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Louku pod zámkem zdobí dřevěné sochy Primátoři se dohodli na společném proDřevěné plastiky přibyly na zelených plochách parku. Návštěvníci mohou pro osvěžení nově využít také pítko. Zelená oáza hlášení hejtmance
v centru města slouží k procházkám po celý rok.

Sochy s názvem Möbiův pás
obohatily park na Mariánské
louce. Osmičky z platanu pocházejí z dílny Petera B. Millmana z Nového Zélandu. Ten
nějaký čas žil v Kamenické
Nové Vísce. Obyvatelé mohou
díla znát z nádvoří děčínského

zámku, kde je umělec vystavoval v rámci salónu Art Czech.
Na Mariánskou louku je zakoupil a umístil Valdemar Grešík.
„Park na Mariánské louce je
ideální pro umístění velkoformátových uměleckých předmětů. (pokračování na str. 3)

Primátoři statutárních měst Ústeckého kraje se v Děčíně sešli na
pracovním jednání. Hlavním tématem bylo fungování Krajské
zdravotní, a. s. a sociální problematika.
Jednání primátorů inicioval dě- tak mimo jiné odvolání vedení,
čínský primátor František Pe- představenstva a dozorčí rady
lant. Podnětem tohoto setkání nemocnice. „Pracovní setkábyla nespokojenost občanů s ní bylo velice konstruktivní,
řízením nemocnice. Primátoři poučné a přínosné. Jednotlivá
Ústeckého kraje diskutovali o města se potýkají s podobnými
problematice Krajské zdravot- problémy, proto jsme se s kolení a. s.. „Své kolegy jsem vy- gy dohodli na dalším pravidelzval ke společnému jednání, ném setkávání,“ doplnil Frantiprotože budoucnost nemoc- šek Pelant. Další témata, která
nic našich měst je důležitá primátory spojují, jsou mimo
pro obyvatele našeho regionu. jiné sociální reforma a rozpoReagoval jsem tím na časté čet měst.
stížnosti občanů, kteří se na
nás obraceli s obavami o další fungování naší nemocnice,“
řekl František Pelant, primátor
města Děčín. Z jednání vzešlo
společné prohlášení adresované hejtmance a zastupitelům
Ústeckého kraje, ve kterém primátoři Ústí nad Labem, Mostu,
Teplic, Chomutova a Děčína
vyjadřují nespokojenost s vedením nemocnice a požadují (Prohlášení primátorů na str. č. 3)

oční optika
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statut zdravotnického zařízení
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vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček,
velký výběr brýlových obrub
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Upozornění na splatnost poplatku ze psů Primátor navštívil dětský letní tábor
Odbor ekonomický Magistrátu města Děčín upozorňuje občany měs- Primátor města Děčín František Pelant přijal pozvání k návštěvě
ta Děčín, že splatnost 2. splátky místního poplatku ze psů za rok 2011 letního dětského tábora „Netopýr“ v Jiřetíně pod Jedlovou.
je nejpozději do 31. srpna.
Primátor navštívil bývalé re- rekonstrukcí. Ta se nejvýznamněSloženky na poplatek ze psů nahlédnout ve dnech pondělí a kreační středisko Koh-i-noor v ji dotkla především hygienického
již byly prostřednictvím České středa od 8 – 17 hodin, zbýva- Jiřetíně pod Jedlovou, které pod zázemí, zpevnily se cesty mezi
pošty rozeslány.
jící pracovní dny od 8 – 14.30 táborovým názvem „Netopýr“ jednotlivými objekty tábora a na
Ke dni 31.12.2010 činil nedo- hodin. Každému poplatníkovi patří od roku 2006 k děčínské- svou příležitost čeká také koupaplatek poplatku ze psů cca 210 budou zpřístupněny pouze úda- mu Domu dětí a mládeže. Děti liště, které děti zatím nemohou
tis. Kč a v termínech stanove- je týkající se jemu stanovené- sem pravidelně vyjíždí nejen za plnohodnotně využívat. Mají zde
ných obecně závaznou vyhláš- mu poplatku.
letními tábory, ale také na mno- ale spoustu prostoru pro venkovkou nezaplatilo 285 poplatní- Po nabytí právní moci tohoto há soustředění, která Dům dětí ní hry, hřiště, klubovnu, učebny a
ků.
dokumentu bude přikročeno k a mládeže v rámci svých aktivit tělocvičny. (mm)
V tomto roce již nebudou jed- vymáhání nedoplatků různými pořádá. Středisko je tak v provonotlivým dlužníkům zasílány formami daňové exekuce, jak zu přibližně od dubna do října.
platební výměry na nedopla- umožňuje daňový řád.
Za tu dobu se zde vystřídají tisíce
tek. Na základě novely zákona S případnými dotazy k placení dětí. Najednou jich pojme 180 s
o místních poplatcích byl dluž- poplatku se občané mohou ob- doprovodným personálem. Pri- - za letní ceny
níkům poplatek vyměřen tzv. racet na odd. správy daní a po- mátora se při prohlídce střediska
hromadným předpisným sezna- platků odboru ekonomického
ujal ředitel Domu dětí a mládeže - možnost uskladnění
mem. Tento dokument je od 8.
Zdeněk Kult. Seznámil ho s aktisrpna t.r. po dobu 30 dnů ulo- (tel.č. 412593413, příp.
vitami rekreovaných dětí, prove- - více na
žen na odboru ekonomickém e-mailem na adresu
dl zázemím tábora a informoval o www.drevene-peletky.cz
Magistrátu města Děčín (hl. sarka.veprovska@mmdecin.cz) jeho technickém stavu. Středisko
budova, 3. poschodí, dveře č. (mm)
prochází od roku 2006 postupnou Tel: 777 254 214
410) a občané do něho mohou

PELETKY A BRIKETY

Nový bazén navštívili potápěči
Týden po otevření nového nerezového bazénu ho poprvé navštívili potápěči.

POHÁDKOVÝ LES 2011
NA SOBOTU 17.9.2011 SI VÁS DOVOLUJEME POZVAT NA JIŽ TRADIČNÍ CESTU POHÁDKOVÝM

LESEM.
START JE OD 10:00 DO 11:30 HODIN U RESTAURACE ZA VĚTREM NA ŠKRABKÁCH.

VSTUPNÉ
V PŘEDPRODEJI 50 KČ
NA MÍSTĚ 70 KČ (PLATÍ POUZE DĚTI)
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V MATEŘSKÉM CENTRU BĚLÁSEK VOJANOVA TEL.412 528 043

Archiv stavebního úřadu se stěhuje
Stavební úřad se připravuje na stěhování z budovy magistrátu na Mírovém náměstí do budovy v ulici 28. října. Dříve než se do nových
kanceláří přemístí samotní úředníci, je třeba převézt celý archiv stavebního úřadu. Ten bude v nové budově magistrátu B2 v ulici 28.
října, kterou město vybudovalo za podpory Evropského fondu pro
regionální rozvoj.

Vstup pro potápěče je podmíněn osobám s potápěčskou licencí nebo s instruktorem potápění.
Potápění s přístroji je možné po
předchozí domluvě minimálně

„Stavební archiv stěhujeme
od 15.8.2011 a o ukončení stěhování budeme včas informovat. Upozorňujeme občany, že
jeden den předem, a to každý den v této době je možnost využití
do 18 hodin na tel. čísle 412 704 tohoto archivu omezená a v pří211. Vyzkoušet si přístrojové po- padě potřeby je třeba předem
tápění tak můžete i vy. (ds)
kontaktovat pracovnice stavebního úřadu na telefonních číslech 412593424 p.Spáčilová
a 412593267 p. Svobodová,
V útulku pro opuštěná zvířata které potřebné dokumenty zaskončil had, který utekl svému jistí. Za toto dočasné omezení
majiteli v březinském sídlišti se omlouváme,“ řekla Ivana
v Děčíně. Zvíře odchytili dě- Šejnohová, pověřená zastupováním vedoucího odboru stačínští strážníci. Na hada upo- vební úřad.
zornil nájemník jednoho z bytů Stavební úřad v současné době
v panelovém domě. Na tísňo- sídlí ve 4. patře budovy magisvou linku MP oznámil, že had trátu na Mírovém náměstí. Na
se mu usídlil za kuchyňskou podzim se přestěhuje do budolinkou. Hlídce MP se podaři- vy v ulici 28. října, do prostor,
lo zvíře (korálovku) bezpečně kde dosud sídlí živnostenský
chytit a předat pracovníkům úřad.
útulku pro opuštěná zvířata,
kde si jej vyzvedl jeho majitel.

Do nových prostor budovy
B2 (rekonstruovaná budova
ve dvoře magistrátu v ul. 28.
října) se přestěhuje oddělení
vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend a také
oddělení obecní živnostenský
úřad. Do uvolněných kanceláří se přemístí stavební úřad. V
podzimních měsících čeká stěhování i odbor rozvoje. O přesném harmonogramu stěhování
budeme občany včas informovat. (romi)
MĚSTO DĚČÍN
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Své náměty, připomínky a dotazy můžete posílat na adresu:
tiskovy.mluvci@mmdecin.cz
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Louku pod zámkem zdobí dřevěné sochy Prohlášení primátorů Ústeckého kraje
(pokračování ze str. 1)
k fungování Krajské zdravotní, a. s.
parných letních dnech ocení především maminky s malými dětmi,“
doplnil Grešík. Mariánská louka
se tak stává nejen relaxačním, ale
také kulturním místem města. Park
je unikátní archeologickou lokalitou, na níž se nacházejí pozůstatky středověkého města Děčína.
V 1. polovině 19. století zde byl
vybudován hrabětem Františkem
Antonínem Thun - Hohensteinem
anglický park. V letech 1948-1949
zde bylo vystavěno koupaliště a
později také autokemp. To sloužilo
obyvatelům města až do povodní
v srpnu 2002. Celý areál tenkrát
poničila velká voda a koupaliště
muselo být uzavřeno. Lokalita se
Sochy, které vyjadřují nekoneč- na park začala přetvářet ve druhé
no, jsou v tomto prostoru opravdu polovině roku 2007. (smk)
velmi zajímavým prvkem,“ řekl
Valdemar Grešík. Plastiky bylo po
osazení nutné opravit. „Dřevěná
umělecká díla je nutné čas od času
zrestaurovat, proto jsme je obrousili
a naolejovali,“ dodal Grešík. V letních dnech uvítají návštěvníci parku pítko, které je umístěno v blízkosti dětského hřiště. „Park je moje
srdeční záležitost. Chci, aby se v
něm návštěvníci cítili dobře, proto
jsem poskytl finanční prostředky
na jeho zbudování. To zvláště v

Vážená paní hejtmanko, vážení
zastupitelé,
z obavy o zachování a zajištění
zdravotní péče v nemocnicích našich statutárních měst se na vás obracíme s žádostí o urychlené řešení
situace v akciové společnosti Krajská zdravotní, a. s..
Vlivem špatného ekonomického
řízení akciové společnosti dochází
ke značným finančním problémům,
v důsledku kterých je ohroženo
fungování jednotlivých nemocnic
v našem kraji. Omezování nebo
dokonce rušení některých specializovaných pracovišť snižuje kvalitu
poskytované péče pacientům. Špatná personální politika má za následek odchod kvalitního zdravotnického personálu do jiných zařízení.
Také považujeme za alibistické najímat pro všechna výběrová řízení
externí firmy. Efektivnější by bylo
provádět některé veřejné zakázky
samotnou Krajskou zdravotní, a. s.,
případně jednotlivými závody. Absolutní centralizace rozhodování a
omezování pravomocí jednotlivých
nemocnic nám připadá nekoncepční a nepružné.

Tímto prohlášením vás žádáme o
jmenování takového vedení (představenstva, dozorčí rady) Krajské
zdravotní, a. s., které zajistí vypracování nové koncepce fungování
této akciové společnosti tak, aby
došlo ke zlepšení v oblasti ekonomické i zdravotnické a jednotlivé
nemocnice poskytovaly pacientům
kvalitní péči. Chceme zvýšení kompetence a odpovědnosti za hospodaření a poskytování zdravotní péče
jednotlivých odštěpných závodů.
V Děčíně dne 10. srpna 2011
František Pelant, primátor statutárního města Děčín
Jaroslav Kubera, primátor statutárního města Teplice
Ing. Vít Mandík, primátor statutárního města Ústí nad Labem
Ing. Vlastimil Vozka, primátor statutárního města Most
Martin Klouda, náměstek primátora
statutárního města Chomutov

Upravené hřiště hlídají
i romští asistenti

K nepoznání se změnilo hřiště u boletické základní školy, na jehož stav a téměř nekontrolovaný provoz si obyvatelé Boletic opakovaně stěžovali. Na sportoviště navíc ve zvýšené míře dohlíží
děčínská městská policie a romští asistenti prevence kriminality.
Na neutěšený stav hřiště si naposledy stěžovali lidé na posledním
setkání s primátorem města, které
se uskutečnilo v boletickém Domě
dětí a mládeže. „I po jednání následovalo několik dalších stížností.
Lidé upozorňovali na neudržovanou plochu, zničený vstup, vyvrácený plot a naprostou absenci jakéhokoli dohledu nad návštěvníky, kteří
se na hřišti a po odchodu z areálu
chovali často nepřístojně. Několik
lidí upozorňovalo i na možné zneužívání alkoholu i jiných látek v prostorách hřiště,“ uvedl děčínský primátor František Pelant. Proto ihned
po setkání pověřil příslušný odbor
magistrátu a městskou policii, aby v
nejkratším možném termínu zajistili
nápravu.
V současné době je plocha hřiště upravena, areál má na starosti
určený správce, jehož pracovní
místo bylo vytvořeno s podporou
děčínského úřadu práce. Pracovníci
teprve nedávno zřízeného Střediska
městských služeb vykáceli vzrostlé
křoviny a upravili zeleň v okolí hřiště. Kolem areálu byl opraven plot a
návštěvníci dovnitř vstupují uzamykatelnou brankou. Celý areál je pod
pravidelným dohledem strážníků

a asistentů prevence kriminality.
„Mají instrukce věnovat se dohledu
na hřišti v maximální možné míře.
Díky tomu počet stížností na provoz
hřiště a chování jeho návštěvníků
velmi citelně poklesl. V dohledu
budeme samozřejmě nadále pokračovat,“ vysvětlil ředitel děčínské
městské policie Marcel Horák.
Primátor Pelant doplnil, že i když je
město v poměrně napjaté finanční
situaci, snaží se problémy občanů
v rámci svých možností neprodleně
řešit. „Záleží samozřejmě na finanční situaci města. Pokud je to možné,
řešení neodkládáme, ne vždy je ale
tak rychlé jako v případě boletického hřiště. Všem podnětům občanů
však věnujeme maximální pozornost,“ dodal primátor. (pš)

Diskrétně, ihned a až
do domu...
Tel: 739 05 12 12

Občané města měli možnost seznámit se s projektem Rekonstrukce stávajícího Domova pro seniory na Kamenické ulici. Ten by měl být součástí Integrovaného plánu rozvoje města – zóna Centrum, na jehož realizaci město
čerpá finance ze strukturálních fondů.
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Angličtí skauti v Čechách

Poradenské místo

Skupinka anglických skautů přijela v minulých dnech na návštěvu ke svým českým kolegům – k junáckému středisku Sojčáci,
kteří tábořili ve Cvikově.

Českomoravské stavební spořitelny a.s.
- Projekt financování bydlení na míru
- Výhodné úvěry a meziúvěry
ze stavebního spoření
- Zhodnocení Vašich úspor
- Produkty Poštovní spořitelny
- Hypotéka od Lišky

Děčínští skauti tak umožnili
svým ostrovním přátelům, aby
okusili poněkud specifický život
v indiánských týpí bez vymožeností techniky, jako je elektrika
a voda z kohoutku. Zároveň je
však přivítala atmosféra plná kamarádství a radosti ze společně
strávených chvil při hrách, výletech a večerního zpívání u ohně.
Tábor navštívil i děčínský primátor, aby dětem i jejich vedoucím kraji a pozval je na návštěvu měspopřál příjemný pobyt v našem ta. (hsk)

Cenu města udělí primátor již po třetí
Do konce září mohou občané podávat návrhy na udělení Ceny
města. Tu mohou získat významné osobnosti, které se zapsaly do
podvědomí obyvatel v různých oblastech života. Cena nemůže
být udělena in memoriam.
Poprvé udělil primátor města cenu významné osobnosti v
roce 2010. Tehdy ocenění získali
Rudolf Felzmann a Josef Waldmann. V loňském roce převzal
ocenění Rytíř českého lékařského
stavu Hugo Engelhart. „Cena statutárního města Děčín je především morální ocenění, poděkování a vyjádření úcty za celoživotní
postoj, nebo práci. Je určena pro
osobnosti, které se zasloužily o
rozvoj města nebo jeho propagaci v různých oborech,“ řekl
František Pelant, primátor města.
Návrhy na toto ocenění mohou

podat samotní občané, sdružení
či instituce.
Statut Ceny statutárního města
Děčín včetně pravidel pro podávání návrhů na cenu schválilo
zastupitelstvo, které o udělení
Ceny rozhoduje na základě doporučení komise. Podávat návrh
může veřejnost do 30. září, a to
písemně na adresu Magistrát
města Děčín, odbor školství a
kultury, Mírové nám. 1175/5,
Děčín IV, 405 38, nebo na e-mail:
podatelna@mmdecin.cz,
příp. pomocí webového formuláře na www.e-decin.cz (smk)

Rádi Vám poradíme v naší kanceláři:
Po – Pá 8.00–17.00 hod. (So a Ne po dohodě)
Teplická 71 (u divadla), 405 02 Děčín IV
telefon: 412 530 576, mobil: 724 807 217, 724 829 268

Děčín se úspěšně prezentoval
na Dni přátelství v partnerském Přerově
V našem partnerském městě Přerově se uskutečnil již devátý ročník znovuobnovené tradice Svatovavřineckých hodů. Ty se letos
nesly v duchu 755. výročí od založení města.
Přerované a návštěvníci Přerova
se tak mohli setkat například s
Přemyslem Otakarem II. a jeho
družinou, který symbolicky předal současnému přerovskému primátorovi Jiřímu Lajtochovi městská práva. Během hodů došlo
také k setkání zástupců spřátelených a partnerských měst Přerova. V rámci bohatého kulturního
programu „Dne přátelství“ se zde
představila města Ozimek (Pol-

sko), Ivano-Frankivsk (Ukrajina) a Děčín. Město Děčín zde po
boku našeho primátora Františka
Pelanta reprezentovali zástupci
Domu dětí a mládeže – mažoretka Týna Baštrnáková, zpěvačka a
kytaristka Hanka Řánková a pěvecká dvojice sestry Andělovy.
Desátý ročník přerovských hodů
sv. Vavřince se v příštím roce
uskuteční v termínu 10. - 12. srpna. (br)

Dopravní omezení na ulici Jiřího z Poděbrad
Z důvodu propadu kanalizace počítejte s dopravním omezením v části ulice Jiřího z Poděbrad. Práce na výměně vodovodního a
kanalizačního řadu budou probíhat na etapy a potrvají přibližně do poloviny září. Objížďka povede nejprve ulicí Husitská, v další
etapě ulicemi Jiráskova, Bulharská, U Kaple. Práce provádí Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

INTERNET PRO KAŽDÉHO
PŘIPOJENÍ PŘES OPTICKÉ VLÁKNO
NEBO BEZDRÁTOVÉ POJÍTKO

Rychlejší, spolehlivější, ekonomičtější než ADSL

170,- Kč měsíčně
Rychlost až 100 Mbit/s
Cena od

Pevná linka bez měsíčního paušálu
Kabelová televize s

85

programy na optickém vláknu

 www.jaw.cz  412 151 151 777 151 151

ZPRAVODAJSTVÍ

Hromadné očkování psů proti vzteklině
Statutární město Děčín bude ve spolupráci s veterinárním lékařem
provádět hromadné očkování psů a koček proti vzteklině.
Toto očkování je preventivním opatřením proti šíření nákazy zvířat.
Očkování bude probíhat od 5. září do 9. září v jednotlivých částech města:
den

část města

od – do hodin

místní název svodného místa

I. den Děčín II 15:30 – 16:05
Kamenická ulice u Domova důchodců
5. září – pondělí Děčín I 16:15 – 16:30
u „Střelnice“
Loubí 16:40 – 16:50
u prodejny “Potraviny”
Děčín III
17:05 – 17:30
u potravin “Chlum”
Červený Vrch
17:40 – 17:50
pod starým mostem (břeh Labe)
Škrabky 18:00 – 18:10
ulice Pod lesem u domu č. p. 14
II. den Podmokly
15:30 – 15:50
ulice Na Valech
6. září – úterý
Želenice 16:00 – 16:15
ulice Rokycanova
Jesenice 16:25 – 16:45
ulice Popovická u požární zbrojnice
Chrást, Václavov, Popovice
16:55 – 17:05
u restaurace “U Kaple”
III. den Dolní Oldřichov 15:30 – 15:45
u „Kovočasu“
7. září – středa Horní Oldřichov 15:55 – 16:05
u bývalé prodejny potravin
Bynov, Nová Ves 16:15 – 16:40
parkoviště před “Duklou” (ul. Teplická)
Bělá, Čechy
16:50 – 17:05
u restaurace “Beseda”
IV. den Horní Žleb
15:30 – 15:40
u železničního mostu
8. září – čtvrtek Prostřední Žleb 15:50 – 16:00
u požární zbrojnice
Dolní Žleb
16:10 – 16:20
u požární zbrojnice
Přípeř 16:40 – 16:45
u VD “Karko”
Jalůvčí 16:55 – 17:05
u TJ “Sokol”
Maxičky 17:15 – 17:20
na točně MHD
V. den Vilsnice, Nová a Stará Chmelnice 15:30 – 15:50
u „kovárny“
9. září – pátek
Chrochvice
16:00 – 16:20
veterinární správa
Krásný Studenec 16:35 – 16:40
u hostince (točna MHD)
V těchto určených termínech je možno přinést i kočky.
Pes musí být opatřen náhubkem, vodící šňůrou a doprovázen dospělou osobou!
Jako doklad o provedeném očkování psů a koček bude potvrzen očkovací průkaz,
jež musí chovatel vzít sebou. Vezměte sebou doklad držitele zvířete.
(stačí pouze 1 doklad s platnými údaji)např. průkaz totožnosti, doklad o zaplacení
poplatku, aj. Očkování je hrazeno statutárním městem Děčín.

Odstartoval první národní cyklo
a in-line průzkum v ČR
V polovině srpna začal první národní cyklo a in-line průzkum
zaměřený na cykloturisty, bikery a in-line bruslaře v Česku. Online dotazník je možné vyplnit až do konce září. „Přestože na kole
i na kolečkových bruslích jezdí stále více Čechů, seriozní čísla o
jejich počtu a chování dosud naše republika nemá. Přitom analýza chování a potřeb cyklistů a inline bruslařů může pomoci nastavit lépe dotační politiku státu i regionů, ale také efektivně budovat potřebnou infrastrukturu a správně zacílit marketingové
aktivity,“ popisuje projekt Renata Šedová, autorka a iniciátorka
průzkumu.

Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

Galerie na vlně
Milovníci umění by se v příštím roce mohli dočkat nového
kulturního projektu. Na Labe
by měla vyplout nákladní loď
Niké, která nabídne zajímavé
výstavy, divadelní nebo koncertní představení.
Galerie na vlně, to je projekt občanského sdružení Niké, o. s., jehož název vznikl podle dvoumotorové nákladní říční lodi, která
disponuje využitelným prostorem o ploše 360 metrů čtverečních. Přestavbou lodi vznikne
multifunkční prostor, který by
měl sloužit jako galerie a kavárna. „Rádi bychom pořádali
různá zajímavá divadelní nebo
koncertní představení, autorská
čtení, tvůrčí dílny a především
výstavy,“ řekl Květoslav Vršovský, jeden ze zakládajících členů
občanského sdružení Niké. Loď
by měla vyplouvat každoročně
v období od května do září na
trase Praha, Děčín, Drážďany,
Magdeburk a nabízet výjimečné
kulturní zážitky s mezinárodním rozsahem. Mimo plavební období bude loď vyvázána v
domovském kotvišti v Děčíně.
„Projekt, jehož cílem je výměna
kulturních reálií mezi naší republikou a zemí Sasko, mě zaujal jednak svým rozsahem a významem v oblasti kultury mezi
sousedícími zeměmi, tak samozřejmě tím, že jeho domovinou a
výchozím bodem plavby by bylo
naše město,“ řekl Pavel Sinko,
náměstek primátora. Mediální
partnerství převzal společenský
týdeník Instinkt. Plánovaná realizace tohoto kulturního projektu
je v roce 2012. (smk)

Do Děčína na Národní den železnice

Národní den železnice 2011 se letos uskuteční v sobotu 24. září v
Děčíně.
jako vzpomínka na den (27. září
1825), kdy na svou první cestu
vyjela lokomotiva nesoucí označení Locomotion No. 1, která
korunovala úsilí známého vynálezce George Stephensona. Tento
průkopnický vlak tehdy spojil
britská města Stockton a Darlington, čímž vznikla první parostrojFoto: Zdeněk Čvančara
ní železnici na světě.(čd)
České dráhy připravují celodenní program, jízdy parních vlaků,
výstavy a řadu dalších doplňkových akcí. Zájemci si budou moci
prohlédnout historické i moderní
vozy, na svéwww.zpravodajdecin.com
si přijdou děti i milovníci železniční techniky. Kdo
vyrazí na Národní den železnice
do Děčína, určitě nebude litovat.
Více informací od 1. září na webových stránkách Národního dne
železnice: www.denzeleznice.cz

On-line průzkum odstartoval 15. a inovací agentury CzechTourism.
srpna 2011 na stránkách portálu Ta také první národní průzkum zawww.ceskojede.cz a dále budou štítila a financuje. (red)
pozvánkou k výzkumu osloveni
členové online panelu společnosMĚSTO DĚČÍN
ti STEM/MARK. Projet má odbornou oporu v týmu národního
cyklokoordinátora, u renomované
agentury
Své náměty, připomínky a doSTEM/MARK, ale také u zástupců
zájmových organizací, kteří po- tazy můžete posílat na adresu:
mohli doladit on-line dotazník. Na
přípravě průzkumu se již od počát- tiskovy.mluvci@mmdecin.cz
Den železnice se slaví kažku podílel i odbor výzkumů, trendů
doročně v druhé polovině září
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Foto: Zdeněk Čvančara
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ROZHOVOR

Dvacet minut slunce a panoramata

O návštěvě Jižní Ameriky jsem si povídala s Ondrou Smíškem a
Katkou Kozlíkovou, kteří se zrovna vrátili z Peru. Jejich cílem
tam byla hora Alpamayo, která byla vyhlášena nejhezčí horou
světa. Otázky jsem poslala oběma, protože mě zajímalo, jestli zážitky a pocity z cest vidí stejně.

Na vrcholu Alpamayo

Vykládka oslíků v základním táboře (BC) 4350 m

Jaké to bylo?
Ondra: Úžasný. Lezení bylo moc
hezké, krásný východ slunce, ale
cesta je docela dlouhá, takže jsme
byli na vrcholu celkem dost vyčerpaní.

Katka: Asi myslíš výstup na
Alpamayo nebo celou cestu do
Peru? Obojí bylo každopádně super s tím, že na Alpamayu byly ty
nejsilnější zážitky.

Byl to tvůj první pokus vylézt
Alpamayo?
Ondra: O Alpamayo jsem se pokoušel už jednou před 6 lety, ale
bohužel díky počasí se nám podařilo dorazit pouze do prvního
výškového tábora (C1). Letos
bylo zprvu ideální počasí, do
základního tábora jsme došli po
dvou dnech cesty při krásném
počasí. Bohužel po dalších 2
dnech - přesun do Morena Camp
a pak C1 - se počasí hodně zkazilo. Nakonec, ale v noci přestalo
sněžit, tak jsme vyráželi za jasné
noci ve 3 hodiny na vrchol. Počasí se dost měnilo, ale nakonec
jsme po cca 7 - 8 h stáli na vrcholu. Zrovna naštěstí svítilo sluníčko, takže jsme měli 20 minut
slunce na vrcholu a panoramata.
Katka: Jojo, i obecně byla to
moje první cesta do Jižní Ameriky.

z částí úspěchu.
Co je tedy potřeba udělat, aby
člověk mohl vylézt na takovou
horu?
Ondra: Aklimatizace je určitě
nejdůležitější, zabere poměrně
dost času a je třeba proces, který
v organismu probíhá, neuspěchat.
Jinak je nutné vybavení - cepíny,
mačky, 2 lana, šrouby do ledu,
apod. a samozřejmě vhodné oblečení.
Katka: Nejdřív určitě pochytat co
nejvíc zkušeností v lezení v horách, najít ty správné parťáky pro
takovou cestu no, a pak opatřit
nějaké to nezbytné vybavení.

Tak to jste měli celkem štěstí, to
ale k lezení v takových podmínkách asi nestačí.
Ondra: To určitě ne, ale je jednou

ROZHOVOR

Předpokládám, že aklimatizace není jen o výšce, ale také o
jiném časovém pásmu, stravě a
fyzické zátěži. Asi není možné
se na takovou cestu vydat bez
příprav.
Ondra: Nad 4000 m je aklimatizace pro delší pobyt nutná. K
aklimatizaci jsme využili vrchol
Urus (5495 m). Postup je prostě
takový, že člověk se snaží strávit
co nejvíce času ve výškách od
4000 m - výšku nabírá postupně
podle fyzického stavu. Aklimatizace je totiž dost nepříjemná a je
spojená s bolestí hlavy, obtížným
dýcháním, atd. V případě příliš
rychlého nabírání výšky hrozí
velké zdravotní problémy. Bohužel v našich končinách se nedá
vůbec na takovou výšku připravit. Ani fyzická kondice není bohužel klíčem k rychlé a pohodové
aklimatizaci, je to čistě individuální záležitost a tělo na výšku
reaguje dost různorodě. Časový
posun je v Peru 7 hodin, ale člověk přivykne celkem rychle během 2 až 3 dnů. Doma se člověk
může připravovat například tím,
že chodí na delší túry s těžším batohem, apod.
Katka: Nějaké přípravy vždycky
předchází, my jsme ale s Ondrou

Údolí pod Toclaraju

nějak systematicky netrénovali.
Dobrá kondice je určitě důležitá,
ale spíš při samotném výstupu,
třeba při naší aklimatizaci bylo
Ondrovi mnohem hůř než mě a
přitom má lepší fyzičku a je v horách zkušenější. Myslím, že je to
prostě o tom, jak to komu zrovna
sedne.
Řekla sis někdy, že to nezvládneš, pochybovala jsi o sobě?
Katka: Jojo krize byly, ale v horách prostě nejde praštit s batohem a říct, že dál nejdeš, protože
se prostě musíš dostat do tábora,
kde můžeš uvařit, rozdělat stan...
Nejhorší pro mě byl výstup na
těžko z BC do C1 a tam mi Ondra
hodně pomohl.
Peru a vůbec Jižní Ameriku jsi
navštívil už víckrát, je to zajímavá země. Co tě na ní tak
přitahuje, že se na tento světadíl vracíš?
Ondra: Moc rád se vracím na
hezká místa, která mají potenciál
dalšího objevování. Okolí Huarazu (město o něco větší než Děčín
- Chamonix Jižní Ameriky), je
plné příležitostí k poznávání přírody, lidí a hor. Je centrem kultury And, v blízkosti je také něko-

lik chrámu původních kultur.
Ještě jste se nezmínili, co všechno jste v Peru podnikali. Vylézt
Alpamayo nebylo určitě to jediné.
Ondra: Kromě velkých hor mě
hrozně lákaly i menší skalky,
takže jsme byli asi týden v nové
lezecké oblasti Hatun Machay,
která je pro nás zajímavá tím,
že oproti jiným lokalitám jsou
skály pískovcové. Pískovec sice
vypadá trošku jinak, ale asi je to
tím, že je ve výšce 4300 m a tím
pádem je o mnoho starší než ten
náš v labském údolí. Ke konci
našeho pobytu jsme se vypravili
poznávat kulturu Moche a Chan
Chan, která je u pobřeží u města
Trujillo. Protože mám moc rád
jídlo, tak jsem byl příjemně překvapený, jak výborně a zajímavě
se na pobřeží jí.
Katka: Nene, taky jsme hledali
nějaké skalky, protože jsme oba
a hlavně já, závislí na lezení, takže jsme podnikli pár výjezdů do
skal, kde jsme se ohřáli a odreagovali od hor. No pak taky trochu
nějaké té kultury - vykopávky,
historická města, pařbičky v našem oblíbeném X-treme baru...
Poměrně hodně cestujete, viděli jste mnoho míst, slezli jste

Sedlo po cestě do C1, obzor Alpamayo
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hodně skal a hor. Máte nějaký
vysněný vrchol? Nebo místo
kam chcete dojít?
Ondra: V Peru se mi líbí ještě
několik kopečků, takže se tam
určitě zase vrátím. Trochu více
bych chtěl projet lezecká místa v USA, především Yosemity,
kde jsem byl jen krátce. Přímo
vysněné místo nemám, více než
na místě mi záleží na tom, s kým
tam jedu. Teď se těším na domácí
pohodu, jídlo, lezení u nás v Čechách, jestli to ještě někdy dovolí
počasí.
Katka: No, určitě mě teď láká
Huascarán, který jsme nezvládli, ale jinak těch míst, kam bych
chtěla dojít, je moc a moc. Nemám jen jedno vysněné, na to je
ten náš svět moc veliký.
(redakce)

Ve stěně, 6,30 ráno

Vrchol Urus 5495 m

KULTURA A VOLNÝ ČAS
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Projekt otevře dveře domů seniorů a někomu možná i oči
Mapujte s námi kvalitu života v seniorských
zařízeních. Hledáme aktivní seniory a unikátní programové počiny v seniorských
zařízeních. Nominujte, pište, doporučujte
nebo nás pozvěte k vám.

V

České republice žije zhruba 590 000 mužů
a asi 900 tisíc žen starších 65 let. Ve věku nad
80 let je to zhruba 230 000 žen a 105 000 mužů.
Čeští senioři pobírají v průměru nejčastěji důchod
mezi 9 000 a 9 999 Kč. Pro zajímavost – aby penzista
letos dostával důchod 30 000 Kč, musel by od roku
1996 vydělávat půl milionu korun měsíčně a odvádět z příjmu každý měsíc důchodové pojištění ve výši
140 000 Kč.
Počet domácností českých seniorů je 1 677 000,
přitom třicet procent těchto domácností vykazuje
vysoké zatížení náklady na bydlení. Stále roste podíl
domácností na sídlištích a senioři se postupně stávají jejich převládajícími obyvateli. Co přináší dobré
a bezpečné bydlení starému člověku? A je vhodnější

H L AV N Í
PA R T N E R
P ROJ E K T U

pobyt v seniorském zařízení s komplexní péčí nebo
vlastní bydlení? Odborníci se shodují na tom, že důležité je, aby senioři nebyli bezdůvodně přemísťováni a nebyla za tím snaha o izolaci.
Ale ani domovů a penzionů pro důchodce stále
není dostatek. V celorepublikovém průměru připadá na jedno místo v domově důchodců či penzionu
pro důchodce až 42 osob ve věku 60 a více let. Ve
věku 80 a více let, kdy přichází zhoršení zdravotního stavu a mnohdy ztráta soběstačnosti, připadá na
jedno lůžko v některém z těchto zařízení 7 uchazečů. Naštěstí, v Ústeckém kraji je situace příznivější
– na jedno lůžko pro osmdesátníka připadají jen 3
lidé. Tolik řeč čísel, která však vůbec nic nevypoví-

DŮM PRO

ŽIVOT
dá o kvalitě bydlení a životě seniorů, o prostoru pro
jejich aktivity.
V Projektu Dúm pro život otevřeme dveře domů,
penzionů, stacionářů nebo klubů seniorů. Spolu
s vámi a partnery projektu oceníme největší přínosy
a chvályhodné počiny pro zlepšení kvality života seniorů. Zašlete nám na e-mail dumprozivot@ceskydomov.cz své tipy, které seniorské zařízení rozhodně
nemáme při svých návštěvách vynechat, upozorněte
nás na lidi, kteří se staršími lidmi pracují a pomáhají
jim nebo nám doporučte seniory, jejichž příběhy stojí za zpracování.
První z dílů projektové mozaiky Dům pro život
najdete ve svém Zpravodaji v září.

Farmáři a řemeslníci opět
každou středu na Masarykově náměstí
Farmáři, výrobci českých produktů a řemeslníci jsou opět každou
středu na Masarykově náměstí v Děčíně, v době od 8.00 do 17.00.

V nabídce je velký výběr čerstvého ovoce, zeleniny, masných
výrobků, staročeská kuchyně,
kde si můžete vybrat hotová jídla
bez konzervantů.Výborné koláčky a pečivo z domácí pekárny.
U stánku s vínem máte možnost
ochutnávky.
Dále nebudou chybět léčivé výrobky, brusinkové a rakytníkové
produkty a med. U stánku s kořením Vám rádi poradíme, tak jako
samozřejmě u každého stánku.
Řemeslníci a umělci vám mohou
nabídnout širokou škálů překrásných výrobků, např.staročeskou

kameninu, šperky z fima, korálků, drátů, dřeva, minerálů aj.
Háčkované čepičky, šitá zvířátka,
panenky, tašky, patchworkové
výrobky, batika ..postupně bude
zboží přibývat. Chystáme prodejní výstavy obrazů, doprovodný
program a stánek s čajovnou.
Pro děti i dospělé budou vždy
nachystány kreativní dílničky a
ukázky řemesel.Těšíme se na Vás.
Šárka Justrová,tel.723330135,sarkajustrova@seznam.cz (přihlášky pro prodejce a zájemce o
vystoupení, např,ze škol,aj.) (PR)

Clint Eastwood: životopis

Clint Eastwood: životopis

Pracovní a ochranné pomůcky
Součástí naší nabídky jsou i oděvy vhodné nejen jako pracovní oděvy, ale i jako reklamní textil.
Jsou to především trička, kde pro výbornou kvalitu doporučujeme trička Gamatrex . Velmi často
využívané jako reklamní textil jsou i pracovní čepice, vesty . Celou řadu oděvů z naší nabídky
můžete používat i při svých mimopracovních aktivitách (sportovních, outdorových). Mnoho
oděvů má totiž podobné parametry, jako oděvy ve sportovních prodejnách, přitom za daleko nižší
ceny - jsou to především stále oblíbenější softshellové bundy. V naší nabídce najdete také široký
sortiment mycích a čístících prostředků, kartáčnického zboží, PE sáčky a pytle, jednorázového
nádobí, nabídku rozšiřujeme i v oblasti železářství. Pokud máte zájem o zboží, které jste v eshopu
nenašli, napište nebo zavolejte. Pracovní oděvy šijeme i na zakázku , na přání je opatříme logem
nebo výšivkou. Nabídku na našich stránkách postupně rozšiřujeme. Poskytujeme Nahradní plnění .

Půjčovna, prodej a servis přívěsných vozíků
Děčín 2, Horská 8,
tel.: 412 52 62 72
www. popservis.cz
obchod@popservis.cz
pujcovna@popservis.cz

Naše půjčovna nabízí k zapůjčení brzděnné a nebrzděnné přívěsy do celkové hmotnosti 3500 kg.
Máme pro Vás k dispozici plachtové vleky, vleky, valníky, autopřepravníky. Možnost zakoupení
upínacích kurtů na přepravu automobilů a nákladu. Vozík, který bude nejlépe vyhovovat Vašemu
účelu si můžete vybrat a rezervovat jeho zapůjčení na našich internetových stránkách.
Při dlouhodobém pronájmu je možné dohodnout cenu smluvní. Víkendové zapůjčení za cenu 24 hodin.
Vozíky si můžete u nás i zakoupit - jsme výhradním prodejcem firmy AGADOS.
Na vozíky zajišťujeme garanční i pozáruční servis a prodej náhradních dílů.
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Již III. ročník Westrans GOLF OPEN
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Pohádková zoo přilákala více než
osm stovek lidí !

Na janovském golfovém hřišti se uskutečnil již III. ročník turnaje
pořádaného společností Westrans Děčín. Turnaj je určen nejen zákazníkům a obchodním partnerům společnosti, ale je typu OPEN, Za splněné úkoly rytířem - tak přesně to čekalo v sobotu na děti
tedy otevřený k účasti všech zájemců z řad registrovaných hráčů. v děčínské zoo. Cestu plnou středověkých aktivit si nenechalo ujít
více než osm stovek návštěvníků.

Foto: Zdeněk Čvančara

V bohatě dotovaném turnaji se letos utkalo celkem 44 hráčů s těmito výsledky:
HCP 37 - 54
HCP 0 – 18
HCP 18,1 – 36
1. místo Antonín Holcman Miroslav Krejčí Lucie Kožová
2. místo Pavel Herites
Martin Kučera
Petr Kaláb
Na jejím začátku získalo každé
3. místo Jan Heran
Jiří Hykš
Libor Němeček
dítě glejt mladého panoše, který přesně určoval, jaké úkoly je
Ve vložených soutěžích LON- A protože golf je o soutěžení,
GEST DRIVE ženy dominovala tedy i „akademici“ měli svou třeba splnit, aby mohlo být pasoStanislava Heritesová Weigelová, týmovou soutěž hranou způ- váno na rytíře a získat tak dar z
v mužích zvítězil Zdeněk Slabý.
sobem Texas-scramble. Tým královské pokladnice. Děti si tak
V soutěži NEAREST TO THE Westrans ve složení Káťa Daš- vyzkoušely běh se zbrojí, střelbu
PIN zvítězil Pavel Herites.
ková, Tina Špringerová, Hanka z luku, nahlédly do středověké
V rámci akce se pravidelně usku- Veťková, Standa Černý, Petr Šes- kuchyně, malovaly erby, házely
tečňuje i golfová akademie pro ne- ták obsadil krásné třetí místo. podkovou, usedly na koně a v ryhráče, kteří si zde mohou na vlastní A protože se tradičně vydařilo i po- tířském turnaji zvaném tjost prokůži vyzkoušet krásy, ale i nesčetná časí, rozjeli se po skončení všichni věřily svoji zručnost v ovládání
úskalí této hry. Že to není tak jedno- do svých domovů s pocitem: byl to dřevce, vrhaly sekerami a noži,
duché, jak to vypadá třeba v televi- super den!
vyráběly pečetě a viděly, jak ryzi, to potvrzuje každý z účastníků.
(west)
tíři pomocí trebuchetu – velkého

praku – dobývali pevnosti. Poslední zastávka vedla ke královně
Kateřině I., která pasovala děti na
rytíře a za snahu je také všechny
odměnila. Při akci se představila
Skupina historického šermu Exi-

ÚTERKY S VĚDOU
KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI

MGR. JIŘÍ KROULÍK

tus in Dubio a pomocnou ruku
podala dvacítka dobrovolníků.
Na další zábavné odpoledne se
mohou návštěvníci těšit už 10.
září, kdy proběhne akce s názvem
Loučení s prázdninami.
(ZOO)

SKONČILA
ÉRA
KOSMICKÝCH
RAKETOPLÁNŮ?
6. 9. 2011 V 15:00 ČVUT DĚČÍN
DALŠÍ PŘEDNÁŠKA:
4.10.2011- Doc. Dr. Ing. Karel Rauner - Fyzika v pohádkách a pohádky ve fyzice

WWW.UTERKY.FJFIDECIN.CZ

Peníze i během několika hodin
Jasná pravidla
Flexibilní způsob splácení
Žádné skryté poplatky

Malé věci dělají velký rozdíl

„Vyřešte půjčku jako my!“
Zavolejte nám a dozvíte se více

800 180 188
www.provident.cz
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REALITY OFFICE

Zoo od září spustí
hned 5 zájmových kroužků

U Plovárny 1262/17, 405 01 Děčín

PR
OD

PR
OD

EJ

Zprostředkování prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí,
veškerý realitní servis včetně znaleckých posudků.
EJ

Děčínská zoo chystá na následující školní rok otevření pěti zájmových klubů. Na své si v nich přijdou příznivci přírodovědy,
zoologie, milovníci koní ale také začínající teraristé.

EJ

Byt 4+1/2L/OV, cihla, 127 m2
Děčín 4
PR
OD

PR
OD

EJ

Garsonka s lodžií / 29 m2
DC 3, cena: 320.000,- Kč

Byt 3+1/OV,cihla, DC 4
cena: 1.350.000,- Kč

Byt 3+1/OV,cihla, centrum DC 4

EJ

PR
OD

PR
OD

Byt 4+1/l/OV, centrum DC 1
cena: 1.250.000,- Kč

EJ

A
EV

SL

PR
OD

PR
OD

728165166

PR
OD
EJ

RD 4+1 Jílové u DC,
cena: 2.590.000,- Kč

Chata se zahradou/OV
H.Oldřichov cena: 850.000 Kč
PR
OD
E

J

RD 4+1, garáž, DC 1
cena: 2.200.000,- Kč
EV
A

415740719

Byt 2+kk/62m2/OV, DC 1,
cena: 900.000,- Kč
PR
OD
EJ

Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný,kropenatý,černý,žlutý
a bílý.Slepičky pouze z našeho chovu!!Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně před snáškou.
Stáří slepiček 18-20 týdnu - cena 138-148 Kč / ks, starší 20 týdnů-155
Kč/ks Prodeje se uskuteční :
v sobotu 17.září Děčín - u Tesco Bynov - v 11 00 hod
v sobotu 24.září Děčín - u Tesco Bynov - v 15 00 hod

Byt 4+kk/L, Bynov
cena: 1.000.000,- Kč
EJ

EJ

Byt 4+1/L/OV DC – Březiny,
cena: 980.000,- Kč

Prodej slepiček

Případné bližší informace tel : 728605840

Byt 3+1/L/OV, centrum DC 1
cena: 990.000,- Kč
PR
OD

dvou, dle věku a zkušeností. První z nich bude vhodný pro úplné
začátečníky a seznámí děti s chovem koní a oslů a se základy jízdy. Druhý se kromě chovu koní a
oslů zaměří také na jezdectví.
Podrobné informace k jednotlivým kroužkům lze získat na internetových stránkách zoo www.
zoodecin.cz, kde jsou k dispozici
i kontakty na jednotlivé vedoucí.

SL

Novinkou letošního roku je
kroužek, který bude fungovat při
Expozici Rajské ostrovy. Bude
určen pro děti od 3. třídy výše a
bude vhodný pro začínající teraristy a akvaristy, kteří již mají
alespoň částečnou zkušenost
s péčí o domácí zvířata. Náplní bude poznávání terarijních a
akvarijních živočichů, péče o
některé z nich, hry a případné
exkurze v tomto oboru. Další
dva kroužky – ZooKroužek a ZooKlub – se budou zaměřovat na
poznávání domácích i exotických
zvířat, děti dostanou možnost
pečovat o některá z nich, čeká je
práce s přírodninami i poznávání
přírody v terénu. Nabídku zájmových klubů uzavírají dva kroužky
péče o koně. Jsou rozděleny do

EJ

cena: 1.550.000,- Kč

RD 5+2, zahrada, DC-Bělá
2.600.000,-Kč

Byt 2+1/L, DC-Březiny,,
cena: 490.000,- Kč

mobil: 731 461 889
e-mail: realityoffice@seznam.cz

www.realityoffice.cz

strana 11

KULTURA A VOLNÝ ČAS

MATEŘSKÉ CENTRUM BĚLÁSEK

Krok
za krokem
ke zdraví

Milé děti , vážení rodiče !!!

Mateřské centrum Bělásek nabízí
ve školním roce 2011/2012 tyto aktivity :
 Angličtina pro předškoláky, školáky,začátečníky a
pokročilé
 Výtvarný kroužek - aranžování pro školní děti
 výtvarné hrátky pro děti od 4 let
 Keramický kroužek pro děti i dospělé
 Dramaticko -pohybový kroužek pro děti od 4-6 let
 plavání pro rodiče a děti od 2 let
 cvičení rodiče a děti od 3 let
 zumbování pro děti od 4 let
 masáže dětí

Najdete nás v ZŠ Vojanova, Děčín VIII

Bližší informace získáte na tel. čísle: 412 528 043
724 095 143,604 971 530
informace v kanceláři MC Bělásek

Skvělé výsledky nejmladších nadějí
Druhou částí pokračovalo o víkendu letošní Mistrovství ČR v
rychlostní kanoistice. Zatímco dospělí a junioři už mají svůj závod v Račicích týden za sebou, žáci a nejmladší kategorie benjamínků se utkali na nové dráze v Sedlčanech.

Výborné výsledky mladých
hvězdiček děčínské TJ Kajak během celé sezony dávaly
oprávněné naděje na zisk medailí i z nejdůležitějšího závodu. To se nejen potvrdilo,ale
závěrečný účet velmi příjemně
předčil všechna očekávání. Do
Děčína cestuje ze Sedlčan 10
mistrovských medailí a hned
devět z nich se blyští zlatým
leskem.
Nejúspěšnějšími benjamínky
se opět stali Katka Zárubová a
Jakub Kučera, když oba ovládli všechny své čtyři starty jak v
singlech, tak v deblech (200 a
500m) a každý z nich si veze do
své sbírky bezkonkurenční čtyři zlaté medaile. Katky deblová
partnerka Ivana Boháčová se
tentokrát radovala nejen z obou
týmových medailí, ale výbornou formu ukázala i na singlu,
kde ve vyšší kategorii získala

a kráse

2.část

Prvotní touhou každé ženy je mít ideální míry. Ne každá
z nás má k tomu genetické předpoklady, ale každá z nás
to celý život řeší. A to většinou směrem dolů. Často se
vymlouváme na nedostatek času, samotné se mi nechce,
stejně to nemá cenu a podobně. Přitom stačí jen změnit
přístup ke stravování a k pohybu jako takovému.
V Dámském světě působí výživová poradkyně, která se
Vám bude individuelně věnovat, sestaví Vám jídelníček
na míru a bude Vám pomocnou berličkou po Vaší zdánlivě
krkolomné cestě k vysněné postavě. Dále Vám ukáže, jak
se správně hýbat, ať už při skupinovém cvičení či v kardioﬁtku. A pokud tomu všemu napomůžete správným pitným režimem a lymfodrenážní masáží, máte vyhráno.
Pokud chcete hubnout ve skupině, doporučujeme Vám
náš kurz snižování nadváhy, který začíná 21. září. Je již
třetím v pořadí a výsledky jsou ohromující.
Pokud se jedná o pohybové aktivity, máme pro všechny
zájemce k dispozici kardioﬁtness, kde si zacvičíte buď
sami nebo pod dohledem trenérky ve dvojicích za naprostého soukromí. Můžete přijít s kamarádkou či přítelem
nebo můžete vzít i vlastního manžela, pokud se vám to
podaří.
I při skupinovém cvičení volíme individuálnější přístup,
tělocvična je určena omezenému počtu 10-12 cvičících.
Dopolední hodiny jsou věnovány seniorkám za zvýhodněné vstupné, odpoledne a v podvečer Vás rádi uvítáme na
zumbě, bodycore, kruhovém tréninku, bosu nebo józe.

titul na pětistovce a ze sprintu
na 200m vyválčila stříbro. Jakubův deblista Ondra Kinter měl
blízko i k singlové medaili, ale
nakonec na něj zbyla nevděčná
čtvrtá příčka na 500m a 5.místo
v cíli dvoustovky, a tak se musel spokojit jen s oběma deblovými tituly.
Velmi cenné body za 4. a 6. místo ze singlů mezi úplně nejmladší kategorií celého mistrovství
získala Bára Litomiská.
Ostatní z patnáctičlenného výběru trenérů P.Charváta a P.Rothmeiera zatím na své soupeře
jak v nejmladších kategoriích,
tak mezi žáky nestačili a umístili se ve druhé polovině startovního pole ve svých kategoriích.
(T.CH.)

Dámský svět najdete na adrese :
Děčín I., Oblouková 1413/3 v areálu restaurace Fabrika
Bližší informace naleznete na www.damskysvet.cz
nebo na telefonu 412518717, 734523523
A v dalším pokračování příště .........

INZERCE
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PØIJÍMÁME NOVÉ ÈLENY!

Skupinové setkávání
rodičů a dětí

Karatedó Steklý Dìèín

Nabízím skupinové setkávání rodin, rodičů a dětí. Budeme pracovat s výchovnými a
vztahovými poruchami a potížemi, které děti a jejich rodiče provázejí (např. vzdor,
nepozornost, úzkost, tiky, poruchy nálad a chování).

Cvièení probíhají v naší plnì vybavené tìlocviènì:
Obchodní støedisko Chlum
Žerotínova ul., Dìèín 3 - Staré Mìsto, 1. Patro

Nabídka této aktivity vychází přímo ze zájmu a potřeb rodičů, z doporučení lékařů či
pedagogů.
Formy: 6 setkání/ 1xtýdně /1 hod./věk dítěte
➔ Vše hravou formou, ve spolupráci s terapeutem – pomocníky medvídek Pú či
dřevěný panáček Pinocchio, děti mezi sebou i případně rodiči.

Dìti 4-7 let

➔ Společná práce, zážitky, pohádky, imaginace, sdílení svých zkušeností a zážitků,
snižování napětí a ohrožení, posilování zvládání, ochoty spolupracovat.

Dìti 8-14 let

Karate pro život (od 15ti let)

Kurz č. 1: 13.9., 20.9., 27.9., 4.10., 11.10., 18.10. čas: 15,3-16,3hod.
Kurz č. 2: 11.10.,18.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11. čas: 9,3-10,3hod.
Co budeme společně vylepšovat?
➔ vzájemné porozumění, pochopení, toleranci
➔ komunikaci, interakci – s rodiči, autoritou, vrstevníky
➔ socializaci – vývojovou, do zařízení
➔ přijímání režimu, pracovní návyky
➔ posilování vzájemných vztahů
➔ zvládání nežádoucího chování
➔ snižování napětí a vykročení ze začarovaného kruhu problémových interakcí
Jak budeme trávit společná setkání?
➔ relaxace, uklidnění, dýchání
➔ sdílení svých zkušeností a zážitků s ostatními
➔ nové společné zážitky, spolupráce dětí a rodičů
➔ nové podněty, užitečné aktivity (pohybové, výtvarné, hudební)

Jan Steklý | 603 523 770

ÚČAST NA KURZECH JE ZDARMA!!

Informaèní schùzka probìhne
v úterý 20. 9. 2011 v 17:30 na výše uvedené adrese

Kurzy budou probíhat v MC Rákosníček, o.s., U Plovárny 12, DC 1
Rezervace předem je nutná a závazná: Mgr. M. Závěrková, tel. 737 423 801

zaverkova@psychoklinika.cz

KURZY JSOU PODPOŘENY Z DOTAČNÍHO TITULU MPSV

www.karatestekly.cz

TEL: 412 532 111
FAX: 412 531 176

info@dezka.cz

Prokopa Holého 8
40502 Děčín

PRODLUŽTE SI LÉTO U MOŘE

CHORVATSKO

CENY ZA OSOBU VČETNĚ BUS DOPRAVY

odjezd
02.09.

nocí

letovisko

7 Biograd n.M.

hotel

apt. Vranela***

apartmány pro 2/3/4 osoby, balkón, klima

02.09.

7 Omiš/Nemira

hotel STAR***

CENA

3590

ŠPANĚLSKO

CENY ZA OSOBU VČETNĚ BUS DOPRAVY

odjezd
02.09.

7 Omiš/Mimice

apt. LEON***

studio pro 2/3 osoby, výhled na moře

02.09.

7 Omiš/Nemira

apt. DENIS**

výhled na moře, přímo u moře, studia

02.09.

7 Omiš/Nemira

apt. VESNA

výhled na moře, 80 m od pláže moře

09.09.

7 Omiš/Nemira

hotel STAR***

5990

09.09.

7 Omiš/Mimice

apt. LEON***

studio pro 2/3 osoby, výhled na moře

09.09.

7 Omiš/Mimice

apt. KENNEDY***

studio pro 2/3 osoby, výhled na moře

09.09.

7 Makarska

Camp Jure

k
karavany
pro 2-3
2 3 osoby,
b 300 m o dpláže
d láž

3990

09.09.

3990

09.09.

3590

16.09.

4990

19.09.

2990

19.09.

16.09.

7 Makarska

Camp Jure

karavany pro 2-3 osoby, 300 m o dpláže

16.09.

7 Omiš/Nemira

apt. VESNA

výhled na moře, 80 m od pláže moře

23.09.

7 Omiš/Mimice

apt. KENNEDY***

studio pro 2/3/4 osoby, výhled na moře

1990
2390
1990

CENA

4990

7 Blanes

8990

hotel Esplendid***
p

7 Santa Susana

8990

hotel CAPRICI***

přímo na pláži, polopenze, bazén, klima

7 Tossa de Mar

8490

hotel DON JUAN***

bazény, polopenze formou bufetu

4 Malgrat

8990

hotel PAPI***

výborná polopenze, bazén, 100m o dpláže

4 Blanes

5990
990

hotel AMARAIGUA***

přímo na pláži, ALL INCLUSIVE, bazén, klima

11 Lloret de Mar

8990

hotel DEX**+

80 od pláže, polopenze formou bufetu, bazén

2990
2390

hotel

apt. QUINTASOL***

bazény, klima, polopenze formou bufetu, tenis

150m od pláže, polopenze, klima, krytý bazén

09.09.

letovisko

7 Malgrat

apartmány přímo na pláži s bazénem

150m od pláže, polopenze, klima, krytý bazén

02.09.

nocí

NÁKUPNÍ ZÁJEZDY

28 10
28.10.

DRÁŽDANY

250,250

26.11.
03.12.

POLSKO - Jelení Hora
DRÁŽDANY

320,250,-

03.12.
10.12.

BERLÍN
VÍDEŇ

590,690,-

17.12.
17.12.

DRÁŽDANY
NORIMBERK

250,690,-

AKTUÁLNÍ LETÁČKY S LAST MOMENT NA WWW.DEZKA.CZ
WWW DEZKA CZ
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INZERCE
konzultace zdarma . kompletní realizace zakázky . zaručená kvalita služeb . nízká provize

Masarykovo nám. 20, Děčín I ul. P. Holého, Děčín-Podmokly
po - pá 8 - 17 hodin
po - pá 8 - 17 hodin

412 514 521

prodej 5086

prodej 5288

Novorenesanční vila - 3 byty, pod
nemocnicí, Tylova ul., Nové Město, Děčín:
6 100 000 Kč

Rodinný dům se zahradou 459 m ,
ulice Zátiší, Horní Oldřichov, Děčín:
1 800 000 Kč

5293

Byt 1+1 (28 m²) v centru DC,
po rekonstrukci, Plavební
ul., Děčín: 4 000 Kč/měsíc
+ služby

Byt 1+1 (40 m²) v dobrém
stavu, 2. patro, ul. Na Vyhlídce,
Bynov, Děčín: 3 600 Kč/měsíc
+ služby

Byt 2+1 (49 m²) s balkonem
po rekonstrukci, Weberova ul.,
Želenice, Děčín: 5 000 Kč/
měsíc + služby

Slunný byt 1+1 (45 m²)
po rekonstrukci, Kamenická
ul., Nové Město, Děčín:
3 700 Kč/měsíc + služby

5015
5268

Byt 2+1 (52 m²) po kompletní
rekonstrukci, vyhledávaná
lokalita, Kamenická ul., Nové
Město, Děčín: 949 000 Kč

Slunný byt 1+1 (33 m 2 )
v o s o bn í m v l a s t n i c t v í ,
Kladenská ul., Staré Město,
Děčín: 660 000 Kč
Družstevní byt 1+1 (35 m²),
p ř e v o d d o OV m o ž ný,
Nálepkova ul., Bynov, Děčín:
395 000 Kč

Nový byt 2+kk (49 m²) se
stáním na auto, Třebovská
ul., Letná, Děčín: 4 500 Kč/
měsíc + služby
Garsoniéra (15 m²) přímo
v centru města, Řetězová
ul., Děčín: 2 800 Kč/měsíc
+ služby

5283

Byt 2+1 (63 m²) s pracovnou
a balkonem, v os. vlastnictví,
Kamenická ul., Nové Město,
Děčín: 790 000 Kč

Družstevní byt 1+1 (35 m²)
po část. rekonstrukci, převod
do OV možný, ul. Na Pěšině,
Bynov, Děčín: 570 000 Kč

5242

5156
5261

B y t 2 + 1 ( 6 5 m 2) v
ci h lovém domě, u l. Na
Spádu, Podmokly, Děčín:
800 000 Kč

Byt 3+1 (62 m²) ve vlastnictví
p o rekonstr ukci, Přímá
ul., Boletice n.L., Děčín:
690 000 Kč

5206

Podkrovní byt 2+1 s balkonem
ve vile, po část. rekonstrukci,
Tylova ul., Nové Město,
Děčín: 1 200 000 Kč

5308

Družstevní byt 3+1 (67 m²),
převod do vlastnictví možný,
Sokolská ul., Bynov, Děčín:
880 000 Kč

5196

5254

5235
5301

5155

Útulný byt 3+1 (79 m²)
po rekonstrukci s balkonem,
ul. Na Valech, Podmokly,
Děčín: 1 150 000 Kč

Prostorný byt 2+1 (70 m²)
v centru města, Řetězová
ul., Děčín: 5 900 Kč/měsíc
+ služby

5299

Byt 1+1 (35 m²), slunný,
v dobrém stavu, ul.
Kosmonautů, Březiny, Děčín:
430 000 Kč

Rodinný dům se zahradou
a garáží, dostupný MHD,
Javory, Malšovice, okres
Děčín: 1 700 000 Kč

Byt 1+1, velmi pěkný, v centru
města, nová kuchyň, Lázeňská
ul., Děčín: 4 500 Kč/měsíc
+ služby

5009

Druž. byt 2+1 (57 m 2) se
třemi balkony na 6. podlaží,
Oblouková ul., Staré Město,
Děčín: 460 000 Kč

Byt 3+1 (120 m 2) ve vile,
výborná lokalita, Tylova ul.,
Nové Město, Děčín:
2 150 000 Kč

5238

5200

Dr už. byt 2+1 (68 m²)
po rekonstrukci, první patro,
Kladenská ul., Staré Město,
Děčín: 850 000 Kč

Byt 3+1 (80 m²) po
rekonstrukci v centru města,
Tyršova ul., Děčín: 8 000 Kč/
měsíc + služby

5257

5061

Byt 2+1 (80 m²) u parku,
k r á s n ý, p o k o m p l e t n í
rekonstrukci, ul. 28. října,
Děčín: 1 450 000 Kč

Podkrovní byt 2+1 (57 m2),
nově vybudovaný, v centru
města, ul. Čs. legií, Děčín:
1 210 000 Kč

5173

5239

5273
5154

5207

Družstevní byt 3+1 (75 m²)
s balkonem, po rekonstrukci,
Dvořákova ul., Nové Město,
Děčín: 900 000 Kč

5052

5002
5089
5309
5295
5079

Byt 2+1 (67 m²) přímo v
centru, nová kuchyňská
linka, Březinova ul., Děčín:
5 000 Kč/měsíc + služby

Byt 3+1 (120 m 2) ve vile,
po rekonstrukci, výborná
lokalita, Tylova ul., Nové
Město, Děčín: 2 600 000 Kč

Provozní areál s pozemky na E 442 na
okraji Děčína, Děčín: 5 500 000 Kč /
výběrové řízení 16. 9. 2011

Rodinný dům se stodolou a
zahradou (1 019 m2) v blízkosti
rybníka a hasičské zbrojnice,
Labská Stráň: 1 800 000 Kč

5300

5307

Byt 2+1 (63 m²) v centru,
kompletně zařízený, s třemi
balkony, ul. K. Čapka, Děčín:
5 000 Kč/měsíc + služby

B y t 1 + k k ( 4 0 m 2) v
ci h lovém domě, u l. Na
Spádu, Podmokly, Děčín:
500 000 Kč

Byt 3+1 (82 m²) v centru
města, ve vlastnictví,
Zbrojnická ul., Podmokly,
Děčín: 970 000 Kč

5218

5068

Byt 1+1 (47 m²) s lodžií, ve
vlastnictví, v dobrém stavu,
Klostermannova ul., Letná,
Děčín: 500 000 Kč

Byt 2+1 (56 m²) s balkonem,
v osobním vlastnictví, Příčná
ul., Staré Město, Děčín:
700 000 Kč

Rodinný dům s nebytovým
prostorem a zahradou, ul.
5. května, Česká Kamenice:
1 950 000 Kč

5276

5277

Druž. byt 2+1 / 3+kk (62 m²)
s balkonem, výborná lokalita,
Příčná ul., Staré Město,
Děčín: 750 000 Kč

Byt 2+1 (60 m2) s balkonem
v centru města, v osobním
vlastnictví, Masarykovo nám.,
Děčín: 890 000 Kč

prodej 5274
2

5256

5260

Byt 2+1 (59 m2) s balkonem,
v OV, plast. okna, nová
kuchyň, Kamenická ul., Nové
Město, Děčín: 880 000 Kč

Dr už. byt 3+1 (75 m²)
s balkonem, 7. podlaží, převod
možný, Přímá ul., Boletice
n.L., Děčín: 629 000 Kč

5304

5259

Byt 3+1 (67 m2) s balkonem,
v osobním vlastnictví, plast.
o k n a , Bř e z i ny, D ě č í n :
695 000 Kč

B ezbariérový byt 3+1
(78 m2) v centru města, po
rekonstrukci, Labská ul.,
Děčín: 990 000 Kč

5010

5144

Podkrovní byt 3+kk (150 m²)
po část. rekonstrukci, přímo
u lesa, Dolní Žleb, Děčín:
1 100 000 Kč

Družstevní byt 4+1 (99 m²),
převod do vlastnictví možný,
ul. Kosmonautů, Březiny,
Děčín: 850 000 Kč

5262

5151

Ro dinný dům p o č á st .
rekonstrukci, nová koupelna
a kuchyň, MHD, Těchlovice,
okres Děčín: 1 600 000 Kč

Rodinný dům s výhledem na
řeku Labe, plně podsklepený,
Horní Žleb, Děčín:
1 300 000 Kč

5291

5252

Ro di n ný dů m s g ar á ž í
ve vyhledávané lokalitě,
Hluboká ul., Nové Město,
Děčín: 1 500 000 Kč

Vý j i m e č n á c h a l u p a
v Lužických horách po celkové
rekonstrukci, Dolní Podluží:
1 950 000 Kč

5245

5208

Krásný rodinný dům se
zahradou nedaleko Máchova
jezera, Chlum u Dubé, okres
Česká Lípa: 3 500 000 Kč

www.rkvesta.cz

Garsoniéra (20 m²) po
rekonstrukci, Kamenická ul.,
Nové Město, Děčín: 2 500 Kč/
měsíc + služby

5290

info@rkvesta.cz

(

výběr z nabídky

v í c e n a w w w. r k v e s t a . c z
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Opravuje se Čajový pavilon
Paralelně s rekonstrukcí jižních zahrad začaly práce na obnově
jedné z menších staveb zámeckého areálu, tzv. Čajového pavilonu.

Tento drobný barokní altán měl
být původně zrekonstruován v
rámci projektu revitalizace jižních zahrad. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků
ovšem byl již v první fázi vyřazen. Protože hrozilo, že by v
opraveném areálu stála chátrající budova, podala správa zámku
žádost o dotaci na krajský úřad,
ze kterého nakonec získala částku 314 000 Kč. „Tyto prostředky
samozřejmě nevystačí na opravu
celé stavby, proto dojde v první
fázi především k obnově průčelní fasády,“ říká ředitelka zámku
Iveta Krupičková.
Čajový nebo též čínský pavilon
vznikl v letech 1736–1737 jako
centrální stavba nově budované
zahrady na jižní straně zámeckého svahu. Jako letohrádek ovšem
sloužil relativně krátce, neboť v
19. století původní okrasnou zahradu nahradily skleníky s exotickými rostlinami. Barokní altán
začal poměrně prozaicky sloužit
jako skladiště nářadí a později
dokonce i jako obydlí zahradnických pomocníků. K jeho rehabilitaci došlo až počátkem 20. století.
Ne však nadlouho. Pobyt armád
se na vnějším vzhledu Čajového
pavilonu velmi podepsal. „Vojáci
měli pro jeho krásu pramalé pochopení a postupně ho využívali
jako skladiště pohonných hmot
a opravárenskou dílnu. Pro své
potřeby interiér stavby rozdělili několika příčkami, výrazně

zmenšili vstupní otvor a nahradili
původní dveře nevzhlednými plechovými vraty,“ vysvětluje Krupičková.
Rekonstrukce Čajového pavilonu
probíhá postupně. Již v roce 1998
byla opravena střecha a zrestaurována čtveřice pískovcových
soch, představujících alegorie
Jitra, Poledne, Večera a Noci. V
letošním roce dojde k vybourání
vojenských příček a obnově fasády. Zvláštní péči vyžadují především kamenické prvky z dílny
sochaře Antona Löflera – dvojice
ženských bust, květinové vázy a
hlavice pilastrů. Restaurátorský
průzkum, provedený před začátkem prací, odhalil jen několik
fragmentů původní barokní barevnosti. Proto se fasáda Čajového pavilonu vrátí do jednoduší jednobarevné podoby, kterou
získala v 19. století. „Milovníci
baroka přesto nemusí truchlit. Již
od roku 2009 víme, že v interiéru
je pod novodobými nátěry zachována původní fresková výmalba
od malíře Zachariase Zimmera
z doby vzniku celé stavby. Doufejme, že se někdy v budoucnu
podaří získat prostředky na její
odkrytí a zrestaurování. Čajový
pavilon se tak stane skutečnou
ozdobou zámeckých zahrad podobně jako sala terrena na druhé
straně zámecké skály,“ dodává
Krupičková. (zámek)

KULTURA A VOLNÝ ČAS

"Dnes jste tady a zítra tu nebu- akademii v Los Angeles. Zprvu
dete."
pouhý dvacetiminutový scénář
byl vzápětí úspěšně zfilmován, a
To je životní heslo jedné z ti- autor námět poté zpracoval jako
tulních postav hry - Mathildy román a nakonec i jako divadelní
Chardinové, zvané Maude, která hru. Když byla poprvé uvedena
vám stejně jako Haroldovi mož- v roce 1973 v Paříži v Theatre
ná zcela změní pohled na svět Recamier, zůstala na repertoáru
kolem vás. Harold a Maud se šest let. Kritikové tuto hru, o níž
seznámí na pohřbu, oba je to- se dnes dá právem mluvit jako
tiž pravidelně navštěvují, každý o bestselleru světových jevišť,
však za jiným účelem. Zatímco označili jako „hymnus na život“.
on je nenapravitelný pesimista a Ve SD ji nastudoval režisér Igor
„sériový sebevrah“, ona je obda- Stránský, a v titulní roli Maude
řena překypující radostí ze živo- uvidíte dámu, jejíž vztah k životu
ta, vírou, že každý konec je jen se od toho Maudina téměř neliší
začátek něčeho nového, lepšího. – vynikající herečku Květu FialoVe společnosti Maude jsme spolu vou, čerstvou držitelkou ocenění
s Haroldem postupně okouzleni Thálie právě za roli Maude.
plností a hloubkou života, pro- Jednaosmdesátiletá herečka dostřednictvím jejího krásně nekon- stala dokonce trochu symbolicky
venčního pohledu na svět uvěří- fialovou Thálii, která byla letos
me, že budeme-li chtít, můžeme určena právě pro činohru. „Miluji
opravdu všechno. Příběh bizarní Slovácké divadlo. Miluji Haroldvojice osmnáctiletého mladíka da. Jezdím do Uherského Hradiša osmdesátnice napsal americký tě jako do ráje,“ prohlásila herecherec, režisér a scénárista Clint
Colin Eastwood:
ká legenda.
životopis
Higgins původně jako součást Do Děčína zavítá už den před vysvé diplomové práce na filmové stoupením. (jt)

Zpěvačka Irena Budweiserová
loni skončila svoje dlouholeté působení v kapele Spirituál kvintet.
Po 30 letech strávených s krátkou
pauzou u jedné z prvních českých
folkových formací vystupuje nyní
se svou doprovodnou kapelou
Fade In. Pro Spirituál kvintet je to
ztráta, pro publikum naopak možnost užít si této vynikajíci zpěvačky více, než kdy jindy.
Vystoupení Ireny Budweiserové,
to jsou především spirituály a gospely. Zazní s českými či anglickýClint
mi texty. Ale na koncertu uslyšíte
samozřejmě také blues či vlastní
tvorbu. Velmi citlivý a erudovaný
doprovod její formace Fade In nechává Ireně velký prostor k jejímu
„čarování“ s texty přednesených

písní. Všechny tyto skladby mají
velmi originální aranžmá, na kterých se podílí hlavní měrou Miroslav Linka, hráč na akustickou
kytaru. Konečný produkt je pak
společným dílem celé Ireniny formace Fade In i jejím.
Irena Budweiserová, která vystudovala zpěv na konzervatoři
v Praze, tak pokračuje v pěvecké kariéře s kapelou, se kterou
souběžně se Spirituálem spolupracovala posledních 20 let. Její
současnou sestavu tvoří jazzoví
Eastwood:
životopis
muzikanti Vít Fiala
(kontrabas) a
Jaroslav Šindler a Miroslav Linka
(kytary). S Fade In natočila Budweiserová sedm alb a vystupuje s
nimi v klubech i kostelích.
(jt)
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www.ford-homolka.cz
Děčín, Ústí n.L., Teplice

www.ford-homolka.cz
Přes 20 bezpečnostních čidel

NOVÝ FORD FOCUS

Nastartujte víc než jen auto.

Svým vyladěným sportovním tvarem, plynulými liniemi a alegantním
vzhledem posouvají modely Focus designérskou linii Ford kinetic Design na zcela novou úroveň. Díky svému nízkému profilu působí dravým
a dynamickým dojmem. Je vybaven mnoha novými technologiemi,
které ho činí unikátním nejen ve své třídě.
Přijdte si vůz prohlédnout a vyzkoušet návykový zážitek
z jízdy a pokročilé intuitivní technologie.

Myslí na vás.

Rozpoznávání dopravních značek.

ford.cz

Firma Ford Homolka zve zákazníky na testovací jízdy.
Prosím rezervujte si svůj termín na tel.: 412 58 81 36
Myslí na ostatní.

Automatické přepínání
dálkových světel.

Myslí, takže vy si můžete
užít radost z jízdy.

Myslí sám na sebe.

Aktivní parkovací asistent.

NOVÝ FORD FOCUS. Nastartujte víc než jen auto.
fordfocus.cz

Kombinovaná spotřeba pro model Focus: 4,2–6,0 l/100 km; emise CO2 109–139 g/km. Foto je pouze ilustrační. Pro ﬁnancování vozu
doporučujeme produkty Ford Credit. RPSN od 11,15 %. Více informací u prodejců Ford, na www.ford.cz nebo volejte 800 555 109.

SÁM PARKUJE
SÁM ZASTAVÍ PŔED PŔEKÁŽKOU
SÁM PŘEPÍNÁ DÁLKOVÁ SVĚTLA
HLÍDÁ MRTVÉ ÚHLY
DRŽÍ VOZIDLO V JÍZDNÍM PRUHU
SLEDUJE BDĚLOST ŘIDIČE
POUŽÍVÁ KAMEROVÝ SYSTÉM
ČTE DOPRAVNÍ ZNAČKY
MÁ LED SVĚTLA
POUŹÍVA STOP - START
UPRAVUJE SI AERODYNAMIKU
OPTIMALIZUJE TOČIVÝ MOMENT PŘEDNÍCH KOL

Soutěž o nový
FORD FOCUS
Žádné brzdění na poslední chvíli.

Vyzkoušejte Ford FOCUS s aktivním
parkovacím asistentem.

Active City Stop pro prevenci nárazu.

Vyplňte kupón se soutěžní otázkou.
Vyhrajte nový Ford FOCUS nebo některou
z dalších cen.
www.zaparkujavyhraj.cz

Žádné
dramatické situace.

Varování před neúmyslným
opuštěním pruhu.

Žádné obavy.

Žádná nečekaná překvapení.

Přes 20 bezpečnostních čidel.

Systém hlídání mrtvého úhlu.

MĚSTO DĚČÍN

Kombinovaná spotřeba pro model Focus: 4,2–6,0 l/100 km; emise CO2 109–139 g/km. Foto je pouze ilustrační.
Pro ﬁnancování vozu doporučujeme produkty Ford Credit.

Vydavatel: Statutární město Děčín - Mírové nám. 1175/5 Dečín IV • Registrace: MK ČR
• Tel.: 412 593 111 • E-mail: posta@mmdecin.cz • www.
fordfocus.cz
mmdecin.cz • DTP, tisk a distribuce: Zdeněk Čvančara • Tel.: 775 855 301 • e-mail:
redakce@zpravodajdecin.com • inzerce: 604 792 495 • e-mail:inzerce@zpravodajdecin.com

NOVÝ FORD FOCUS. E14498
Nastartujte•vícIČ:
než jen
auto.
00261238
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•

Kombinovaná spotřeba pro model Focus: 4,2–6,0 l/100 km; emise CO2 109–139 g/km. Foto je pouze ilustrační. Pro ﬁnancování vozu
doporučujeme produkty Ford Credit. RPSN od 11,15 %. Více informací u prodejců Ford, na www.ford.cz nebo volejte 800 555 109.
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