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Už rok s malými přestávkami svírá svět koronavirus. Jak si stojíme v boji s pandemií?
Odpovídá ministr vnitra a předseda Ústředního krizového štábu Jan Hamáček.

Jan Hamáček:

Zdravotníci jsou pro mne
každodenní hrdinové
Pane ministře, setkáváme se v době, kdy
nejen naše země čelí stále probíhající
epidemii Covid-19. Nabízí se proto otázka,
jak současnou situaci v České republice
vnímáte a hodnotíte?

Potvrzuje se, že pandemie sama od sebe nezmizí. Už loni v létě jsem před přílišným optimismem všechny, včetně pana premiéra, který
ve svých videích „Čau lidi“ naznačoval, že už
budeme žít jako dřív, varoval. A došlo na má
slova, že dokud nebude k dispozici vakcína
a nebude jí naočkována většina populace, je
to soužití s virem soužitím s tygrem v kleci.
Hnutí ANO je po celou dobu pandemie spíše pro rozvolňování, pan premiér Babiš měl
spory s ministrem Vojtěchem ohledně nošení
roušek, pan ministr Havlíček dlouhodobě propaguje mírnější postup. ČSSD je po celou dobu
opatrnější a po celou dobu se na základě dat
a čísel nakažených ukazuje, že náš obezřetný
postoj je ten správnější. Teď je situace o to těžší,
protože se nové mutace šíří rychleji a snadněji. To nás nutí přijímat přísnější opatření. Ta
naštěstí začínají zabírat a počty nakažených
pomalu klesají.

Část lidí už je z opatření unavená, ten
čas, kdy se omezují, už vnímají jako příliš
dlouhý, co byste jim vzkázal? A nemáte
někdy chuť opustit ministerskou funkci
a odpočinout si?

potřeba se jí postavit čelem, ne utíkat. Jsem mi- je namístě také hasičům, policistům i armádě,
i bez nich bychom to nezvládli.
nistr vnitra, nic nevzdávám, to není můj styl.

Zdravotnický systém a zdravotníci jsou už
nějakou dobu nesmírně přetížení, vydávají
enormní množství sil na záchranu lidských
Aby ještě nějakou dobu vydrželi. Nikoho životů, několik měsíců pracují opravdu
nás omezení netěší, ale týkají se nás všech. na maximum, co byste jim vzkázal?

Obětujeme se všichni, v zájmu ochrany životů. Není to rozhodně lehké, ale naprostá většina lidí to chápe, restrikce dodržují. Všichni
už asi bohužel máme ve svém okolí někoho,
kdo Covid prodělal, mnoho lidí přišlo o své
rodinné příslušníky, přátele. Proto by ochota
omezit co nejvíce své sociální kontakty měla
být co největší. Bojujeme společně za životy
našich spoluobčanů a také za to, aby nemocnice a v nich pracující personál nezkolaboval.
Přeplnění nemocnic a nedostatek personálu je
velký problém, který přijatými preventivními
kroky mírníme. Děláme maximum, ale chápu, že lidé jsou unavení a otrávení, i já toho už
mám občas doslova „plné zuby“. Pandemie je
přírodní katastrofa, podobně jako povodně, je

Předně jim obrovsky děkuji. Vážím si všech
zdravotníků, kteří se vydávají ze všech svých sil
a bohužel už se vyskytl i případ kolapsu z vyčerpání, je to pro ně obrovská výzva, které čelí
velmi statečně. Nebýt jich, jsme dneska v obrovském průšvihu. Každý jeden zdravotník je
pro mě každodenní hrdina. Je smutné, že je
někteří lidé kritizují, nevěří jim. Konají se demonstrace, které potenciálnímu šíření viru nahrávají. Tito lidé jsou frustrovaní, ale bohužel
si v emocích neuvědomují, že zdravotníky budou jednou potřebovat, ať už kvůli Covidu-19
anebo jakékoli jiné nemoci. Jestli nám něco
koronavirová krize ukázala, pak mimo jiné
právě to, jak jsou zdravotníci i celý Integrovaný
záchranný systém nepostradatelní. Poděkovat

Je to zhruba rok od prvního lockdownu,
co je od té doby jinak? Máme to nejhorší
za sebou?

Covid je za tu dobu mnohem více rozšířený, už přes milion lidí se virem nakazilo. Šíří
se nové formy viru, přibývají tisíce nakažených každý den, to je problém. Chci být i optimistický, máme vakcíny. Očkování je jedinou
možností, jak koronavirus definitivně porazit.
Vakcinace v České republice běží, očkujeme
podobným tempem jako ostatní státy a dobrou
zprávou je, že v průběhu března a dubna budeme mít k dispozici mnohem větší množství
vakcín. Tím pádem budeme moci očkovat ještě více. Co největším tempem tak, aby společnost získala kolektivní imunitu. Chci apelovat
na všechny, nebojte se očkovat. Jen proočkování většiny populace nám zajistí, že se situace
zlepší a stabilizuje. Do té doby prosím všechny o trpělivost, děláme vše pro to, abychom to
společně co nejdříve zvládli.
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O to, co se děje s odpadními vodami z našich domácností, se mnohdy příliš nestaráme. Kanalizace
je pro nás samozřejmostí a pokud někdo napojen není, má domácí jímku, nebo domácí čistírnu
odpadních vod. Odvádění a čištění odpadních vod se ale v našem regionu řeší více než 800 let.

Na severu Čech budovali
kanalizace už ve středověku
Archeologický průzkum prováděný zejména po roce 1990 v několika našich klášterech přinesl
nové poznatky o vodovodních
a kanalizačních systémech klášterních staveb. Pozornost, která
byla už od středověku v klášterech
věnována hygienické problematice, značně převyšovala míru
obvyklou v jiných typech sídel.
Archeologický průzkum shledává
barokní klášterní kanalizace jako
dokonale promyšlené a do dispozic budov pečlivě začleněné stavby, které musely být projektovány
opravdovými odborníky.
Třeba každý cisterciácký klášter
představuje podobný velmi promyšlený systém včetně respektování samočisticích procesů v rybníčcích. To platilo třeba pro klášter
v Oseku u Duchcova, který byl založen začátkem 13. století. Zásobovaný byl vodou z pramenných

jímek a na Oseckém potoce vznikl
systém kaskády rybníčků.
Voda se rozváděla důmyslnými kanály se systémem hradítek.
Splachovací záchody původně vypadaly tak, že pod jakousi latrínou

protékala žlabem voda, která nečistoty odnášela do sedimentačního rybníčku, ze kterého byly občas vyklízeny husté kaly, odsazená
voda šla dál do dalších rybníčků,
kde nakonec byly i ryby. Vyčištěná

voda byla přepouštěna do okrasného rybníčku na terasách opatské zahrady.
Na základě archeologických
a speleologických průzkumů podzemí různých klášterů zjišťujeme
zajímavé poznatky o systému jejich zásobování užitkovou, případně i pitnou vodou a odvádění
odpadních vod, který vytvářel
jednotnou, stavebně neoddělenou
soustavu, doplněnou ještě o štoly sloužící k ochraně zdiva proti
zemní vlhkosti a k větrání budov
proudícím vzduchem.
Splašková kanalizace ve středověku neexistovala. Po ulicích vedly otevřené příkopy, do nichž se
vylévalo vše, co bylo tekuté, a tak
se snadno šířily nemoci a obtížní
hlodavci. Městy se zejména v létě
šířil nesnesitelný zápach. To vedlo k potřebě stavby uzavřených
kanalizací, nejprve mělkých a jen

Kanalizace v Litoměřicích
Kanalizace v královském městě je využívána již od středověku. Byla svedena do Pokratického potoka. Potok protékal pod hradební
zdí a tvořil tak zároveň hradební příkop. Postupem času se začal překlenovat mosty. Na fotografiích Lukáše Havlíčka vidíme jednak
jak kanalizace byla vedená venku v místech pod hradbami. Dvě fotografie pak zobrazují kamennou stoku v podzemí pod ulicí Krupka
a Michalská.
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někde krytých, později již skutečně zděných a odvádějících i dešťové vody z ulic a střech. Tyto kanalizace obvykle končily v blízkých
vodotečích, někdy v rybnících
nebo odpadových jámách.
Nálezem a dokumentací nejstaršího pánského záchodu se
může pyšnit město Most. Větší
města i obce měly obvykle stokové sítě jen ve středu území, a to
hlavně pro odvádění srážkových
vod. Odvodňovací příkopy byly
běžné podél komunikací a sloužily obvykle i splaškovým vodám.
Žumpy nebo septiky byly jevem
výjimečným.
Ještě v roce 1962 mělo v ústeckém okrese 20 obcí celkem
159 km kanalizace. Čistírny odpadních vod zde byly jen čtyři.
V okrese Děčín byly v šedesátých
letech kanalizace jen ve 25 obcích
ze 64, stoková síť měla 314 km
a nebyla zde žádná čistička odpadních vod.
Město Litoměřice bylo ve středověku napojeno na Pokratický
potok, který byl žlaby a potrubím
přiveden na náměstí do kašny
a přepad pak odváděl nečistoty
do hradebního příkopu a do Labe.
To byl tehdy zcela běžný postup
a Labe bylo všeobecně považováno za odpadní stoku, která vzhledem k velké vodnosti všechno
unese.

Problémy s odváděním a čištěním odpadních vod měli lidé
i na Českolipsku. Okresní město
mělo z poloviny 19. století dvě
stoky pro povrchové odvodnění,
stavěly se z pískovcových bloků
a ústily do Ploučnice. Na ně navázal novější systém, který se stavěl v letech 1910 až 1930. ČOV
byla zprovozněna až v roce 1978.
Do vyhlášené rekreační oblasti
Máchova jezera se kanalizace přivedla až po roce 1967.

Ani na Liberecku nebyla situace
jednoduchá. V tomto významném
průmyslovém městě byly dílčí kanalizační větve svedeny do Nisy,
kanalizaci stavěla firma Lanna
ve 20. letech. V 50. letech byla postupně zřizována zařízení k čištění městských splašků, průmyslové
závody měly alespoň zčásti svoje
čistírny. Městská ČOV společná
pro Liberec a Jablonec byla nakonec postavena v 90. letech. Odpadní vody z Jablonce jsou sem

přiváděné zvláštním přivaděčem,
zčásti štolou lámanou ve skále.
Dnes společnosti skupiny Severočeská voda spravují v obou
krajích na dvě stovky čistíren odpadních vod, které ročně vyčistí
neuvěřitelných 83 miliard litrů
odpadní vody. Na kanalizaci je
napojen téměř milion obyvatel
severních Čech a délka kanalizační sítě činí více než 4 000 kilometrů, tedy jako vzdálenost
od nás třeba do Íránu.
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Ženy jsou pod stále pod větším tlakem. Musí být krásné,
sebejisté i profesně úspěšné. Jedna bulka na prsou ale
může otočit kormidlem života i hodnot. Ložisko zhoubného
nádoru v prsní tkáni je u nás po rakovině kůže nejčastěji
diagnostikovaným onkologickým onemocněním.

Čas, který věnujete samovyšetření prsu,
vám, milé dámy, může zachránit život.
Každá žena by měla svá prsa znát. Jako prevence se doporučuje především samovyšetření prsu, které by měla každá žena provádět
minimálně jednou měsíčně. „Když si žena
nahmatá bulku, měla by hned navštívit lékaře.
Podle věku ženy následuje vyšetření ultrazvukem nebo mamografie, při podezřelém nálezu
je doplněna biopsie. Podle výsledku se pak určí
další postup, v případě negativity sledování pacientky, v případě pozitivity onkologická léčba.
Odkládání dalšího vyšetření ze strachu z čehokoli rozhodně nedoporučuji,“ říká MUDr. Andrea Pásztorová, radiační onkoložka z Protonového centra v Praze (PTC).
Čím dříve je rakovina zjištěna, tím bude
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její léčba úspěšnější, s menšími komplikacemi
a nežádoucími účinky. Pokud je rakovina prsu
odhalena včas, existuje velká naděje na kompletní uzdravení. Možnosti léčby jsou dnes
velmi pokročilé. Postupuje se podle doporučení lékaře, který při výběru vhodného způsobu bere v úvahu všechna specifika pacientovy
situace.
Paní Růžena se při podezřelém nálezu v prsu
ihned objednala ke své lékařce, která ji poslala
na mamograf. Protože ten ukázal podezřelý
nález, podstoupila biopsii, bohužel však s pozitvním nálezem. Ze dne na den se jí zhroutil
svět. Slzy jí svým humorem stíral její manžel.
„Dokázal se povznést i nad tvrdá fakta, a tím

svým vtipem mě povzbuzoval. Říkala jsem si,
že to nevzdám. A tak jsem to brala, jako kdybych měla angínu. Jsem zkrátka nemocná, tak
se musím léčit,“ líčí vitální sedmdesátnice své
odhodlání bojovat s nemocí. Paní doktorka
z Českých Budějovic ji následně poslala na CT
na polikliniku a doporučila jí odstranění prsu.
„Bez prsu to zvládnu, říkala jsem si. Tedy jsem
si ještě myslela, že se vyhnu chemoterapii a ozařování,“ vypráví svůj příběh.

Bezpečná léčba
U pacientek s karcinomem prsu jsou ve většině případů kombinovány různé léčebné metody, nejčastěji operace, chemoterapie a oza-

řování. V Protonovém centru mohou ženy
podstoupit zdravotními pojišťovnami hrazenou protonovou léčbu, ozařování, která trvá
několik týdnů. Protonová radioterapie je dnes
uznanou standardní léčbou. Díky nejmodernější radioterapii mohou pacienti i během léčby pokračovat ve svých aktivitách, pracovním
i osobním životě.
Při protonové léčbě karcinomu levého
prsu je možné ozářit prs a hrudní stěnu tak,
že se minimalizuje nežádoucí ozáření srdce,
věnčitých tepen a plic. Tím je možné předcházet riziku vzniku srdečních a plicních
onemocněních, které by se při jejich ozáření
mohly v horizontu 10-20 let projevit.
Zkušenosti s léčbou v Protonovém centru
má i paní Růžena a říká: „Nádor byl větší, než
se původně zdálo, a tak mi byla doporučena
chemoterapie i ozařování. Dostala jsem čtyři
dávky chemoterapie, každá trvala dvě hodiny.
První dvě jsem snášela velmi dobře, až u třetí
mi bylo trochu zle a bolelo mě celé tělo. Nej-

horší byla čtvrtá.“ Poté ji čekalo ozařování.
Paní doktorka z Českých Budějovic správně
vyhodnotila situaci, a protože běžné ozařování by mohlo poškodit plíce i srdce, rozhodla
se poslat pacientku do Protonového centra
v Praze. „Nevěděla jsem, že takové centrum
vůbec existuje. Chtěla jsem pro sebe to nejlepší
a hned jsem na nabídku paní doktorky kývla,“
uvádí paní Růžena.
Najednou vše dávalo smysl a hrálo jako
sehraný orchestr. Netrvalo dlouho a byla objednaná na první konzultaci. „Připadala jsem
si jako v pohádce. Skoro jsem se rozbrečela radostí. Takovou vstřícnost jsem nikde nezažila,
a to jsem skoro z oboru, takže vím, jak to občas
v nemocnicích chodí a co se může přihodit,“
říká bývalá zdravotní sestra.

Přísná opatření a bezpečí pacientů
„Pacienti jsou vždy na prvním místě. Chceme, aby se u nás cítili bezpečně. Zvláště pak
v době celosvětové pandemie koronaviru. On-

kologickou léčbu nelze pacientům přerušit,
nebo odložit, proto jsme přijali řadu opatření,
abychom ochránili jak zdraví našich pacientů,
tak i zaměstnanců,“ říká Kateřina Krejbichová,
vedoucí Oddělení kvality. Na Protonové centrum se tak stále mohou obracet všichni pacienti, kterým bylo diagnostikováno onkologické onemocnění, s žádostí o konzultaci svého
zdravotního stavu. Vyrozumění o vhodnosti
protonové léčby dostane každý pacient max.
do 48 hodin.
„Situace se naštěstí zatím nezhoršila. Nemáme více pacientek v pokročilejším stadiu,
než tomu bylo před pandemií. Všechny spolupracují, dodržují naše koronavirová opatření
a léčbu podstupují svědomitě a bez zbytečného přerušování,“ pochvaluje si přístup žen
MUDr. Pásztorová a dodává: „Pokud se nádor
podchytí v časném stadiu, je šance na úspěšnou
léčbu velmi vysoká. Odkládání a zbytečná prodleva terapie by naopak mohly vést k posunu
do vyššího, hůře léčitelného stadia nemoci.“

Protonová léčba

»

• Léčba v Protonovém centru (PTC) je hrazena ze zdravotního pojištění.
• Kontaktovat Protonové centrum může kdokoli a ze všech krajů ČR.
• Nepotřebujete doporučení ani souhlas lékaře.
• V Protonovém centru léčí kromě již zmíněné léčby rakoviny prsu také nádorová onemocnění prostaty,
plic, hlavy, krku, zažívacího traktu, mozku a míchy, dále maligní lymfomy a nádory u dětí.
• Nejnovější informace najdete na webových stránkách www.ptc.cz a na Facebooku Centrum protonové
léčby. Také je pro více informací možné zavolat na +420 222 999 000.
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Skoky na lyžích v Krušných horách
– jen slavná historie?
Skoky na lyžích byly
v minulém století
výstavní skříní
československého
sportu. Skákalo se
téměř všude, kde
byly kopce. Krušné
a Jizerské hory byly
pro nadšené skokany
doslova rájem.
Ústup ze slávy byl
drastický, v současné
době tento sport
de facto bojuje
o přežití. Důkazem
o podprůměrnosti
českých závodníků
jsou jejich výsledky
na vrcholných akcích;
problém tuzemského
skákání na lyžích
pramení z nedostatku
finančních
prostředků, špatného
tréninkového zázemí
a malého počtu
dětí, které se daří
na můstky přitáhnout.

Letní mistrovství republiky v Oseku

Ne! Lyžařský klub Osek
je skvělým příkladem

Výrobní a skladové prostory na Teplicku
od 100 m2 do 1 000 m2
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„Na jedné straně se veřejnost ptá,
kde jsou výsledky našich skokanů,
a na druhé straně nedokážeme prosadit to, aby můstky byly upravené
po dobu například dvou měsíců
každý den nehledě na to, kolik skokanů půjde skákat,“ postěžoval si
před nedávnem Michael Georgiev,
šéftrenér týmu Dukla Liberec.
Jakub Janda, bývalý reprezentant, má o budoucnost milovaného sportu vážné obavy. „Pro řadu
kluků je to hrozná realita - v zimě
není kde skákat a hrozí, že zabijeme
jednu závodnickou generaci. Hledáme východisko, jak jim umožnit
trénink.“

se za lyže, boty, kombinézu a helmu
kolem třiceti tisíc korun. I to je asi
jeden z důvodů, proč je mládeže tak
málo,“ myslí si Hubač.

Nadšenci z Oseka se
nevzdávají
Naštěstí se stále najde celá řada
nadšenců, kteří skoky na lyžích
milují. Jako bájný pták Fénix díky
trpělivé práci povstal z popela
klub v Oseku na Teplicku. Zásluhu
na tom má rodina Jiřího Černého
staršího. Černí se zasloužili o opravu areálu Na Krásné vyhlídce, kdysi hojně využívaného sportovci ze
všech koutů kraje.

Okresní stavební bytové družstvo Teplice
Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, Česká republika

Tel.: 417 554 984; 417 554 997 • Email: podatelna@osbdtp.cz • web: www.osbdtp.cz

Nabídka družstevních bytů

Nemáte vlastní byt? Bydlíte u rodičů a už toho máte dost? Sháníte bydlení pro své děti?
Bydlíte v podnájmu a za Vaše peníze si pronajímatel vylepšuje svůj vlastní rozpočet?

Máme pro Vás řešení.

Nabízíme byty v Krupce, ulici Karla Čapka 242 až 249.

Byty nabízíme bez zařizovacích předmětů a podlahových krytin – připraveny
pro vybavení dle Vašich představ, potřeb a možností.
Všechny byty mají dálkové měření na dodávku vody a tepla.
Plastová okna, nové vchodové dveře, lodžie u bytů 2+1 a 3+1, nově
zrekonstruované společné prostory, vchody do domů i do výtahů na čipy.
Byt o velikosti 1+1, 35,46 m2 družstevní vklad činí 
Byt o velikosti 2+1, 62,95 m2 družstevní vklad činí
Byt o velikosti 3+1, 78,99 m2 družstevní vklad činí

90 000,- Kč
145 000,- Kč
180 000,- Kč

Pro zjištění dalších podrobností nás můžete oslovit na výše uvedených kontaktech.
Rádi Vám odpovíme na Vaše případné dotazy a předvedeme námi nabízené byty.

R03-21

Zašlá sláva areálu v Dubí u Teplic

Podpora skokanů
je minimální
Zbyněk Hubač, vrstevník zlatého
olympijského medailisty z Grenoblu Jiřího Rašky, pamatuje mnoho.
Může tak říct, jak to v minulosti
na horách vypadalo. „O skoky na lyžích byl mezi mladými velký zájem,
nechyběla koncepční práce a v oddílech měli chlapci dobré podmínky
pro svůj výkonnostní růst. O start
na mistrovství republiky se muselo
bojovat v kvalifikaci a účast si zajistilo jen 60 nejlepších. A pokud vím,
tak dnes jich přijede na vrcholnou
domácí akci sotva patnáct.“
O tom, co skokany tíží, již byla
zmínka. Opakování je ale matka
moudrosti, to se traduje od pradávna. Tak tedy - státní podpora skoků
na lyžích není taková, jaká bývala
dříve. Není proto divu, že samotné
kluby se musí při shánění peněz pořádně ohánět. A pokud je neseženou
alespoň u drobných sponzorů, musí
se spolehnout na pomoc rodičů.
„Pro mnohé dnešní rodiče jsou
finanční náklady na splnění přání
jejich syna příliš vysoké, pohybují

náctiletých. Byl to už jeho čtvrtý díl. V Oseku se tehdy dočkali jedpodobný titul.
noho primátu - za vydatné pomoci
patronátních hornických kolektivů
Tradice sahá hluboko
z dolu Gottvald v Hrdlovce se podado minulosti
řilo otevřít první skokanský můstek
Na Krásné vyhlídce má skákání s umělým povrchem v Krušných
velkou tradici, první dřevěný můs- horách. Není proto divu, že traditek byl na tamním kopci vybudo- ce závodů O Hornický kahan byla
vaný už v roce 1947; stál na místě mezi mladými skokany nesmírně
dnešní K40. O dvacet let později populární, do Oseka jezdili dokonbyl zrekonstruován, skokani měli ce sportovci z NDR.
„Tyto závody byly zajímavé i účastí
k dispozici dokonce umělé osvětlení, a v roce 1974 byl Rudolfem známých osobností politických i sporHöhnlem založený skokanský od- tovních. Besedy se skokany z repre-

„U nás se závodilo od roku 1975
v soutěži O Hornický kahan. Skákalo se až do roku 1987. Po dlouhých
třiceti letech se tradice obnovila,
v roce 2018 skákalo více než 100 talentovaných dětí v osmi kategoriích,“
líčí Jiří Černý starší.
V Oseku s péčí o nádherný areál
ani poté nepřestali, stále ho zvelebovali. Důkazem je staronový můstek K40, který se dostal do provozu
v roce 2019. Není bez zajímavosti,
že Černí investují do areálu finanční prostředky především ze svého,
pomáhají jim další spřízněné duše.
Stát a samospráva jakoby nebyly...
„Pro zimní provoz můstků máme
k dispozici sněhové dělo Sufag,
rozvody vody včetně zásobní studně a lyžařského vleku. Chybí nám
podkladní zádržné sítě. Zasněžení
můstků z finančních důvodů neprovádíme,“ komentoval stav areálu
Černý.
A výsledky na sebe nenechávají
čekat! Minulý rok Lyžařský klub
Osek slavil skvělý úspěch Jiřího
Černého nejmladšího, který se stal
v Harrachově mistrem republiky
v kategorii jedenáctiletých a dva- Březen 2020 Mistrovství ČR žactvo: 1.místo Jiří Černý z Lyžařského klubu Osek
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zentačních družstev a jejich trenéry
se těšily velké pozornosti sportovní
veřejnosti a mládeže vždy v předvečer
závodů. Ve startovním poli malých
skokanů z významných skokanských
center se objevovali pozdější světoznámí medailisté se ZOH a MS,“
přidává Černý k dobrému.

V Dubí skákal medailista
z olympiády
Někteří obyvatelé města Dubí,
které patří také do teplického okresu, ani netuší, že skoky na lyžích
patřily k oblíbeným kratochvílím
jejich předků. Vedle běžkařských
tratí a bobové dráhy stál nad městem skokanský můstek s železobetonovou konstrukcí. A hned vedle
něj menší, který byl celý ze dřeva.
První zmínka o tomto zimním
sportu se v městské kronice datuje
k roku 1946. Provozován byl však
už od 30. let německým sportov-

ním klubem Sportverein Eichwald.
Jeden ze závodů, konkrétně ten
z roku 1930, v Dubí vyhrál Rudolf
Baukert, bronzový medailista ze
Zimních olympijských her 1928
ve St. Moritzu.
Podle zmiňované kroniky došlo
na konci 50. let k výraznému vylepšení areálu. Nad Dubím se létalo až
50 metrů, o můstky se starali členové oddílu Baník Dubí. Dokonce se
v Dubí konaly mezinárodní závody,
oddíl byl začleněný do krajského
střediska skokanů, zřízena byla
krajská lyžařská škola dorostu, čítala 70 žáků. Od začátku 60. let byly
můstky využívané čím dál méně.
Důvod? Podle dubské kroniky především nedostatek sněhu. V současnosti najdete místo můstku
pouze odrazový stůl, dojezdovou Zašlá sláva areálu v Dubí u Teplic
dráhu, která však pomalu zarůstá
Další skokanské můstky, které už
náletovými stromy a keři. Znalci
jsou
minulostí? Není jich v Krušpoznají i díru po věži.
ných horách málo. Ten, který stál
v Novém Městě nad Mikulovem, byl
demontovaný v roce 1988. Přitom
se na něm v roce 1970 konalo juniorské mistrovství republiky. Zbytky
přírodních skokanských můstků
jsou patrné na Klínovci, kde skákali
čeští i němečtí závodníci. Vzduchem létali skokani také v Blatně
na Chomutovsku či v Telnici na Ústecku. Výčet časem pohřbených
můstků v Jizerských horách je ještě
delší. Za všechny jmenujme ty, které stály v Tanvaldu, Jablonci, Desné,
Plavech nebo Liberci.

Zablýská se na lepší
časy?

Kluci skokani v areálu Lyžařského klubu Osek

Tam také putování po severočeských skokanských můstcích zakončíme. Pod Ještědem se
v rámci Světového poháru skákalo
naposledy v roce 2008, o rok později se v atraktivní lokalitě konalo

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

www.vyhodnereality.cz
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mistrovství světa v klasickém lyžování. V současné době ale můstky
nesplňují požadavky mezinárodní
federace FIS, na potřebnou rekonstrukci nejsou peníze, protože areál
nesplnil podmínky pro dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. „Město se k těm skokanským můstkům moc nehlásí. Dostat
milion korun na údržbu z města je
problém. Přitom je to ve srovnání s jinými sportovními odvětvími
zanedbatelná částka,“ posteskl si
prezident Lyžařského svazu Lukáš
Heřmanský.
Svaz chce zrekonstruovat významné tuzemské skokanské můstky, konkrétní projekty s jasným
financováním stavebních prací ale
zatím nachystané nemá. Spoléhá
na pomoc Národní sportovní agentury, která slíbila financovat obnovu zanedbané sportovní infrastruktury. Pokud dostojí svému slibu,
skokanům na lyžích se může začít
blýskat na lepší časy.

golfbarbora.cz

Pojďte k nám
Nabízíme dobře placenou práci s perspektivou

Hledáme posily do výroby
a další profese

• Seřizovač
•P
 lánovač/ka
•P
 rocesní inženýr - Technolog
12

R04-21

12

Pokud Vás zajímají bližší informace a máte chuť se stát naším novým kolegou, pošlete svůj životopis na email:
sarka.soumarova@triviumpackaging.com
Bližší informace získáte i na telefonu 417 846 530 nebo přímo u nás - Zemská 612, Teplice

DOBROVOLNÉ DRAŽBY

které se uskuteční dne 6. 5. 2021 od 8.00 hod. na Krajském úřadě Ústeckého kraje, budova A, sál č. 460
Soubor nemovitých věcí

Soubor nemovitých věcí

Bývalý hraniční přechod v k.ú. Mníšek
v Krušných horách, zapsaný na LV č. 360.

Bývalý hraniční přechod Rumburk v k. ú.
Horní Jindřichov, zapsaný na LV č. 2892.

Nejnižší podání: 21.413.159,- Kč

Nejnižší podání: 34.642.000,- Kč

Dražební jistota: 2.141.316,- Kč

Dražební jistota: 3.464.200,- Kč

Prohlídky dne - 12.1.2021 a 19.1.2021
vždy od 13:00-13:30 hod.

Prohlídky dne 14.1.2021 a 20.1.2021
vždy od 11:30-12:30 hod.

Soubor nemovitých věcí

Soubor nemovitých věcí

Budova č.p. 713 a budova bez čp/če
s pozemky v k. ú. Roudnice nad Labem,
zapsané na LV č. 3036.

Bývalý barokní zámek v obci Liběšice v k.ú.
Liběšice u Litoměřic, zapsaný na LV č. 250.

Nejnižší podání: 4.498.460,- Kč

Dražební jistota: 3.500.000,- Kč

Dražební jistota: 449.846,- Kč
Prohlídky dne 16.4.2021 a 23.4.2021
vždy od 09:00-09:30 hod.

Nejnižší podání: 35.000.000,- Kč
Prohlídky dne 16.4.2021 a 23.4.2021
vždy od 11:00-12:00

Soubor nemovitých věcí

Soubor nemovitých věcí

Budova č.p. 1232 s pozemkem
v k.ú. Žatec, zapsané na LV č. 11704.

Kojenecký ústav Teplice,
podíl 1/2 zapsané na LV č. 10118.

Nejnižší podání: 3.000.000,- Kč

Nejnižší podání: 5.102.900,- Kč

Dražební jistota: 300.000,- Kč

Dražební jistota: 510.290,-

Prohlídky dne 13.4.2021 a 20.4.2021
vždy od 14:30-15:00 hod.

Prohlídky dne 13.4.2021 a 20.4.2021
vždy od 9:00-10:00 hod.

Bližší informace lze získat na www. kr-ustecky.cz nebo tel. č. 475 657 411, e-mail: zeilerova.v@kr-ustecky.cz
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Základní škola s rozšířeným vyučováním matematiky
a přírodovědných předmětů
Buzulucká 392, 415 03 Teplice 3

Přijímáme žáky do budoucích 6. třídy
ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče a žáci budoucích 6. tříd, naše škola nabízí zařazení do třídy:
1. s rozšířeným vyučováním
matematiky a přírodovědných
předmětů

2. s rozšířeným vyučováním
informatiky a výpočetní
techniky

Nabízíme:

• zařazování prvků robotiky a robotických hraček do výuky
• od 6. třídy rozšířené vyučování matematiky
a přírodovědných předmětů nebo rozšířené vyučování
informatiky a výpočetní techniky
• od 7. třídy druhý cizí jazyk – německý nebo španělský
• moderně vybavenou školu s odbornými učebnami,
interaktivními tabulemi, zapojení robotiky do výuky I. i II.
stupně

• sportovní areál
• školní družinu s ranním i odpoledním provozem
• zájmové kroužky pro mladé sportovce, umělce i badatele
• pestrá, zdravá a chutná jídla ve školní jídelně
• přírodní areál v zeleni pro relaxaci v době přestávek
i po výuce
• k valitní, kvalifikovaný a kreativní pedagogický sbor

R03-21

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

3. běžných
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Váš specialista na pneumatiky
a podvozkové části vozu
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1 Auto – moto
AUTO-MOTO

RŮZNÉ

• RÁD bych koupil na ježdění nebo renovaci jakoukoliv Jawa,
MZ, ČZ, Simson, Pávek, Pionýr, 550, 555, 125, 175, 250, 350,
Pérák, 500, Simson, díly /motor/. Stav nerozhoduje. Děkuji
za nabídku. Tel.: 723 971 027. (21040101)
• PRODÁM Opel Insignia 4x4 sport, verze combi, motor
benzín 2.0 turbo 220 koní. Auto bez kompromisu, síla v rodinném balení. Koupený v ČR, nehavarovaný, servisní kniha,
maximální výbava, exkluzivní stav i vzhled. Cena 179 900 Kč.
Více foto a info zašlu na vyžádání. Tel.: 604 611 974, e-mail
insignia@volny.cz. AAA a podobní prosím nekontaktovat.
(21040102)
• PENÍZE ihned - koupím jakýkoli motocykl Jawa - ČZ - Pionýr
Babeta moped Stadion - Simson MZ aj. i nekompletní nebo
jen ND velký TP doklady, údržba moto knížky, také různé
stroje, motory - zapalování, magneta, karburace, světla,
tachometry, nářadí aj. Platba na místě za slušné ceny. Stačí
SMS. Nabídněte cokoliv, dojedu-platí stále. Tel.: 603 335 591.
(21040103)

BYTY

2 Byty

• PRONAJMU v Řetenicích dobře situovaným zájemcům (top
manager ...) nový mezonet. byt 5+kk s garáží v RD á 13 500
Kč/měs. + služby a nový byt 3+kk s garáží v RD á 10 500 Kč/
měs. + služby. Kauce 2 měs. nájmy. Volejte 603 468 307.
(21040201)
7 Nemovitosti
NEMOVITOSTI
• KOUPÍM vilku v Šanově. Tel.: 775 571 901. (21040701)
• PRONAJMU dlouhodobě garáž v Mostě, ul. Pionýrů. Bez
elektriky. Tel.: 607 851 783. (21040702)

PROVÁDÍME:

10 Různé

• PRODÁM světlé pianino zn. Thiel&Tschiedel A. Grand - Berlin - London. Tel.: 704 196 958. (21041001)
• VYKLÍZENI půdy, bytu. Výkup knih a jiných věcí. Děkuji.
Tel.: 721 771 991. (21041003)
• OCENÍME - vykoupíme obrazy a rámy. Galerie - tel.:
733 511 224. (21041004)
• KOUPÍM svářečku Triodyn KS - 200, 250, 350, děkuji za nabídky. Tel.: 605 991 482. (21041005)
• PRODÁM perličkovou koupel na nohy EC6. Nová, nepoužitá. Cena dohodou. Tel.: 728 954 608. (21041006)

SEZNÁMENÍ11 Seznámení
• SENIOR hledá spolubydlící, která špatně bydlí, může být
i invalidní nebo i cizinka. Rozhoduje charakter. Ústí n. L. - Teplice - Děčín i jiná místa. Tel.: 774 669 203. (21041101)
• VDOVA 70 let hledá paní - přítelkyni na procházky,
kávu, výlety, z Teplic a okolí do 75 let. Setkání napoví. Tel.:
604 355 481. (21041102)
• HLEDÁM ženu 60-70 let vyšší štíhlé postavy, která je sama.
Já - 180 cm, mladšího vzhledu, upřímný a nelžu. Jsem rád
veselý. Pokud jsi taky taková, tak se mi ozvi. Chci s tebou
žít až do konce života. A život je krátký, tak si pospěš. Tel.:
722 637 145. (21041103)
12 Zaměstnání
ZAMĚSTNÁNÍ
• HLEDÁM spolehlivou paní na pravidelný běžný úklid bytu
1+1 v Teplicích. Termíny a ostatní podrobnosti dohodou.
Cena 150 Kč/hod. Tel.: 605 251 748. (21041201)
• MÁM zájem o práci - úklid kanceláří, případně restauračních zařízení. Mohu pracovat i jako pomocná kuchařka. Jen
vážní zájemci. Tel.: 602 873 705. (21041202)

Za Drahou 462, 415 01 Teplice
Tel./fax: 417 50 33 77
Mobil: 602 464 286
E−mail: info@elsen.cz
www.elsen.cz
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asistentka@bramburky.cz
420 775 222 543

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

PROJEKTANT-KONSTRUKTÉR
ZEDNÍK-ŠAMOTÁŘ
ZÁMEČNÍK-SVÁŘEČ
NABÍZÍME:
• zajímavou práci na plný úvazek ve stabilní české firmě
• možnost získání nových znalostí
• školení zaměstnanců ke zvýšení kvalifikace v oboru
• příspěvek na stravování a pojištění
• výkonnostní prémie
Kontakt:
Teplotechna-Prima, s. r. o., J. K. Tyla 2859/1,
415 01 Teplice, tel.: 417 816 021
e-mail pro zasílání životopisů:
vachatova@teplotechna-prima.com

R04-21

www.elsen.cz
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 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
R04-21

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

Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz

Tel.: 724 706 553.
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KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ
STROMŮ

R04-21

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

horolezeckou technikou,
štěpkování větví, frézování pařezů
Tel.: 608 360 681

Tel.: 417 535 300 | Mob.: 603 182 232 | e-mail: info@cbsteplice.cz

INZERCE

TP-Prosetice, Příčná 141
Oldřich Jireček
Tel.: 603 253 057
ingjirecek@seznam.cz

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

Martin Dočekal
Telefon: 604 68 44 75

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

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

OSBD Teplice

Střední 1057/11, 415 01 Teplice
www.osbdtp.cz
Volejte: 417 554 984
Již téměř 50 let zajišťujeme vše,
co souvisí s bydlením

R04-21
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Nabízíme:
VOLNÉ BYTY
SPRÁVU DOMŮ

www.telasko.cz
Tel. 608 209 622

Tel. 417 534 504, 774 708 222

Nabízíme levné

stěhování

a autodopravu
vč. vyklízení bytových
i nebytových prostor.
R04-21

Tel.: 604 844 179

Oznamujeme,
že jsme otevřeli
již druhý dům
pro seniory

v samostatných bytových
jednotkách ve zcela nově
zrekonstruovaném objektu v Bílině.

NOVÁ VANA DO STARÉ

Nově i bavlněné roušky a akce
s kupónem při koupi 2 balení sáčků
do vysavačů rouška dle vlastního
výběru zdarma jako dárek


Kdo přijde s vystřihnutým kuponem pro sáčky
dostane roušku zdarma nebo 10% slevu

ASPRA

HAVEL - HAVLOVÁ

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

• bez bourání
• montáž 3 hodiny

• bez nástřiku
• záruka 5 let

Tel.: 602 945 204

www.vanabezbourani.cz

STŘECHY
LU K Á Š PAY E R L E

R04-21

PLOTOVÉ CENTRUM

R04-21

Kompletní sortiment sáčků
pro všechny značky vysavačů
a další filtrační materiály.



My zdravě uvaříme
a vy zdravě zhubnete
Rozvoz zdarma!
Teplicko a okolí

tel.
775 675 728

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

Bílinské nízkosirnaté
uhlí z Ledvic
+ písek, štěrkopísek
Zajišťujeme dopravu i skládání pásem

R04-21

R04-21

POTŘEBUJETE
OPLOTIT
POZEMEK?

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

Krabičková dieta

Kompletní realizace střech
- tesařské, pokrývačské
a klempířské práce
Světecká 24, 417 54 Kostomlaty
+420 737 931 354
info@strechy-teplice.cz
www.strechy-teplice.cz

Objednávky telefonicky na tel.:

734 858 556

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

R04-21

HAVARIJNÍ SLUŽBA NONSTOP

PLOTOVÉ CENTRUM
Teplice - Prosetice

R04-21

R04-21

kácení horolezeckou technikou, úprava
živých plotů, ozdravné řezy, práce
s motorovou pilou, opravy střech a
klempířských prvků, nátěry střech a další

různých pletiv
a dalších komponent
pro stavbu plotů

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

Benešovo náměstí 417/12
Teplice, tel. 737084385

Michal Blahuš
tel. 775 511 099
e-mail: mb1982@seznam.cz
IČO: 87541785
nabízíme:

VÝHODNÉ CENY

Bližší informace

Prodejna sáčků do vysavačů

KLEMPÍŘSTVÍ,
RIZIKOVÉ KÁCENÍ,
VÝŠKOVÉ PRÁCE

VÝPRODEJ -

R04-21

R04-21

PRODE J:

Autodíly Dolejší, Štúrova ul., Teplice

Duchcov

Areál Telasko Hudcov

TEPLICE - PROSETICE
Příčná 141
Tel.: 604 351 718
Vlková Anna
anna.vlkova@seznam.cz

VÝHODNÉ AUTOBATERIE

Malířské - lakýrnické, tapetářské práce

R04-21

BEZÚDRŽBOVÉ
DŘEVO/PLASTOVÉ
PLOTY
PRODEJ I MONTÁŽ

Také vaše nabídka
může být na této
„zelené“ stránce.
Kontakt do redakce:
+420 602 643 244
email: vrculova@agenturais.cz
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Nebytové prostory,
kanceláře a byty k pronájmu
Jaroslav Andres • tel.: 603 472 304 • phrealas@gmail.com
v centru Ústí n. L.

Výrobní a skladové prostory
v Teplicích od 300 m 2 do 5 000 m 2

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

www.vyhodnereality.cz

