ky a Horúce leto 68.

Co vašemu cestování říká ro-
dina?

Moje deti sú už dospelé a  môj 
manžel ma celkom rád na mojich 

cestách sprevádza, je totiž vášnivý 
turista. Takže tým mojim pracov-
ným cestám hovoríme výlety.

Pocházíte z hereckého prostře-
dí. Jak vzpomínáte na dětství?

Hoci som z  bláznivej hereckej 
rodiny, detstvo som mala šťastné. 
Mamička sa mi maximálne ve-
novala, až na  úkor svojej kariéry, 
a  otec popri svojom veľkom pra-
covnom nasadení využil každú 
voľnú chvíľku a, skrátka, nedosta-
tok času nahrádzal veľkou inten-
zitou. Doslova so mnou skotačil, 
hrával sa so mnou rôzne hry, aj in-

V Čechách sa mi veľmi páči 

Zuzana Kronerová patří k nejvýraznějším herečkám nejen doma na Slovensku, 
ale i u nás v Čechách, a to jak na divadelních scénách, tak i ve filmu.
Koncem srpna vystoupí v Divadle na zámku v Teplicích v komedii „Manželství 
v kostce“, v níž exceluje s Oldřichem Navrátilem. 

scenoval rozprávky, žiadnu ujmu 
som nepociťovala, práve naopak.

Původně jste chtěla studovat 
filologii, zvítězilo múzické umě-
ní. Proč?

Prečo deti lekárov chcú byť tiež 
lekármi? Keď opatrovateľka, ktorá 
sa o  mňa starala, ochorela, rodi-
čom nezostävalo nič iné, ako vziať 
ma na skúšku, alebo na predstave-
nie do divadla. No a tam som sa na-
kazila bacilom divadla. Takže tak.

Co je pro vás rozhodující, než 
přijmete nabídku? Scénář, sym-
patie k režisérovi a kolegům…

Kvalita scenára je pre mňa pri-
oritou. A  osoba režiséra u  mňa 
tiež hrá svoju rolu, musí byť medzi 
nami sympatia a  akési napojenie. 
A nebojím sa pracovať ani s mla-
dými, začínajúcimi režisérmi, je to 
pre mňa osviežujúce. Čo sa týka 
kolegov, zatiaľ sme boli vždy dob-
rá partia.

Máte raději komediální nebo 
dramatické postavy?

Tragikomické sú môjmu srd-
cu najbližšie, aj môjmu nature-
lu. Hoci milujem komédiu, som 
veľmi näročná, musí byť dobre na-
písaná. A čo sa týka dramatických 
postáv, každá musí niesť v sebe aj 
kúsok humoru - ako v živote.

A vaše vysněná, zatím nereali-
zovaná role? 

Pravda je, že som si už v  mla-
dosti zakázala herecké sny, asi aby 
som sa vyhla sklamaniu. Ale ak by 
som si dnes mohla vybrať, bola by 
to postava so silným intelektom, 
možno vedkyňa alebo politička. 
Alebo kráľovná. Ale osud mi pri-
hral pár kräsnych postáv, napr. 

Shirley Valentine, ktorú hrám už 
pätnásť rokov. Najťažšie sú ale 
moje najobľúbenejšie. Nemôžem 
zabudnúť na  moje dve milovanê 
narkomanky - Violet z  hry T. 
Lettsa. August na  konci Ameriky 
/v češtine Srpen v zemi Indiánú/v 
Martine, kde začínali moji rodičia 
a ja som sa narodila. A Mary Tyro-
novú v  O‘Neiillovej Ceste dlhého 
dňa do noci som hrala v Astorke.

Co je vám bližší: Divadlo nebo 
film?

Milujem obidve, asi by mi jedno 
alebo druhé chýbalo. Film je zá-
zračný tým, že zaznamenä a ucho-
vá zastavený čas. Po nás divadelní-
koch okrem spomienok nezostane 
nič, /a  možno dobovej kritiky/, 
ale zasa je nezabudnuteľným zá-
žitkom súzvuk medzi javiskom 
a hľadiskom.

Vraťme se na  Slovensko. 
V  televizi jsme vás viděli mezi 

demonstrujícími občany. Jak 
vnímáte současnou politickou 
situaci u vás, ale i u nás?

Pozitívne vnímam fakt, že sa 
prebúdza občianska spoločnosť, 
a  to je dobre. Snáď pod občian-
skym tlakom politici pochopia, 
že ich poslaním je slúžiť a  nie fi-
nančne zabezpečiť seba a  svoju 
rodinu. Držme si navzåjom palce, 
aby to v  oboch našich krajinách 

išlo všetko k  lepšiemu. Aby sa 
vyššia politická kultúra stala nor-
mou a  ľudia si ju nemuseli vynu-
covať demonštráciami.

S divadlem Astorka jste vystu-
povala ve Spojených státech ame-
rických. Je nějaký rozdíl mezi 
tamním a evropským publikem?

Festivaloví diváci, medzi kto-
rými boli Američania, ale aj Česi 
a  Sloväci v  USA žijúci, boli na-
ším predstavením nadšení, mali 
sme možnosť hovoriť s viacerými 

z  nich. Téma hry Thomasa Bern-
harda Pred odchodom na odpoči-
nok /v češtine Pŕed penzí/ je veľmi 
silným mementom, určite aj toto 
zohralo u publika svoju úlohu. Ale 
zažila som amerických diväkov 
priamo v hľadisku. Mali sme mož-
nosť pozrieť si amatérsku a pevác-
ku súťaž. Newyorské publikum 
bolo spontánne, hlasno prejavova-
lo nadšenie, ale aj nevôľu. Pískalo, 
dupalo, bol to zážitok ako na špor-
tovom zápase.

Jste silná osobnost. Kterých 
lidských vlastností si nejvíc ce-
níte?

Vážim si múdrosť, dobrotu, po-
ctivosť, ako aj schopnosť súcitu 
a ochotu pomôcť.

A  na  závěr: Jak vzpomínáte 
na natáčení filmu „Bába z ledu“, 
za  který jste získala již druhého 
Českého lva? 

Natáčanie bolo pre mňa namá-
havé a náročné, pretože som bola 
skoro v každom zábere a filmova-
cie dni boli veľmi dlhé. Plávanie 
v ľadovej vode mi naopak problé-
my nerobilo vôbec. Po polročnom 
intenzívnom tréningu bolo otužo-
vanie vlastne relaxom. Mali sme 
najlepší komparz na  svete, lebo 
näm pri hromadnÿch scénach po-
máhali skutoční otužilci z  celých 
Čiech, Moravy, aj zo Slovenska, 
napr. aj moji dvaja tréneri - Tomáš 
z Prahy a Vlado zo Senca pri Brati-
slave. A boli sme skvelá partia: štáb 
bol úplne skvelý, všetky profesie. 
No a mojimi hereckými partnermi 
na čele s režisérom boli samí moji 
kamaráti, atmosféra bola výbornä. 
Najviac k  dobrej nálade prispie-
val môj vynikajúci partner Pavel 
Nový, volám ho slniečko.

Zuzana Kronerová 
Narodila se v Martine, pochází ze slavného hereckého 
rodu. Jejím otcem byl významný slovenský herec 
Jozef Kroner a matkou herečka Terézie Hurbanová-
Kronerová. První angažmá absolventky Vysoké 
školy múzických umění v Bratislavě v roce 1974 bylo 
Divadlo pro děti a mládež v Trnavě. V televizi se 
prosadila velice záhy, už během studia hrála v řadě 
inscenací. Dále působila na bratislavské Nové scéně, 
ve Slovenském národním divadle a od založení 
Divadla Astorka byla témeŕ 30 let jeho stálou členkou. 
Od poloviny 90. let se pravidelně objevuje v českých 
filmech, např. Pupendo, Štěstí, Václav, Venkovský 
učitel. Dvakrát získala Českého lva – za vedlejší 
herecký výkon v Divokých včelách a jako nejlepší 
herečka ve filmu Bába z ledu. Kromě herectví se 
věnuje i zpěvu, především šansonu, jako posluchačka 
se zajímá o jazz. Víc než 25 let přednášela na VŠMU 
v Bratislavě. Zuzana Kronerová je vdaná, má dvě děti.

»

Zuzana
Kronerová 

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

www.vyhodnereality.cz
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Netradiční prostředí prosklené kolonády v centru lázeňského 
města, padesát metrů dlouhé přehlídkové molo, na kterém se 
postupně vystřídalo jedenáct renomovaných tuzemských i za-
hraničních návrhářů a třicet sedm předních českých modelek, 
šedesát kadeřníků, vizážistů a  pomocníků v  zázemí a  stovky 
dychtivých diváků a  obdivovatelů módy v  hledišti. Tak by se 
dal stručně charakterizovat 3. ročník show Czech Fashion Week 
Teplice.

Nechyběla extravagance z  dílny Olgy Rusakové a  Osmany-
ho Laffity, krásné úplety Jaroslavy Procházkové, plavky Liliany 
Augustinové, luxusní spodní prádlo Jiřiny Matoušové, pestré 
šaty a doplňky Gabriely Giotto, svatební róby Petry Vyoralové, 
společenské šaty Luďka Hanáka, Jiřího Moravce, Galala Gianiho 
či sourozenců Nikol a  Jakuba Ponerových. Velký svátek módy 
v  Teplicích, kterým se na  počátku 19. století přezdívalo Malá 
Paříž, zakončil ohňostroj a after party. 

Foto: Jaroslav Hauer, Zdeněk Synek, Petr Zapletal a Milan Žovín

Velkolepé módní show poskytli záštitu a osobně se zúčastnili také 
předseda Senátu Parlamentu České republiky Jaroslav Kubera 
a  primátor Statutárního města Teplice Hynek Hanza. Ten také 
za oba teplické politiky a patrioty projekt stručně zhodnotil: „Díky 
moc za  organizaci této skvělé akce, která již po  třetí obohatila 
kulturní program v našem městě a významně rozšířila povědomí 
a propagaci Teplic. Věřím v pokračování této akce, aby se stala pro 
Teplice tradiční“.Svátek módy v Teplicích

Jaro, léto 2019 Osmanyho Laffity Woman to love Gabriely Giotto

Wedding Bliss Petry Vyralové

 Moonlight Jiřiny Matoušové  Tisíc a jedna noc Olgy Rusakové

Purity of Freedom Jaroslavy Procházkové

Glow Luďka Hanáka Shiny Night Jiřího Moravce

Teplice jsou městem s prastarou lázeňskou tradicí. Léčivé 
prameny tohoto místa jsou známy po více jak dva tisíce let 
a historie jejich lázeňského využití sahá hluboko do středověku 
a činí tak z Teplic nejstarší lázně střední Evropy. Renomé a účinky 
pramenů přivedly do lázní mnohé slavné osobnosti – od císaře 
Viléma I., cara Petra I. Velikého, přes saské krále a příslušníky 
význačných šlechtických rodů až po světoznámé umělce 
a vědce, jakými byli Ludwig van Beethoven, J. W. Goethe, 
Richard Wagner či W. Humboldt. Mnohokrát se tak ve své historii 
staly „přijímacím salonem Evropy“ a pro svou výstavnost bývaly 
nazývány „Malou Paříží“. Teplice a blízké okolí nabízejí klid parků, 
zajímavou architekturu a dostatek přírodních a historických 

pozoruhodností. Věříme, že při pobytu 
na Teplicku objevíte neočekávané krásy 

našeho kraje a oceníte širokou škálu 
jeho možností. 

www.teplice.cz

TEPLICE
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Zemřel Štěpán Popovič
Bývalý generální ředitel a předseda před-
stavenstva AGC Flat Glass Czech a.s. a AGC 
Automotive Czech a.s., jeden z  nejvýraz-
nějších polistopadových manažerů ze se-
veru Čech a jeden z nejvýznamnějších či-
novníků českého fotbalu od devadesátých 
let. Absolvent Vysoké školy strojní v Liber-
ci řídil na přelomu 70. a 80. let závod Lesní 
brána v Dubí, následně prošel ředitelský-
mi posty firem Sklotas, Sklo Union a Obas. 
V roce 1989 se stal šéfem teplického Sklo Unionu a řídil jeho priva-
tizaci do belgické společnosti Glaverbel. Podílel se i na vybudování 
ruské větve společnosti AGC a na prodeji Glaverbelu japonskému 
sklářskému gigantu AGC. 
Štěpán Popovič byl rovněž spjatý s  teplickým fotbalem od  roku 
1995, kdy se sklárna stala majitelem klubu. Jedenáct let byl před-
sedou představenstva FK Teplice a je spojen s největšími úspěchy 
teplického fotbalu v  jeho historii – 2. a 3. místa v české nejvyšší 
soutěži i u slavných pohárových zápasů s Dortmundem, Feyenoor-
dem nebo Celticem. 
Manažerské kvality Štěpána Popoviče byly mnohokrát potvrzeny 
úspěšnými projekty, na nichž pracoval v Česku i oblastech, které 
měl pro Glaverbel a posléze AGC na  starosti. Opakovaně se stal 
Manažerem roku ČR a 28. října 2016 obdržel státní vyznamenání 
– medaili Za  zásluhy. „Pracovali jsme spolu 30 let. Budu na  něj 
vzpomínat hlavně v  tom, že po  revoluci stabilizoval firmu a  za-
sloužil se o příchod zahraničního kapitálu. To bylo zcela zásadní 
pro rozvoj sklárny v Teplicích a za to mu patří obrovský dík, stejně 
jako za záchranu teplického fotbalu v první lize, když tehdy dokázal 
přesvědčit vedení firmy v Bruselu, aby tu fotbal podporovalo“, řekl 
Ing. Pavel Šedlbauer, někdejší vysoký manažer teplických a belgic-
kých skláren, nynější předseda představenstva FK Teplice. 
Od roku 1993 byl Štěpán Popovič rovněž spjat s teplickými lázněmi, 
byl předsedou dozorčí rady a následně členem správní rady Lázní 
Teplice v Čechách a.s. a zasadil se o výrazný rozvoj teplického lá-
zeňství. 
Dr. Ing. Štěpán Popovič, CSc. zemřel ve čtvrtek 13. 6. 2019 ve věku 
73 let. Čest jeho památce.

Teplická sklárna AGC Flat Glass Czech se i  letos zařadila mezi 
nejlepší zaměstnavatele v  Ústeckém kraji. Výrobce plochého skla 
v  15.  ročníku ankety Sodexo Zaměstnavatel roku Ústeckého kraje 
obsadil 2. místo. Tepličtí skláři ovládli předchozích 14 ročníků této 
soutěže především díky propracovanému systému péče o  zaměst-
nance a podpoře regionu. 

Pořadí v  anketě se určuje 
na  základě speciální metodiky 
Saratoga poradenské společnos-
ti PricewaterhouseCoopers. Jde 
o velmi komplexní hodnocení fi-
rem podle světových standardů. 
Výsledky pravidelně vyhlašuje 
Klub Zaměstnavatelů. Před AGC 
Flat Glass Czech se letos umístila 
pouze společnost Unipetrol RPA 
ze Záluží.

Libor Sehnal, manažer lid-
ských zdrojů AGC Flat Glass 
Czech: „Situace na  trhu práce je 
složitá. I  proto většina firem v  re-
gionu stále více prostředků a  úsilí 
investuje do udržení svých zaměst-
nanců a získání nových, kvalitních 
lidí. I  přesto se AGC daří udržet 

ve  špičce zaměstnavatelů v  kraji. 
Daří se nám tak v  péči o  zaměst-
nance dlouhodobě držet laťku velmi 
vysoko a  to i  v době, kdy se firmy 
o  zaměstnance skutečně přetahují. 
Jsem rád, že toto potvrdila i anke-
ta Zaměstnavatel roku, která při 
vyhodnocování pracuje s  tvrdými 
daty od jednotlivých firem.“

V  předchozích 16 ročnících 
soutěže Sodexo Zaměstnavatel 
roku Ústeckého kraje obsadila 
společnost AGC Flat Glass Czech 
14 krát první a  dvakrát druhé 
místo. V  celostátní soutěži pak 
firma získala čtyřikrát první místo 
a  v  anketě Sodexo Zaměstnavatel 
desetiletí druhé místo.

Teplická sklárna patří mezi špičku zaměstnavatelů v kraji 

I přes deštivé počasí dorazilo na stadion FK Teplice během 
úterka 28. května postupně více než 600 lidí, kteří se rozhodli 
podpořit tři handicapované děti z Ústeckého kraje. Kromě bý-
valých hráčů FK Teplice Pavla Verbíře, Štěpána Vachouška, Jana 
Melichara či Františka Frankeho a mládežnických týmů s tre-
néry přišli akci podpořit i hokejisté Vervy Litvínov, házenkářky 
DHK Most a také hráčky házenkářské reprezentace ČR, včetně 
hlavního trenéra Jana Bašného. Zúčastnily se i firmy, zastavil se 
primátor Teplic Hynek Hanza a jeho náměstek Jiří Štábl, nechy-
běla zástupkyně Konta Bariéry Petra Seberová či zástupci spol-
ku Silou hlasu. Přišli žáci základních a středních škol i jednot-
livci, kterým není osud blízkých spoluobčanů lhostejný. Díky 
všem se podařilo vybrat rekordních 45 000 korun, které půjdou 
na pomoc rodinám tří handicapovaných dětí – Radečka, Ro-
zárky a Kamilka. 

Charitativní běh
vynesl 45 tisíc

Dita se narodila s  nádorem 
na krční páteři, částečná operace se 
povedla, ale dál už lékaři jít nemo-
hou. Nepřízni osudu se nepoddala, 
úspěšně dokončila základní školu, 
odmaturovala a  je historicky prv-
ní uživatelkou programů MyVoice 
a MyDictate. Citujme z osvědčení, 
které vydal prof.  Ing.  Jan Nouza, 
CSc., z Technické univerzity v Li-
berci, hlavní autor obou progra-
mů: „Dita Horochovská se v letech 
2005 až 2007 podílela na testování 
prototypů obou programů a svými 
poznatky a  praktickými zkuše-
nostmi přispěla k vytvoření jejich 
finální verzí.“

Silou hlasu, 
silou srdce

Společný příběh Dity Horochovské a Lukáše Srby se začal psát v prosinci roku 2016, 
kdy založili spolek Silou hlasu, z. s. A je to opravdu silná a neobyčejně veselá dvojka.

Během patnácti let jejich pou-
žívání získala neocenitelné zku-
šenosti, stala se lektorkou a  nyní 
pomáhá lidem s  podobným han-
dicapem ovládat počítač hlasem. 
Společně s Lukášem jezdí po celé 
republice za  klienty do  jejich do-
mácího prostředí. Po  absolvování 
kurzu, který zahrnuje ovládání 
pohybu kurzoru myší, používání 
klávesnice, Wordu, internetu atd., 
a jehož délka je individuální podle 
možností a  schopností klientů, 
získají větší samostatnost, svobo-
du i  novou životní náplň. Svědčí 
o  tom děkovné dopisy, z  nichž 
za všechny vybíráme tento:

 „S  Ditou a  Lukášem jsem ab-
solvovala výuku ovládání počítače 
hlasem. Jezdili za  mnou z  Prahy 
do Hořic. Nyní mohu nové doved-
nosti využívat naplno pro osobní 
potřebu i pro své zaměstnání, což 
mi velmi usnadňuje život. Jsem 
za  tento způsob pomoci hodně 
vděčná. Tento text jsem nadikto-
vala hlasem.“ Barbora Šafaříková

Dita a  Lukáš už takto pomohli 
11 klientům. Bezplatně. Finanč-
ní prostředky na  výuku a  nákla-
dy spojené s  cestováním shánějí 
od  sponzorů. Příznivce potkávají 
po celé zemi. Ambasadorem jejich 
spolku a  autorem projektu „Kaž-

dý koš pomáhá“ je sportovní ko-
mentátor ČT Jakub Bažant, přátele 
mají i  v  FK Teplice. Spolupracují 
s  Centrem Paraple, Radou těles-
ně postižených ČR, takže mohou 
pomoci klientům i  s  případným 
zaměstnáním, a  s  dalšími organi-
zacemi. Dita se stala finalistkou 
Ceny veřejnosti Olgy Havlové 
a  je nominována do  celosvětové 

soutěže Světlo pro svět pro han-
dicapované. Oba dva se ale neradi 
chlubí, soustavně myslí na  to, jak 
pomáhat druhým. Momentálně 
se navíc pouští do další myšlenky, 
kterou by rádi zhmotnili – ovládá-
ní domácnosti silou hlasu. Začít 
chtějí u otvírání dveří. Držme této 
sympatické dvojici palce!

Pomoci můžete i  vy, vážení 
a milí čtenáři, tím, že budete šířit 
tyto informace dál. Další part-
neři, ale i  klienti spolku jsou ví-
táni. Bližší podrobnosti najdete 
na  www.silouhlasu.cz, mailové 
adrese: ozvetese@silouhlasu.cz či 
telefonu 777 131 114. 

Připravila: L. Richterová
Foto: archiv 

Přihláška na příměstský tábor
(najdete na stránkách www.cceteplice.cz)
 Informace: určené pro děti od 6 do 14 let
 Termín: 8-12. července 2019, každý den začínáme od 8 h 
  a končíme v 18 h; v ceně jsou 3 jídla - 2x svačina a oběd
 Místo: Evangelický sbor ČCE - J. V. Sládka 2006/16, 415 01 Teplice
 Cena:  za jedno dítě (týden): 1.500,- Kč, sourozenci za jednoho 1.000,- Kč; 

cena za jeden den: 350 Kč
 Platba:   na účet - 542256617/2010 (do poznámky jméno dítěte) nebo 

v hotovosti (na místě hlavnímu vedoucímu)
 Přihlašování:  vyplňte tuto přihlášku a odešlete na adresu - J. V. Sládka 2006/16, 

415 01 Teplice nebo doneste osobně; dítě potřebuje mít prohlídku 
od lékaře, kopii kartičky zdravotní pojišťovny a zaplacený 
účastnický poplatek;

 Hlavní vedoucí: Mgr. Martin Bánoci, mobil: 722 695 008; 
  email: martin.banoci@gmail.com
 Pomocní vedoucí: B. Jancyková, R. Jelínková
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Absolventka Hotelové školy v  Chomutově 
se s vervou pustila do podnikání. Vzdělání si 
ještě doplnila na  KUSHI institutu v  Holand-
sku, který vyučuje úpravu potravin a  vaření 

Zdravá strava je dnes pro mnohé lidi fenoménem. 
Pro Lucii Beyerovou už od roku 2007, kdy měla zdravotní 
problémy, a nebylo, kde se najíst tak, aby pokrm tělu 
prospěl a dal potřebnou energii. 

Co je makrobiotika?
Makrobiotika je životní styl a dietní režim, který je založen na taoistickém učení jin a jang. Jako základní potravinu předepisuje 
obilniny a doplňuje je o další výpěstky (místní zeleninu a další lokální produkty). Zakazuje požívání průmyslově zpracovaných 
potravin a většinu živočišných produktů. Makrobiotické učení také kontroluje množství přijímaných tekutin, zakazuje přejídání. 
Učí, aby potrava byla před polknutím důkladně rozžvýkána. Standardní makrobiotický talíř tvoří z 50 % celozrnné obilniny, z 30 % 
zelenina (hlavně tepelně upravená a kvašená), z 15 % luštěniny a mořské řasy, z 5 % polévky. Doplňkově lze zařadit ryby, ovoce 
mírného pásma, semena, ořechy, oleje a podobně. Skladbu jídelníčku přizpůsobuje ročnímu období a zdravotnímu stavu.

»

Vaříme zdravě a rádi
v duchu čínské medicíny. Založila Bio restau-
raci ZAHRADA v Teplicích, kterou provozuje 
dodnes. Jako každý průkopník v oboru si užila 
a stále užívá problémy, spojené s podnikáním, 
zejména s nedostatkem zaměstnanců. Má jich 
8, potřebovala by jich 12. To znamená, že je 
zároveň majitelkou, šéfkuchařkou, servírkou, 
zásobovačkou, stará se o marketing a tak dále. 
Ještě, že má velké pochopení rodiny – mamin-
ky, která pomáhá hlavně se zahradou v  Srbi-
cích, manžela Jakuba, který se věnuje pětileté-
mu synovi Danielovi a pomáhají i brigádnice, 
a to i o víkendech, kdy sice není otevřeno, ale 
vše se musí připravit na další týden. 

Strávníci nic ze zákulisí nepoznají. Mezi 
nejžádanější jídlo patří v současné době sýro-
vo-špenátový karbanátek s bramborovou kaší 
a korejským mrkvovým salátem anebo lasagne. 
Lákavé jsou také dezerty včetně bezlepkových, 
což se prozatím v  běžných cukrárnách moc 
nenosí. A  co má nejraději sama Lucie? Jsou 
to rýžové nudle s  lehce osmaženou zeleninou 
a smaženým uzeným tofu. 

O  tom, že ji práce baví a  dělá ji srdcem, 
svědčí i ocenění z roku 2008 „Originální mís-
to“ a titul Osobnost roku 2013 Ústeckého kraje 
v kategorii podnikání pro Lucii (Tomáškovou) 
Beyerovou. Dále ocenění kraje – Cena Ús-
teckého kraje za  společenskou odpovědnost 
a další. Lucie také vaří v pořadech České tele-
vize a je častým hostem i v rozhlase. A nejen to: 
Vloni si ji vyhledala americká makrobioticko 
veganská společnost a dala jí příležitost měsíc 
vařit pro dva tisíce hostů na  zaoceánské lodi 
v  Karibiku. V  silné konkurenci zahraničních 
kolegů obstála natolik, že se na lodi stala šéfku-
chařkou. Letos 13. července se v Kühlu nalodí 
znovu a bude připravovat nový projekt vegan 
kuchyně na lodi. Je dobře, že se píle a poctivá 
práce stále ještě vyplácejí.

Kromě práce v Bio restauraci Zahrada nyní 
Lucie Beyerová připravuje dvojjazyčnou ku-
chařku pro již zmíněnou americkou společnost 
a  dokončuje systém franchisingu pro tuzem-
sko i zahraničí a pořádá kurzy vaření a pečení. 

Lucie
Beyerová:

Vyhrál jste výběrové řízení na tento post. 
Odkud přicházíte?

Přicházím z  podnikatelského prostředí, 
podílel jsem se na  vybudování dvou úspěš-
ných menších firem v  našem regionu. Mám 
vystudovaný vysokoškolský obor týkající se 
regionálního rozvoje. Nechybí ani zkušenosti 
z  podnikové praxe a  dobře vím, co začínající 
podnikatele nejvíc pálí. Za  sebou mám i  pů-
sobení v  komunální politice, byl jsem totiž 
krátce náměstkem primátora Statutárního 
města Ústí nad Labem pro ekonomiku a podí-
lel se i  na  rozvojových aktivitách. Mix všech 
získaných zkušeností mi dává jistou výhodu se 
na věci dívat v celém kontextu. 

Čemu přikládáte největší důležitost?
Efektivní spolupráci subjektů, které pova-

žuji za strategické nástroje, které mají pomoci 
transformovat náš kraj k  lepšímu. Jde přede-
vším o  RE:START, Czech Invest, Strategický 
odbor ÚK, ITI a  ICUK, spolupráci s  Univer-
zitou Jana Evangelisty Purkyně a v neposlední 
řadě i  s  Hospodářskou komorou Ústeckého 
kraje. Jsem přesvědčen o  tom, že jedině spo-
lečnými silami můžeme na  ministerstvech 
prosadit a získat finanční prostředky na reali-
zaci našich plánů a naplnit tak poslání, kterým 
je pomoci rozvoji Ústeckého kraje správným 
směrem. Lidský kapitál, politická vůle i nosná 
témata jsou, potřebujeme více sebevědomí, za-
čít fungovat jako tým a ono to půjde. 

Kam směřovaly vaše první kroky?
Navštívil jsem samozřejmě představitele 

všech tří zřizovatelů. Zdá se, že vůle po  spo-
lečné práci tu je a  z  toho mám radost. Byl 
jsem také u  ministryně pro místní rozvoj 
Kláry  Dostálové i  předsedou podvýboru pro 
vědu,  výzkum a  inovace Pavlem  Juříčkem. 

Vize a mise Inovačního centra Ústeckého kraje
ICUK je respektovaným spoluhráčem při transformaci Ústeckého kraje 
v místo, kde budou občané, studenti i podnikatelé rádi zůstávat, kam se 
budou vracet a kam budou také aktivně přicházet talentovaní lidé s chutí 
se na této změně podílet.
Jsme nositelem vize funkčního inovačního ekosystému v kraji a vytrvalým 
bojovníkem za jeho vytvoření. Svým zřizovatelům jsme zodpovědným 
partnerem v přípravě a realizaci strategických priorit rozvoje podnikání 
a znalostní ekonomiky. S rozhledem a otevřenou myslí se inspirujeme 
u nejlepších doma i v zahraničí, sdílíme své nápady a zkušenosti 
s ostatními partnery v regionu a spolu s nimi tvoříme a realizujeme nová 
řešení podporující podnikavost, podnikání a spolupráci aktivních lidí 
v kraji.
Pomáháme místním firmám nastartovat svůj podnikatelský sen i růst 
za hranice kraje, propojujeme partnery ze světa podnikání, výzkumu 
a vzdělávání a posilujeme atraktivitu regionu pro investory s vysokou 
přidanou hodnotou. Pomáháme chytrým firmám růst!

www.icuk.cz

»

Od 1. června zastává pozici ředitele Inovačního centra 
Ústeckého kraje (ICUK) Ing. Martin Mata, MBA. Zeptali 
jsme se ho, s jakými prioritami a plány přichází a jak 
bude tuto pro rozvoj regionu důležitou instituci, kterou 
na sklonku roku 2015 společně založily Ústecký kraj, 
UJEP a Krajská hospodářská komora, popularizovat…

Martin Mata:
Nejdůležitější je začít 
spolupracovat

Chystám se za  hejtmanem Ivo Vondrákem, 
který má v  Moravskoslezském kraji bohaté 
zkušenosti s  podporou inovačního ekosysté-
mu. Není na škodu se přiučit tam, kde to lidově 
řečeno, klape. Budu nadále pokračovat v dal-
ších důležitých schůzkách, je potřeba abychom 
byli vidět i slyšet. V neposlední řadě bych rád 
navštívil i  velké korporátní firmy v  regionu, 
jednal s  nimi o  jejich sociálně podnikatelské 
odpovědnosti vůči svým lokálním dodavate-
lům, což můžou být živnostníci i malé a střed-
ní podniky, které je potřeba podporovat ze 
všech úrovní. 

Co očekáváte od svého týmu, případně ex-
ternistů?

Odbornost ve svém oboru a zdravý patrio-
tismus. Mám v úmyslu Inovační centrum Ús-

teckého kraje personálně posílit a také výrazně 
změnit prostředí, ve kterém pracuje. Chopíme 
se nosných témat a naše zaměření pomalu pře-
směrujeme do  koordinace strategických pro-
jektů, které náš kraj budou transformovat. 

Jak budete činnost centra komunikovat 
navenek?

Také to je velmi důležité. Obecně je marke-
ting na  úrovni našeho kraje velmi podceněn. 
Kraj a  jeho orgány mají za  sebou velmi dob-
ré výsledky, které je potřeba více propagovat, 
a proto je nutné změnit marketingovou strate-
gii. Toto je znovu něco, co Ostrava velmi dobře 
uchopila a proto je během 6 let centrem kultu-
ry a inovací, nikoliv jen uhelným městem.

Připravila: L. Richterová, foto: archiv
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Když v roce 2010 přišla do Mostu z Ústí nad Labem, ani ve snu si nepředstavovala, co pod 
Hněvínem zažije. Gólmanka Dominika Müllnerová se s Černými anděly dočkala sedmi 
titulů, všechny si užila přímo v brance. Ví, jak chutnají oslavy v moři šampaňského, 
zná ten pocit, když jí tleská napěchovaná hala. Končit zatím neplánuje, v 27 letech ji 
pořád baví každý zápas, každý trénink. A ani se nechystá nikam přestupovat, nedávno 
podepsala novou smlouvu. Most má zkrátka pod kůží. Dycky Most! 

bec první velké vítězství v kariéře. 
Tenkrát jsme potřebovali vyhrát 
v  Šaĺe. Celý zápas jsme měli pod 
kontrolou. Pět minut před koncem 
už jsem věděla, že to nepustíme 
a  začala přemýšlet nad oslavami. 
Ještě bych to přirovnala k  vítěz-
ství Challenge Cupu. To je sice 
ten nejhorší z evropských pohárů, 
ale pro nás to byl tehdy obrovský 
úspěch. Hrály jsme proti lepším 
týmům, ale díky týmovosti jsme je 
porazily. Nedávno jsem viděla fot-
ky a úryvky z finále, zase mi běhal 
mráz po zádech. 

Motivovalo vás to? 
Já si moc předchozí zápasy ne-

pouštím, nepřipomínám. Nejsem 
nostalgická. Dívám se na to, co je 
teď, co bude, užívám si přítom-
nost. Ale tohle byla parádní vzpo-
mínka. 

Většinou jsou nostalgičtí ti, 
kteří už nejsou tolik úspěšní, 
kteří můžou žít už jen ze vzpo-
mínek. To váš případ evidentně 

není, vždyť vyhráváte titul za ti-
tulem. Pořád vás to baví? 

Baví! Tohle nikdy neomrzí! 
Hlavně mě baví ten sport, přede-
vším chytání. Baví mě každý zá-
pas, každý trénink, naplňuje mě 
to. Doufám, že se nám ještě pár let 
bude dařit. 

Asi se vás na to ptá každý, op-
tám se i já - v čem je kouzlo Mos-
tu? Sedm titulů v řadě, to je na-
prostá dominance! 

Je to určitě tvrdou prací na kaž-

dém tréninku. Možná se to nezdá, 
ale je to opravdu hodně hodin dři-
ny. Dřeme od začátku letní přípra-
vy. Víme, že je to strašně důležité. 
Měly jsme vždy výborný kolektiv, 
to je v  každém týmovém sportu 
základ. Semkly jsme se pracovi-
tostí, týmovostí. Pod každým tre-
nérem jsme to zvládly, a  že jich 
nebylo málo! Jádro je tak nějak 
stejné, na to se nabalují další hráč-
ky. Když odejdou opory, dokáže-
me je nahradit. Takže je to i skvělá 
práce managementu. 

Tituly se musí pořádně osla-
vit, to vy jako tým umíte. Slaví 
s vámi i fanoušci? 

Máme skvělé a  věrné fanoušky. 
Holky některým z nich daly svou 
medaili. Jezdí s  námi přes celou 
republiku, zasloužili si ji. Jejich 
věrnost se mi moc líbí, to, jak žijí 
s  týmem. Bez nich by to nebylo 
ono, sport se má přeci dělat pro 
lidi. Občas máme i společné pose-
zení, vyfotíme se s nimi. 

A balí vás? 
Stalo se to, ale oni ví, že jsme 

většinou zadané, tak nemají šanci. 
(úsměv)

Házená je hodně tvrdý sport. 
Počítáte modřiny? 

Už ani nepočítám. (úsměv). Ty 
k tomu prostě patří, nevnímám je. 
Nejvíc to bolí na tréninku. Ale my, 
brankářky, jsme relativně v bezpe-
čí. Horší to mají holky v  obraně, 
tam bych nechtěla hrát. Ony schy-
tají daleko více ran. 



Z Ústí jste šla do Mostu, byl to 
skok? 

Jiří Hanus, který trénoval ženy, 
mě někde viděl chytat. Dostala 
jsem nabídku, to jsem byla ještě 
dorostenka. V Mostě se hrála nej-
vyšší soutěž mladších dorostenek, 
to pro mě skok byl. Na ženy jsem 

tenkrát nemyslela, ještě tu ani ne-
byla Interliga. 

Ale jakmile do ní Most postou-
pil, tak ji s vámi v brance vyhrál? 

Po postupu do Interligy jsme se 
dvě sezony rozkoukávaly, sehrá-
valy. Kvůli rekonstrukci naší haly 

jsme musely jezdit do  Lovosic, 
Loun. Jedničkou byla Kantůrko-
vá, byla tu ještě Machová. Já jsem 
byla v té trojici a sbírala postupně 
zkušenosti. První titul přišel v se-
zoně 2012/2013. Byla to velmi 
úspěšná sezona, nabyté zkušenosti 
jsme zúročily parádně, hrály jsme 

i Challenge Cup před našlápnutou 
halou. 

„Poprvé“ bývá nejhezčí. Platí 
to i v případě zisku mistrovského 
titulu? 

Pro mě to byl nejsilnější oka-
mžik v  kariéře. Bylo to moje vů-

V házenkářské brance
Dycky Most!
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Vás míče spíš trefují? Takové 
šlehy se asi nedají moc reflexivně 
vychytat. 

Míč letí opravdu hodně rychle. 
Když má nějak brankářka úspěš-
nost zásahů okolo čtyřiceti pro-
cent, tak je to bráno jako dobrý 
výkon. Snažíte se především vy-
krývat úhly, zvyšovat pravděpo-
dobnost, že vás to trefí. Důležitá 
je videopříprava; nakoukávám 
si, kam která hráčka střílí. Tam, 
kam to má zažité, střílí většinou 
ve chvílích, kdy je unavenější, pod 
tlakem.

Jaké střely jsou pro vás nej-
horší? Ty, které jdou do  branky 
po odrazu od země? 

Ty jsou hodně složité. Nevíte, 
jak míč odskočí. Ono je chytání 
docela věda. Důležitá je přede-
vším součinnost s obranou. Dobrá 
obrana vám pokryje půlku branky, 
vy si hlídáte druhou půlku. Bez 
obrany by brankářka nemohla 
fungovat, ale i naopak. 

Hodně na  své obránkyně řve-
te? 

Trošku jo. Spíš se je ale snažím 
povzbuzovat. Říkám jim, co bych 
chtěla, aby fungovalo. Vím, že dě-
lají maximum. Mají to opravdu 
hodně těžké. 

Ale to vy také! Jste poslední 
instance. Člověk, který může vše 
zachránit, když to holky před 
vámi zkazí. Mrzí vás špatné góly? 

Jsem vždy moc ráda, když můžu 
týmu pomoct. Góly se snažím ho-
dit za  hlavu. Ta situace se stala, 
nemá smysl se tím dál zabývat. Po-
kud bych ji pořád řešila, dostávala 
bych po  chybách další góly. Vím, 
že u  brankářek jsou chyby vidět 

nejvíc. V  házené je naštěstí hod-
ně prostoru chybu napravit. To 
ve fotbale ne, tam na vás někdy letí 
třeba jen dvě střely za zápas. 

Zkoušela jste chytat i  v  jiných 
sportech? 

Dříve jsem hrála hokej. Vždy 
mě to táhlo do branky. Mě prostě 

nebaví dávat góly, baví mě jim za-
braňovat. (úsměv)

Máte i jiné záliby? 
Ráda si přečtu životopisy spor-

tovců, to je inspirativní. Ale jinak 
především sportuji. Baví mě turis-
tika, ráda chodím po horách, jez-
dím na kole, kolečkových bruslích, 

lyžuji, hraji různé sporty – fotbal, 
stolní tenis, badminton. 

Zaujalo mě, že při tom všem 
stíháte chodit do práce! 

Mám to tak kvůli budoucnosti. 
Až jednou skončím, nechci, abych 
najednou nevěděla, co dál. Teď se 
všude vyžaduje praxe. Proto jsem 
se před čtyřmi roky rozhodla, že 
začnu pracovat. Dělám ve  firmě, 
která se zabývá rekultivací kraji-
ny. Jsem v  kanceláři, ale dostanu 
se i do terénu. Momentálně máme 
na starosti jezero Most. 

Bude tak krásné, jako je jezero 
Milada? 

Tu jsme měli také na starost. Po-
vedla se. Myslím si, že rekultivace 
je dobrá cesta, i když má své úska-
lí. Je to velké oživení krajiny, která 
je těžbou uhlí zdevastovaná. Vě-
řím, že se náš region stane v prů-
běhu několika let pěknou oblastí 
s  mnoha živočichy a  rostlinami. 
Baví mě sledovat ten vývoj. 

A  jaké máte vyhlídky do  bu-
doucna? Reprezentace? Zahranič-
ní? Nebo chcete založit rodinu? 

Nedávno jsem podepsala novou 
smlouvu v Mostě. Na zahraničí ne-
pomýšlím. Doufám, že mě házená 
bude pořád bavit a  naplňovat. 
A také, že se nám pořád bude da-
řit. V  reprezentaci jsem byla přes 
šest let. Myslím si, že je na čase ji 
trošku posunout, dát šanci mlad-
ším. Jsem teď spokojená s tím, jak 
to je. Jak s házenou, tak i  s prací. 
Ta kombinace mi vyhovuje. Vážím 
si toho, co mám. 

Text: Petr Šťastný
Foto: soukromý archiv Dominiky 

Müllnerové + DHK Most 

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

www.vyhodnereality.cz
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Výrobní společnost 
Exyte Technology CZ s.r.o.
v průmyslové zóně Krupka

hledá nové kolegy/ně na pozice:

 Operátor výroby
více na  http://www.lmcg2.com/pd/1239065342/?rps=202

 Obsluha ohraňovacího stroje 
více na  http://www.lmcg2.com/pd/1274701120/?rps=202

Jedná se o práci na směny (ranní, odpolední)

Požadujeme: 
•  pečlivost a aktivní přístup k práci (spolehlivost a chuť pracovat)
•   SOU / úspěšně ukončené vzdělání nejlépe technického směru 

(ale není podmínkou)
•  manuální zručnost
•  schopnost práce v týmu

Nabízíme:
•  zázemí silné mezinárodní společnosti
•  motivující finanční ohodnocení
•  26 dní dovolené, roční bonus

V případě zájmu zasílejte životopis výhradně na email:
jobs_cz@exyte.net  

Na akci bude přítomen fotograf a kameraman! Změna programu vyhrazena!

JAK NEJJEDNODUŠEJI 
NAPUSTIT BAZÉN? 

Chystáte si také na horké léto napustit zahradní bazén? Za-
ručenou cestou pro dosažení stoprocentně kvalitní vody 
a rychle napuštěného bazénu je dovoz vody cisternou od 
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace. Veřejný 
vodovod není určen k na-
pouštění bazénů. Prudké 
nárazové otevření kohout-
ků může zapříčinit zkalení 
vody, někdy také dojde ke 
snížení tlaku vody v sou-
sedních domácnostech. 
Rozhodnete-li se přesto napouštět bazén z veřejného vodo-
vodu, je důležité napouštět pomalu. Vodovodní kohoutky 
tedy otevřít pouze tak, jako při odebírání vody pro běžnou 
potřebu. V průběhu teplých dnů je také důležité kontrolovat 
kvalitu vody v bazénech. Průhlednost vody by měla být vždy 
tzv. „až na dno“. Zákal vody může být jednoduchým ukaza-
telem zhoršené mikrobiologické kvality bazénové vody. Po 
ukončení etapy horkých dnů je vhodné prověřit kvalitu vody 
nejlépe v některé z akreditovaných laboratoří. Při zvýšeném 
zákalu je doporučeno u bazénků s objemem do 2 kubíků 
vody raději vodu vyměnit ihned a stěny a záhyby bazénku 
důkladně vyčistit. Kvalitu vody pro koupání podrobně roze-
bírá vyhláška MZ č. 238/2011 Sb., v platném znění.

Více informací nejen o rozborech vody na www.scvk.cz.
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 tradiční celoroční cíl rodinných
 a školních ozdravných pobytů
 u nás léčí příroda a naše domácí kuchyně

Camp
Velkopařezitý

www. campvelkoparezity.cz 
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OPLOCENÍ
PRO NÁROČNÉ

PLASTOVÉ
PLOTOVKY 

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček

Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

R0620011

Areál Telasko Hudcov

PRODE J:
kačírky, zemina,

štěrky, písky, 
recyklát

www.telasko.cz
Tel. 774 099 510

R0
68
20
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• bez bourání • bez nástřiku
• montáž 3 hodiny • záruka 5 let

NOVÁ VANA DO STARÉ

www.vanabezbourani.cz
Tel.: 602 945 204

R0652014

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

R0620015

Nabízíme levné

stěhování
a autodopravu 
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.

Tel.: 604 844 179

R062008

TAXI
Jindřich Langmaier

přeprava osob
a majetku

+420 606 317 031

R0652022POTŘEBUJETE 
OPLOTIT

POZEMEK?
PLOTOVÉ CENTRUM

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141

Tel.: 604 351 718
Vlková Anna

anna.vlkova@seznam.cz

R0620011

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

R0652010

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
R0620012

Také vaše nabídka
může být na této
„zelené“ stránce.

Kontakt do redakce:
+420 602 643 244

email: vrculova@agenturais.cz

KLEMPÍŘSTVÍ
A RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Michal Blahuš
tel. 775 511 099

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

nabízíme:
kácení horolezeckou technikou, úprava 

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

klempířských prvků, nátěry střech a další

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

R0652025

OSBD Teplice
Střední 1057/11, 415 01 Teplice

www.osbdtp.cz
Již 45 let zajišťujeme vše,

co souvisí s bydlením

Nabízíme:
VOLNÉ BYTY

SPRÁVU DOMŮ 
SPRÁVU BYTŮ R06

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

R0582004

Silniční a odtahová služba

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

iTeplice.cz
zpravodajství Teplicka

 Inzerce v tištěném krajském magazínu RegioRevue
 Reklamní banner v e-newsletteru
 Reklamní banner na krajském zpravodajském webu
 Příprava, výroba a distribuce letáku do poštovních schránek
 Advertoriál do vybraného tisku
 Příprava, tisk a distribuce firemního časopisu
 Velkoplošné billboardy
 Příprava, výroba a výlep plakátů
 Expozice a výstavnictví
 Contact Point

Kontakt: asistentka@agenturais.cz Telef.: 602 426 526 
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REGIO - Kupón k podání soukromého inzerátu ZDARMA!
POZOR, ZMĚNA!!! DO JAKÉKOLI RUBRIKY POUZE 1 INZERÁT NA KAŽDÉHO ZADAVATELE!

TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

Adresa, telefon, mailová adresa – bude otištěno jako součást inzerátu:

 ................................................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................................................

Dávám tímto souhlas ke zveřejnění těchto údajů v rámci otištění a jiného zveřejnění tohoto mého inzerátu.

Datum, místo a podpis:  ................................................................................................................................

Tento díl vyplňte jen v případě, že Vaše adresa nemá být otištěna v textu inzerátu.
Jméno a adresa: (nebude otištěno)

 ................................................................................................................................................................................

Podpis  ...............................................................

INZERCE

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

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

NÁBYTEK

• PRODÁM kuchyňský stůl, rozměr 70x110cm. Kom-
binace herní deska, světla z  um hm., kostra a  nohy 
kovové, sv. šedá mat. barva, nepoužívaný, velmi pěk-
ný, koupený v 2018, Mobelix. Cena 500,- Kč. TP. Tel.: 
732 163 710. (62037)
• PRODÁM prodejní pulty 3 m dlouhé část z  vrchu 
prosklená, levně, cena dohodou. Tel:777 062  758. 
(62038)

Hobby

• PRODÁM větší množství kuchařek, obrázky vyře-
závaných plachetnic, německé známky a  zbytek ně-
kterých českých. Knihy dětské, časopisy Ragers Rigest 
malý formát. Tel.: 607 281 366. (62021)
• SBĚRATEL koupí staré pohlednice, místopis od  r. 
1890 do  1930/40 dále nást. hodiny nebo figurál. aj. 
vše od hodin, děkuji. Tel. 606 957 179. (62022)
• PRODÁM housle 4/4, výrobce Francesco Ruggeri, 
znal. posudek mám. Tel.: 704 724 364 (62023)
• SBĚRATEL koupí staré hodiny nástěnné, kapesní, 
náramkové, budíky, strojky a vše nejdoucí i  celé po-
zůstalosti po hodináři. Tel.: 775 691 189. (62024)
• SBĚRATEL koupí staré obrazy jako originál též ko-
pie, tisky a staré rámy. Přijedu, ocením, zaplatím. Tel.: 
733 511 224. (62025)
• PRODÁM koloběžku Natriby PC 2  500,- Kč, moc 
nepoužívaná nyní 800,- Kč. Volejte po 16 hodině. Tel.: 
720 164 194. (62026)
• KOUPÍM LP gram. desky, větší množství nebo sbírka 
vítána. Přijedu. Stačí prozvonit. Tel.: 721 442 860. 
(62027)
• PRODÁM horské kolo dámské, starší, velmi pěkný 
stav, udržované, bez investic. Jen jezdit. Cena 1 200,-
Kč. TP. Tel.: 737 000 349. (62028)

• VAŠE filmy 8mm, Betamax, VHS, HI8, Mini DV, ulo-
žím na DVD rychle a kvalitně. Odstranění chyb zdarma 
včetně uložení na USB. Tel.: 603 904 397. (62029)
• SBĚRATEL koupí větší sbírku poštovních známek. 
Férové jednání, platba hotově. Tel.: 777  097  050. 
(62030)
• HLEDÁM někoho, kdo ovládá 3D animace v progra-
mu Blender 2. 79. Tel.: 721 585 579. (62031)
• PRODÁVÁTE byt, stehujete se? Koupím vaše knihy 
i celou knihovnu. Děkuji za nabídky. Tel.: 721 771 991. 
(62032)
• SBĚRATEL koupí staré pánské náramkové hodinky 
na natahování Prim, Doxa , Zenith, Glashute, Omega 
a jiné - staré Hračky autíčka, panenky , gumové hrač-
ky a st. chrastítka - Duchcovské sošky a jiný figurální 
porcelán - kapesní hodinky - staré sklo - vánoční 
ozdoby a lucerničky na stromeček - obrazy - hudební 

nástroje - staré Mince zlaté a stříbrné - staré vyzna-
menání - a Různé sběratelské předměty z Retro obdo-
bí 60. let - skleněné Lampy a jiné. Tel.: 603 589 642. 
(62033)

Auto – moto

• PRODÁM náhradní díly na Škoda 105, 125L (karbu-
rátor, pumpa atd. ) cena dohodou. Tel.: 605 389 973. 
(62035)
• PRODÁM Škoda Yeti 1. 2 TSI v plné záruce, naj. jen 
43.000 km, r. v. 2015, ABS, klimatizace, 1. Maj, koupe-
no v ČR i serv. u Škoda, serv. knížka,SUPER STAV jako 
nový, nehav. a garáž,nekuřák. + 4 ks komp. zim. kol. 
319.000,-Kč. Tel.: 604 587 457. (62036)

Různé

• KOUPÍM nebo bych si zapůjčil lešení HAKY alespoň 
3 patrové. Tel.: 724 706 553. (620003)
• PRODÁM hoblovací válec š. 26 cm, hřídel na okruž-
ní pilu š. 50 cm a  další věci z  pozůstalosti. UL. Tel.: 
739 639 816. (62004)
• PRODÁM zánovní kožené tmavě hnědé elektrické 
polohovací křeslo k  TV. Křeslo pomáhá i  vstát. Tel.: 
732 437 252. (62005)
• PRODÁM velmi levně dvě postele pro dospělé, dvě 
dětské 160 cm dlouhé, kávovou a  čajovou soupravu, 

jednotlivé hrnečky a skleničky i jubilejní č. 60, 85. TP. 
Tel.: 603 986 508. (62006)
• PRODÁM elekt. svářečku 220V / 140 A + elektrody. 
Lahev propan-butan 2 kg +hořáky. Velkou sadu gala 
klíčů, redukční ventil, kyslík, autogen - nový. Gumový 
kabel 220 V / 3 m 3x kluba. A mnoho dalšího cena do-
hodou. Tel.: 728 718 449. (62007)

• PRODÁM novou skartovačku na  papír A4 + plat. 
karty + CD. Cena 600,- Kč. Tel.: 739 921 682. (62008)
• PRODÁM ohýbačku v  super stavu, elektromagnet 
- kompletní sada a 2 děličky. Prodej i jednotlivě. Tel.: 
737 304 576. (62009)
• PRODÁM nový školní batoh s obrázkem mini pro 1. 
- 3. ročník. Cena dohodou. Tel.: 774 585 812. (62010)
• PRODÁM křišťálovou karafu 1l, kamna Petry - nepo-
rušené, volieru 1 x 1 x 2 m. Tel.: 727 980 733. (62012)
• PŘEPÍŠI vaše videozáznamy ze všech existujících 
formátů na  DVD. Přepisy na  studiových zařízeních 
možnost střihu, potisku DVD atd. Tel.: 725  065  344. 
(62013)
• NABÍZÍM novou kvalitní autosedačku 9-36 kg, 
vlastní pětibodové a  výškově nast. pásy, polohova-
telná hlavová opěrka, nová se zárukou 2 roky, nejno-
vější atest ECE R44/04. Zašlu i poštou. 1 190,- Kč. Tel.: 
776 495 506(62015)
• PRODÁM glukometr na  měření množství cuk-
ru v  krvi za  100,- Kč. Lze zaslat. Tel.: 737  586  243. 
(62016)

ZAMĚSTNÁNÍ

• PEČOVATELKA v důchodu nabízí výpomoc v rodině 
s dětmi během prázdnin nebo na letním táboře. Tel.: 
737 105 446. (62034)

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

R0652003

www.elsen.cz

Přijmeme zaměstnance
na zkrácený úvazek

do chráněné dílny v Teplicích
Nabízíme lehkou práci převážně vsedě vhodnou i pro OZP

Mzda od 88,10 až 100,- Kč na hodinu
Možnost ubytování

Email: ekonom@bramburky.cz 
Tel. +420 777 911 813
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65
20
09

Přijmeme

ELEKTRIKÁŘE
/pracovníka elektroúdržby.

Požadujeme samostatnost, všestrannost
a pracovitost. Nabízíme dobré pracovní

a platové podmínky. Vyhl. 50.
Pro rychlejší komunikaci zasílejte 

životopisy na info@elsen.cz.
Nekuřácké pracoviště. Pracoviště: Teplice. 

Tel.: 774 532 289
R0652003

R0
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SEZNÁMENÍ

• HLEDÁM muže pro život. Zaopatřeného a bez závaz-
ků, jako já (170/60 + stř. postavy) Pleš nevadí , vadí 
nedbalost. Tel.: 732 546 434. (62017)
• ZAJIŠTĚNÝ vdovec 68 let se rád seznámí s  in-
teligentní ženou nekuřačkou, sportovní typ. Tel.: 
721 131 221. (62018)
• VITÁLNÍ seniorka, vyššího věku, štíhlá 160cm, ne-
kuřačka hledá nezadaného kamaráda, přítele, neku-
řáka. Osobní setkání více napoví. MO, TP, UL sever. Tel.: 
705 214 813. (62019)
• HLEDÁM ženu, která je slušná. Nabízím přátelství. 
Později uvidíme, může být i mírně postižená i cizinka. 
Já důchodce. TP, LT, UL. Tel.: 774 669 203. (62020)

VÍCE NEŽ 4 000 DRUHŮ 
MASIVNÍHO NÁBYTKU

E - m a i l :  i n f o @ s o b n a b y t e k . c z
Tel.: 475 200 876, 777 480 159

www.sobnabytek.cz

LIKVIDACE
VÝSTAVNÍCH VZORKŮ

OD Labe 2. patro
Revoluční 2732/9, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

SLEVY AŽ 70 %

VYMALUJI,
drobné ZEDNICKÉ PRÁCE.

DOPRAVA - odvezu, přivezu.
Tel.: 724 706 553. R0682029

Nabízíme
opravy plochých střech.

Cena 220,- Kč/m2

Tel.: 723 505 787 T682026

REALITY

• PRONAJMU dr.  byt 2+KK v  ulici Edisonova 1641 
v  Teplicích ve  2. patře slušného domu s  výtahem. 
Byt je po celkové rekonstrukci - plast. okna, plovoucí 
podlahy, dlažba, zděné jádro - nové WC, koupelna, 
kuch. linka, el. sporák. Jen vážnému a  slušnému 
zájemci, preferuji dlouhodobý pronájem, volný ih-
ned. Cena 9000,-Kč včetně všech poplatků a energií. 
Kauce 15000,- Kč. Bližší informace na  telefonu. Tel.: 
733 168 059. (62039)
• STARŠÍ manželé koupí byt ve  vile,lokalita Šanov. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 775 571 901. (62040)
• HLEDÁM pronájem zahrádky v  okolí TP.  Tel.: 
770 698 445. (620001)
• HLEDÁM pronájem části vaší nevyužité zahrady 
k  rekreaci seniorky. Na  farmě výpomoc možná. Tel.: 
605 776 332. (62002)

T0652020

NÁBYTEK

SEZNÁMENÍ

ZAMĚSTNÁNÍ

HOBBY

RŮZNÉ

REALITY

AUTO-MOTO



KOPECKÝ AUTO s.r.o., 
Přístavní 837/85
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 201 527

Kombinovaná spotřeba v l/100 km 6,0–5,9. Emise CO2 v g/km 139–136.
Tato nabídka operativního leasingu je kalkulována na vůz BMW X1 sDrive 18i s JOY paketem (musí obsahovat automatickou převodovku
a parkovací senzory, zbytek výbavy dle přání klienta, pořizovací cena vozu 800 700 Kč vč. DPH) za podmínek 0% akontace, 48 měsíců,
15 000 km/rok, obsahuje povinné ručení, havarijní pojištění, GAP, pojištění skel a balíček servisních služeb BMW Service Inclusive
obsahující servisní prohlídky po dobu 5 let nebo do najetí 100 000 km. Splátka s DPH činí 10 888 Kč. Nabídka je určená pro plátce DPH.
Kalkulace pro neplátce bude zpracována na požádání. Nabídka platí do odvolání. Služby BMW Financial Services v České republice jsou nabízeny
prostřednictvím UniCredit Leasing CZ, a.s., a UniCredit Fleet Management, s.r.o.

WWW.KOPECKY.CZ

OBJEVUJTE.
BMW X1 JIŽ OD 8 999 KČ BEZ DPH MĚSÍČNĚ.

 Radost z jízdy


