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Děčín na veletrhu Společnost přátel Děčína
chce připomenout vaření piva
v Poznani

Společnost přátel Děčína chce připomenout dobré pivo, které se ve
Statutární město Děčín se ve městě vařilo, a umístit do areálu bývalého pivovaru pamětní desku.
dnech 19. – 22. 10. 2011 zúčastnilo již 22. ročníku veletrhu cestovního ruchu TOUR
SALON POZNAŇ. Prezentace
města Děčína a okolí proběhla
ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje a agenturou CzechTourism na stánku
České republiky.
První dva dny byly určeny odborníkům z oblasti cestovního ruchu a další dva dny pak veřejnosti.
Největší zájem touroperátorů
laické veřejnosti byl o krásy Českého Švýcarska, tipy na výlety
v Děčíně a okolí, mapy a kontakty
na ubytování a další podnikatelské
subjekty v cestovním ruchu.
Děčín se několikrát prezentoval
také na veletrhu ve Varšavě. Informační centra a hotely v Děčíně
i okolí již v loňském roce zaznamenaly nárůst polských turistů
v Děčíně a v Českém Švýcarsku.
Poznaňský veletrh je největší,
všeobecně zaměřený veletrh cestovního ruchu v Polsku. (mm)

Pivo a pivovar k Děčínu neodmyslitelně patří a protože
se Společnost přátel Děčína
Amici Decini od svého vzniku kromě jiných aktivit snaží
upozornit obyvatele i návštěvníky města na historicky pozoruhodné či nějakým jiným
způsobem zajímavé objekty v
Děčíně, nemůže její pozornos-

ti uniknout ani objekt bývalého podmokelského pivovaru.
Z historických pramenů vyplývá, že se pivo ve velkém začalo
vařit v Podmoklech už více než
před třemi sty lety. První budova
pivovaru stála (od roku 1703 do
roku 1849) původně v místech
dnešního železničního nádraží. Pivovarnictví ovlivňovalo
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vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček,
velký výběr brýlových obrub

jak hospodářský, tak sociální
vývoj měst i vesnic už od středověku. Zpočátku si pivo vařili
„podomácku“ ve svých domech
a domcích poddaní i měšťané
vlastně jen pro vlastní potřebu.
Ovšem spory o vaření piva a
jeho odbyt se časem vyhrocovaly, majitelé děčínského panství
se snažili omezovat poddaným
postupně právo vařit pivo, neboť
díky narůstání počtu obyvatel
během druhé poloviny 17. století
se pivovarnictví, jak víme z nejstarších účtů děčínského panství,
stalo zdrojem značných příjmů
vrchnosti. Tak došlo k tomu, že
tehdejší majitel děčínského panství, hrabě Maxmilián Thun, se
rozhodl začít se stavbou nového pivovaru, a to nedaleko největšího podmokelského dvora,
v blízkosti řeky Labe. Se stavbou
se začalo v roce 1699, pivo se
začalo vařit roku 1703. Archivní
prameny uvádějí, že výstav piva
byl v roce 1707 úspěšných 4500
hektolitrů.
V pivovaru bylo i zařízení na výrobu destilátu. Pálenka se vyráběla s příchutí anýzu. Majitel panství a tedy i pivovaru pokusil po
skončení sedmileté války opravit zařízení pivovaru a dokonce
i budovu rozšířil přístavbami.
(pokračování na straně 5)
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Postavení Hospodářské komory v ČR

Jak bylo řečeno v minulém příspěvku, Okresní hospodářská komora Děčín spolupracuje s mnohými subjekty, z nichž jako starší
a silnější sestry vnímá zejména
řemeslnické komory a obchodněprůmyslové komory v Německu. Jaký je mezi námi rozdíl? V
chápání této instituce veřejností
a správou státu. V Německu je
členskou firmou jedné z komor
každý podnikatelský subjekt. U
nás lze říci, že zhruba 3% všech
podnikatelů jsou členy hospodářské komory. Jak je to možné? Inu
– proto, že u sousedů je členství
prostě povinné. Na první pohled
se zdá, že může jít jen o další
legislativní šikanu chudáků podnikatelů. Opak je však pravdou.
Chudáci jsou čeští podnikatelé,
kteří nemají tuto povinnost a rozhodují se, zda budou podporovat
raději než hospodářskou komoru
třeba místní včelaře. Nic proti
včelám, jen z této skutečnosti plyne výše uvedený paradox,
který má však jasné vysvětlení:
Spolková vláda a jednotlivé vlády
zemské si velmi uvážlivě žádají
stanoviska ke svým rozhodnutím
té instituce, která představuje tu
neuvěřitelnou sílu zaměstnavatelů a veškerého podnikatelského
prostředí. Prostě reprezentace
hospodářských komor musí být

brána jako velmi vážný vyjednávací partner a subjekt reprezentující snad nejvíce obyvatel. Na základě toho má také komora velké
kompetence a pravomoci. V ČR
je situace zcela odlišná. Podnikatelé mohou být členy a nemusí.
Proto si jen těžko hospodářská
komora vydobývá svou vážnost
a své postavení. I přesto však lze
říci, že mnohé firmy chápou nutnost „sjednocení sil“ a zvyšování
vyjednávací schopnosti s regionálními i celostátními vládami.
Budiž tedy na vědomí čtenářům
dáno, že Okresní hospodářská
komora Děčín není státní úřad
žijící z daní, ale sdružení podnikatelských subjektů, které věří
ve smysl této organizace a rádi
přispívají na tu dlouho pouť vedoucí ke kreditu, který mají ostatní profesní organizace ve vyspělejších zemích. Aktivity tohoto
sdružení jsou tedy dány nejen
výše uvedenými skutečnostmi a
z nich plynoucích finančních a
legislativních možností. O jedné
důležité aktivitě bude příspěvek
v následujícím vydání Zpravodaje. Budeme hovořit o podpoře
začínajících podnikatelů. Jedním
z takových je i firma Jordan & Timaeus, s.r.o., s jejímž představitelem najdete rozhovor o několik
stran dále.

Upozornění na splatnost poplatku
za komunální odpad

Odbor ekonomický upozorňuje na termín 2. splátky místního
poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
nejpozději do 30. listopadu t.r.
Složenky na tuto splátku již byly odborem ekonomickým MagisČeskou poštou rozeslány. Poplat- trátu města Děčín vyměřeny tzv.
níci, kteří platí prostřednictvím hromadným předpisným seznaSIPO, budou mít tuto splátku zahr- mem a vyhláška o jeho zveřejnění
nutu v rozpisu SIPO na měsíc lis- bude umístěna na úřední desku v
topad. Občané, kteří platí poplatek nejbližších dnech. Poplatníkům
převodem z účtu, obdrželi infor- již nebudou rozesílány platební
mace o bankovním spojení k zadá- výměry na adresu jejich pobytu.
ní trvalého příkazu již v roce 2010 Po nabytí právní moci a vykonaa nebudou již na termín splatnosti telnosti hromadného předpisného
upozorňováni. Informace k platbě seznamu zahájí odbor ekonomicv loňském roce obdrželi také ti, ký vymáhání nedoplatků různými
kteří chtějí odpad platit na poklad- formami daňové exekuce (např.
nách Magistrátu města Děčín.
srážky ze mzdy, důchodu, účtu).
Pro informaci dále uvádíme, že Pokud má poplatník evidováza rok 2010 byl evidován nedopla- ny vyšší nedoplatky za více daní
tek ve výši 4,7 mil. Kč, více než (např. poplatků a pokut), budou
10 300 osob nezaplatilo poplatek tyto nedoplatky postupovány k
nebo některou ze splátek včas. vymáhání exekutorskému úřadu.
Celkový nedoplatek poplatku za
Doporučuje proto poplatníkům,
období od r. 2002 činil více než aby si zkontrolovali, zda mají po16 mil. Kč. Nejčastějšími důvody platek za rok 2011 i za předchozí
nedoplatků jsou např. nezadání tr- období řádně uhrazen. S veškerývalého příkazu pro platbu, nepřed- mi dotazy na placení tohoto položení dokladu o studiu pro úlevu platku se mohou občané obracet
na poplatku, resp. dokladu proka- na pracovníky odd. správy daní a
zujího nárok na osvobození, place- poplatků odboru ekonomického
ní na nesprávný variabilní symbol (telef. spojení na správce poplatku
nebo nedoručitelnost informace k občané naleznou na www.mmdeplatbě z důvodu neznámého po- cin.cz v odkazu Magistrát - Životbytu.
ní situace – Finance a poplatky) .
Nedoplatky za rok 2010 byly (mm)

Spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST spotřebitelům nabízí
v rámci poradny bezplatně:
• Právní poradenství z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, nedodání zboží v termínu, poškození oděvu v čistírně, předváděcí akce,
ubytování v hotelu nižší kategorie, vysoké vyúčtování za energie, podmínky pojistných, úvěrových a leasingových smluv a jiné) na telefonní
lince. Poradenství je zdarma, platí se pouze cena běžného hovoru.
Telefonní linka: 299 149 009
Provozní doba: Po – Pá 9 – 17 hod
• Osobní právní poradenství v nově otevřené pražské poradně každé
úterý od 13 hodin a každý čtvrtek od 9 hodin (nutné se předem telefonicky objednat),
• Databázi nebezpečných výrobků volně zpřístupněnou na webových
stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz s možností si zvolit pravidelné
zasílání nových informací k vybrané kategorii výrobků.
• Vzory, vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel (volně ke stažení na webových stránkách www.dtest.cz),
• Publikace, např. tištěná informační brožura o marketingových praktikách prodejců na předváděcích akcích určená převážně seniorům.
web: http://www.dtest.cz/

Dotazy do poradny

Na naši telefonickou poradnu se obrátila spotřebitelka s dotazem
na další postup při reklamování poměrně drahého digitálního
zrcadlového fotoaparátu Canon. Výrobek má již dva roky a tři
měsíce, záruka na něj odpovídá pouze zákonnému minimu, tedy
24 měsícům. Během záruční doby se na věci vyskytla závada, která vedla k výměně vadné součástky. I přes prodloužení záruky o
dobu, kterou výrobek strávil v reklamačním řízení se jí tedy nyní
- kdy se na výrobku vyskytla podruhé stejná závada - na celou věc
nevztahuje záruka, což prodejce vedlo k zamítnutí jejího nároku.
Díky naší poradně může spotřebitelka prodejci vyvrátit jeho mylné
tvrzení: pro vyměněnou součástku
běží nová, 24měsíční záruční doba.
Vyskytne-li se na této součástce
tzv. záruční vada, spotřebitelka má
min. právo na její opravu. Jde-li o
vadu bránící řádnému užití věci,
má právo požadovat výměnu či odstoupení od smlouvy ohledně celé
věci, přestože ta sama již v záruce
není.
Spotřebitel si objednal sedací
soupravu od firmy ASKO. Navzdory osm týdnů dlouhé dodací lhůtě nemá ani po 12 týdnech
soupravu k dispozici. Na sedačku si vzal úvěr, který ve spolupráci s firmou ASKO nabízí úvěrová společnost Home credit.
Po tak dlouhé době zákazník nechce mít s prodejcem co do činění, jako nejlepší varianta navržená naší poradnou se mu tedy jeví
možnost odstoupení pro prodlení
dlužníka podle § 517 občanského
zákoníku, informování poskytovatele úvěru o této skutečnosti a jeho
následné přiměřené vypořádání se
s ním podle dosud platného zákona
o spotřebitelském úvěru. (sp)
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Bynovští chtějí
kontejnery

Omezení rychlosti
před Březinami
Radnímu Valdemarovi Grešíkovi se podařilo dojednat snížení rychlosti v nebezpečném
úseku silnice do Benešova nad
Ploučnicí. V nebezpečném místě před zatáčkou budou nově
osazeny upozorňující značky.
Rychlost bude v místech před
Březinami snížena z 90 km za
hodinu na 50 km.

Na setkání obyvatel Bynova s
vedením města vznesli občané
požadavek na navýšení počtu nádob nebo zvýšení četnosti vývozu kontejnerů na tříděný odpad.
Pokud bude vhodné stanoviště
nalezeno, další nádoby na tříděný
odpad budou osazeny do konce
měsíce listopadu.

Děti ve školkách
dostanou sirup zdarma
V podzimním sychravém počasí
dochází k častým nachlazením.
Natura Valdemara Grešíka nabídla všem dětem z mateřských škol
Ibiškový sirup s fruktózou, který
příznivě působí na sliznice dýchacích cest. Sirupy v hodnotě zhruba
sto tisíc by měly zdarma během
měsíce listopadu dostat všichni
rodiče dětí navštěvující mateřské
školy. Bylinné sirupy jsou vyrobeny z bylinných extraktů a ovocného cukru - fruktózy. Mohou je
tedy užívat i lidé s diabetem.

Město opravilo
Poštovní ulici

Poštovní ulice má nový povrch.
Město nechalo opravit ulici poté,
co byla poškozena přívalovými
dešti. Nejdříve musely být provedeny opravy zařízení Severočeských vodovodů a kanalizací
a. s., teprve poté mohl být vyměněn asfaltový povrch.

Plechové popelnice
vymizí z ulic
Plechové popelnice, které využívali převážně majitelé rodinných
domů k vysypávání popela, ve
městě postupně mizí. Nahrazují je
popelnice plastové. Popel je možný sypat do plastových popelnic
za stejných podmínek jako do popelnic plechových, tedy studený
popel, od žhavého popela může
totiž lehce chytnout ostatní odpad,
nebo dokonce auto určené ke svozu odpadu.

Šéf strážníků se sešel
se zástupci Bynova
Zástupci obyvatel Bynova se sešli
s ředitelem Městské policie Děčín, aby diskutovali o bezpečnosti
v okolí základní školy. Požadavek obyvatel na instalaci kamer
do bezprostředního okolí školy
společně analyzovali a vytipovali
vhodná místa pro jejich umístění.
Městská police začlenila instalaci
a nákup kamer do plánů na příští
rok.

Studenti a vedení
města jeli na kraj

Statutární město Děčín Vás zve na Vánoční trhy a Slavnostní
rozsvícení vánočního stromu na Masarykově náměstí,
ve dnech 26. 11. a 27. 11. 2011
Sobota 26. 11.

Neděle 27. 11.

14,00
14,40
15,20
16,00

14,00
15,00
15,05
16,00
17,00
17,05

Vánoce nad Děčínem - učitelé ZŠ Na Stráni
DDM, vystoupení zájmových kroužků dětí
Pooda, mladá folk-popová děčínská kapela
Tomáš Linka,Robert Moucha,Tonda Kny
a Miloš Slezák - vánoční countryové písně
a koledy (členové skupiny Fešáci)
generální partner:

DDM, vystoupení zájmových kroužků dětí
revival ABBA
Petra Černocká
odpočítání rozsvícení stromečku
pěvecké sbory Gymnázia Děčín

(uvedené časy jsou pouze orientační )
2011

INFORMACE PRO OBÈANY ÈESKÉ REPUBLIKY

ODSTÁVKY VYDÁVÁNÍ e-PASU A OBÈANSKÝCH PRUKAZU
18. listopadu 2011
nebude mozné zádat o vydání e-pasu ani e-pasy pøedávat.
V souvislosti s pøechodem na výrobu nového typu obèanského prùkazu

lze pozádat o vydání stávajícího typu obèanského
prùkazu se strojovì èitelnými údaji nejpozdìji do
- 30. listopadu 2011 - pokud je zádost podána na
nepøíslušném obecním úøadu obce s rozšíøenou
pùsobností (mimo místo trvalého pobytu) nebo na
matrièním úøadu
- 14. prosince 2011 - pokud je zádost podána na
obecním úøadu obce s rozšíøenou pùsobností podle
místa trvalého pobytu,
lze pozádat o vydání e-pasu nejpozdìji do
- 16. prosince 2011 - pokud je zádost podána
v zahranièí na zastupitelském úøadu
- 19. prosince 2011 - pokud je zádost podána
na obecním úøadu obce s rozšíøenou pùsobností.
V dobì od 27. prosince 2011 do 30. prosince 2011
nebudou e-pasy ani pøedávány.
V dobì od 15. prosince 2011 do 30. prosince 2011 lze
vydat obèanský prùkaz typu "BLESK" s dobou platnosti
1 mìsíc bez správního poplatku.
Vydávání cestovních pasù typu "BLESK" se odstávky
netýkají.
DOSAVADNÍ OBÈANSKÉ PRUKAZY ZUSTÁVAJÍ V PLATNOSTI
PO DOBU V NICH UVEDENOU.
Ministerstvo vnitra, odbor správních èinností, øíjen 2011

Na jednání krajského zastupitelstva jeli studenti spolu s ředitelem a zástupci vedení města, aby vyjádřili nespokojenost
se sloučením Gymnázia Děčín
a Evropskou obchodní akademií a mezi Střední průmyslovou školou stavební a Střední
průmyslovou školou strojní
a dopravní Děčín. O záměru
sloučení Gymnázia a Evropské obchodní akademie budou
jednotlivé strany zastupitelstva
kraje jednat.

Středisko městských
služeb uklízelo
v Bynově
Dalším podnětem obyvatel Bynova ze setkání s vedením města, které se uskutečnilo 26. října v bynovské základní škole,
bylo upozornění na nepořádek
v ulicích. Během následujícího týdne uklidili zaměstnanci
Střediska městských služeb
okolí Základní školy Na Pěšině
a bývalého nákupního centra
Dukla. Od listopadu bude úklid
této městské části prováděn
pravidelně jednou týdně.

O byty se bude starat
město
Od nového roku bude městské
byty a nebytové prostory spravovat samo město. Nově se
bude starat o sedm set bytů a
osmdesát nebytových prostor.
Důvodem pro změnu jsou finance, vybrané nájemné půjde
do městského rozpočtu. Nájemné doposud zůstávalo stávajícím správců, kteří s ním hospodařili. Investovali do údržby a
zbytek byl jejich zisk. Více než
milion korun, který posílí roční rozpočet, může město využít
nejrůznějšími způsoby.

Obyvatelé Bynova se setkali
s představiteli města

V Základní škole Na Pěšině proběhlo koncem října setkání obyvatel s vedením města. Povídat si přišli převážně obyvatelé Domu
s pečovatelskou službou a majitelé domů v ulici V Kolonii.
obyvatel. Je samozřejmě velmi
obtížné splnit ihned všechny
prosby a požadavky, které jsme
na setkání vyslechli. Pokusíme
se však zajistit alespoň úklid
prostor kolem základní školy,
posílit hlídky městské policie, a
podobně,“ řekl Pavel Sinko, náměstek primátora.
Obyvatelé Domu s pečovatelNespokojenost vyjádřili také
skou službou předali náměst- mladé maminky, které si stěkovi primátora Pavlu Sinko- žovaly na vybavení mateřské
vi petici, ve které mimo jiné školy a chátrající sportoviště.
vyjádřili obavy nad zrušením S nápadem řešení obslužnosti
autobusové zastávky v blíz- městskou hromadnou dopravou
kosti jejich bydliště nebo ne- v ulici Na Vyhlídce se přihláspokojenost
s
parkováním sil obyvatel této části Bynova.
v bezprostředním okolí domova. „Myšlenka použít malý autobus,
Majitelé rodinných domů v který by mohl zajíždět až do
ulici V Kolonii si stěžovali na horní části této čtvrti města, je
rozbitý nevyasfaltovaný povrch zajímavá. Určitě prověříme, zda
ulice, na špatnou zimní údržbu a by bylo využití malého autobusu
ucpané odtokové kanály. „Jsem technicky možné,“ doplnil Pavel
rád, že jsme navštívili Bynov, Sinko. (smk)
komunikovali s občany, a mohli
tak vyslechnout trápení místních

ZPRAVODAJSTVÍ

Podpořte petici Ústeckého kraje

Celokrajskou petiční akci na podporu Ústeckého balíčku legislativních změn se rozhodl uspořádat Ústecký kraj. Petiční archy a
informace k navrhovaným změnám naleznete na recepcích obou
budov magistrátu města.
Ústecký kraj zpracoval návrhy nější nedostatky stávajícího zákona
zákonů ve čtyřech problematic- o loteriích, které vedou k neustákých oblastech, které by se měly lému nárůstu hazardních her a k
stát prvním legislativním krokem neúměrnému zvýhodňování jejich
k řešení vyhrocené situace. Přes- provozovatelů. Vytyčeného cíle lze
tože se Vláda ČR snaží vzbudit dosáhnou zpřísněním a omezením
dojem, že chce situaci řešit, v sou- povolení současných i budoucích
časné době nemá žádný konkrétní nových heren a umožnit obcím,
plán nutných legislativních změn. aby mohly toto zvláštní podnikání
Očekávali jsme proto jasnou pod- na svém území regulovat.
poru naší zákonodárné iniciativy.
Další navrhovaná novelizace a
Bohužel Vláda ČR s Ústeckým ba- vydání zákonné úpravy se týká
líčkem vyjádřila nesouhlas, aniž by postupu proti narušování veřejnézároveň přijala efektivní rozhod- ho pořádku či soužití lidí a trestání
nutí k tolik potřebnému vlastnímu opakovaných krádeží a drobných
legislativnímu počinu. Toto vnímá- výtržnictví jako trestného činu.
me jako jasný rozpor mezi slibem Zastupitelstvo navrhuje také vyvlády situaci na Šluknovsku rychle dání zákona o sociálním bydlení.
řešit a skutečnými činy.
Tento návrh reaguje na situaci, kdy
Zastupitelstvo Ústeckého kraje pro obce není podpora při zajištění
navrhuje vydání novelizace zákon- a udržení přiměřeného bydlení výné úpravy provozování hazardních slovně upravena.
her a sázek zakotvující účinnou Více informací k Ústeckému balíčmožnost obcí regulovat počet a ku legislativních změn naleznete v
umístění heren a loterijních termi- budovách Magistrátu města Děčín
nálů všech typů na svém území. na Mírovém náměstí a v ulici 28.
Základním cílem navrhované úpra- Října. (kkúk)
vy je co nejvíce odstranit nejzásad-

Společnost přátel Děčína
chce připomenout vaření piva
(pokračování ze strany 1)
Následkem zvyšování nákladů na
výrobu a stoupajícího zdanění nápojů posléze došlo k tomu, že se
vrchnost rozhodla neprosperující
podnik raději pronajímat. Situace
se ale nezlepšila, pivovar nevydělával, neúspěšní nájemci se měnili,
nicméně stagnace pivovaru trvala
a po 120 letech dospěla až do jeho
definitivního konce. Tehdejší majitelé panství podporovali výstavbu
železnice a tak byl osud pivovaru
i pivovarských hospod zpečetěn ve
prospěch železničního komplexu
a v dubnu roku 1841 pak v těchto
místech byla slavnostně otevřena
trať Praha – Drážďany.
Vykoupení vrchnostenských
pozemků pro stavbu železnice napomohlo ke stavbě nového
modernějšího pivovaru, který
byl ekonomicky velmi úspěšný.
Průměrným výstavem téměř 40
000 hektolitrů piva ročně porazil
veškerou konkurenci na panství.
Komplex budov podmokelského
pivovaru vznikl postupně od roku
1849, kdy dal František Antonín
Thun vystavět nový pivovar. Později byl podnik několikrát rozšířen
a stavebně upraven. Z doby secesních úprav pochází znak Františka

Thuna na průčelí hlavní budovy.
Jako doklad staré industriální architektury je pivovar chráněnou
památkou. Protože Thunové výrobu pronajímali, byla založena
pivovarská společnost, která po
letech pronájmu nakonec podnik v
roce 1926 odkoupila.
Podmokelské pivo, v jehož značce byl vyobrazen mnich s půllitrem, si získalo dobré renomé; část
výroby byla určena na vývoz, hlavně do německých zemí. Ve druhé
polovině 20. st. si udrželo kvalitu a
jeho sortiment se rozšířil (piva dostávala jména připomínající plavbu
jako “Kapitán”, “Admirál” atp.).
Názvy piv měly spojitost s plavbou
labsko-oderskou. V květnu 1993
byl podnik vydražen do soukromých rukou a přestal vyrábět na
počátku roku 1995. Po čtyřměsíční
přestávce byla opět výroba obnovena v létě 1995. Od 1. září 1995
byl podnik přejmenován z Admirála na Pivovar Děčín a.s.. V roce
1995 vyráběl jen světlou desítku a
jedenáctku.
Od roku 2001 vlastní pivovar
nový majitel, který chce tento unikátní areál při zachování historických objektů přebudovat na multifunkční a nákupní centrum. (hs)

PODZIMNÍ SLEVA až - 6000,- Kč
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Zakázky města přehledné a transparentní
Město začalo využívat elektronické zadávání veřejných zakázek. Díky certifikovanému elektronickému nástroji budou zakázky
města transparentní a přehledné.
Již v této době se mohou případní dodavatelé registrovat do
systému a zvolit si, že chtějí být
pomocí zaregistrovaného e-mailu
upozorňováni na vypsaná výběrová řízení. Zároveň mohou zvolit i druh zakázek, které je zajímají – služby, dodávky, stavební
práce.
Vzhledem k tomu, že u zakázek malého rozsahu není povinnost elektronického podpisu a ne

všechny subjekty s tímto podpisem disponují, umožňuje systém
možnost předregistrace. Tato
možnost znamená, že takovýto
subjekt osloví zaměstnance Magistrátu města Děčín. Na základě
jejich žádosti bude dodavatel vložen do systému, bude odejmuta
povinnost elektronického podpisu a zároveň bude e-mailem vyzván k dokončení registrace.
Zadávací dokumentace bude po-

skytována v elektronické podobě
prostřednictvím nástroje e-ZAK,
většinou na základě žádosti dodavatele. Tím dojde k rychlému
předání podkladů.
Na profilu zadavatele je možné
hledat podle druhu veřejné zakázky, data a podobně. V rámci
transparentnosti a přehlednosti,
zde budou v nejvyšší možné míře
vypisovány nejen podlimitní a
nadlimitní veřejné zakázky, ale i

zakázky malého rozsahu. Samozřejmě zde bude jasný i průběh
jednotlivých etap řízení včetně
vyhodnocení a zadání zakázky.
Elektronický nástroj E-ZAK pro
správu veřejných zakázek je vyvíjený firmou QCM a jako první
získal certifikát podle nové právní úpravy (vyhláška č. 9/2011
Sb.). Splňuje tedy všechny legislativní nároky kladené jak na nástroj, tak na prostředí. (mm)

GARANCE ČESKÉ VÝROBY !



BEZPEČNOSTNÍ
DVEŘE
PRO VÁŠ DŮM ČI BYT

5%

Devadesáté třetí výročí vzniku Československého státu si připomněli náměstek Pavel Sinko a zástupci Konfederace politických vězňů a
Svaz pomocných technických praporů České republiky (PTP) – vojenské tábory nucených (VTNP) položením věnců u pamětních desek na
obou budovách magistrátu.

www.kontes.cz
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Hrbovická 6, Ústí n. Labem
tel.: 475 210 579, 604 201 875
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Ochutnej průmku

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám 688/11

Dne 25. 10. 2011 se na Základní škole Máchovo náměstí konal
Tiskováden
zpráva
projektový
– Podzimní naukové dílny. Během projektového
dne mají žáci možnost naplánovat si výuku sami podle svého zájmu, zaměření
a rovněž podle nabídky ze stran učitelů.
Projektový den na Máchovce
A jaká byla letos nabídka?
V dílně pana učitele Špáty se
děti seznámily se základy seVšichni žáci se zúčastnili dvou bloků – ranních dílen a dopoledních dílen. Každý blok trval
beobrany,
hodinu a půl a byl zaměřen na jiné téma. Školní
den žáci ukončilivve dílně
své třídě s pana
třídním učitele
učitelem, kdy během hodiny komunikativní výchovy
zhodnotili
dílen a vyprávěli
Teršla
se průběh
dozvěděly
cenné insvým spolužákům, co nového se od kterého učitele dozvěděli. „Výhodou těchto dílen je to, že
o obchodech
učitelé mají možnost děti seznámit i s učivem nadformace
rámec osnov a tematických
plánů, mohou a banzařadit různá témata, která přesahují hranice předmětů
a o kterých toho
hodně vědí,
protože učitelky
kovnictví,
dílna
paní
jsou i jejich zájmem či dokonce koníčkem“, uvedla paní učitelka Kuberová.
Češpivové – Aulické je zavedA jaká byla letos nabídka?
la do Austrálie, fyzikální dílna
učitelky
dala
V dílně pana učitele Špáty se děti seznámily sepaní
základy sebeobrany,
v dílněKoubkové
pana učitele
Teršla se dozvěděly cenné informace o obchodech a bankovnictví, dílna paní učitelky
žákům nahlédnout do principů
Češpivové – Aulické je zavedla do Austrálie, fyzikální dílna paní učitelky Koubkové dala
žákům
nahlédnout
do principů vzdušného
proudění
a jeho využití při pouštění
draků a jiných
Všichni
žáci
se zúčastnili
dvou
vzdušného
proudění
a jeho vyS panem učitelem Hrbáčkem se žáci vydali do ulic města, aby prozkoumali secesní
bloků –vznášedel.
ranních
dílen
a dopoužití
přinapouštění
draků
architekturu
Děčína,
s paní učitelkou
Kuberovou
pak zašli
Pastýřkou stěnu,
kde se a jiných
o pastýřovi
a flétnětrval
ze souboruvznášedel.
Zlaté listí od Dagmar S
Dvořákové.
ledníchseznámili
dílen.s pověstí
Každý
blok
panem učitelem
hodinu Všem
a půl
bylpoděkování
zaměřen
naa dobrou
Hrbáčkem
žáci
žákůma patří
za aktivitu
náladu, kterouse
si do
hodinvydali
přinesli. do ulic
Všichni
se již těší na
další žáci
dílny, které
proběhnou města,
v měsíci prosinci
a budou
tentokrát výrobní.
jiné téma.
Školní
den
ukonaby
prozkoumali
secesDěti si tak budou moci vyrobit nějaký hezký dárek nebo vánoční výzdobu pro své rodiče.
čili ve své třídě s třídním učite- ní architekturu Děčína, s paní
(machovka)
lem, kdy
během hodiny komu- učitelkou Kuberovou pak zašli
nikativní výchovy zhodnotili na Pastýřkou stěnu, kde se seIvana Baudischová
průběh Ing.
dílen
a vyprávěli svým známili s pověstí o pastýřovi a
ivana.baudischova@machovka.cz
tel.:
+412
spolužákům, 608co380 876
nového se od flétně ze souboru Zlaté listí od
kterého učitele dozvěděli. „Vý- Dagmar Dvořákové.
hodou těchto dílen je to, že učiVšem žákům patří poděkování
telé mají možnost děti seznámit za aktivitu a dobrou náladu, ktei s učivem nad rámec osnov a rou si do hodin přinesli. Všichni
tematických plánů, mohou zařa- se již těší na další dílny, které
dit různá témata, která přesahu- proběhnou v měsíci prosinci a
jí hranice
předmětů a o kterých
budou tentokrát výrobní. Děti si
tel.: 412 531 551
Máchovo náměstí 688/11
příspěvková organizace
412 531 729
Děčín IV, 405 vědí,
02
toho hodně
protožetel.:
jsou
i tak budou moci
vyrobit
nějaký
Statutárního
města Děčín
zsdcmach@machovka.cz
IČO: 72743816
číslo
účtu: KBv Děčín
zájmem
či
dokonce
V záříjejich
a říjnu probíhal
obou6035431/0100
šestých
třídách www.machovka.cz
projektkoŽivot hezký dárek nebo vánoční výv pravěku. Žáci se v něm v hodinách dějepisu a přírodopisu
níčkem“, uvedla paní učitelka zdobu pro své rodiče.
seznamují se vznikem naší planety, s vývojem prvních forem
života,
s vývojem dinosaurů, opic a předků člověka. Součástí (machovka)
Kuberová.
Dne 25. 10. 2011 se na Základní škole Máchovo náměstí konal projektový den – Podzimní
naukové dílny. Během projektového dne mají žáci možnost naplánovat si výuku sami podle
svého zájmu, zaměření a rovněž podle nabídky ze stran učitelů.

Konkurzní řízení

na na výkon činnosti ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace.
Rada města Děčín vyhlašuje konkursního řízení a konkursních
konkursní řízení v souladu s §166 komisích, a na základě požadavků
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o stanovených Radou města Děčína
předškolním, základním, středním, na výkon činnosti ředitele/ředitelvyšším odborném a jiném vzdělá- ky příspěvkové organizace Mateřvání (školský zákon), v platném ská škola Děčín XXXII, Májová
znění a podle § 3 vyhlášky MŠMT 372, příspěvková organizace. Více
ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech informací na webu města.

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše byla jako jediná škola v děčínském regionu
Dne 21.10. skupina žáků 9.A ZŠ
vybrána Vzdělávacím institutem ochrany dětí Praha, o.p.s. do celorepubliko- Komenského navštívila SPŠSaD
vého projektu „Řešení vrstevnických vztahů“. Předání certifikátu škole se zú- v rámci projektu „Ochutnej průmčastnil i primátor města František Pelant. Více informací k projektu přineseme ku“. Profesoři společně se stuv příštím vydání zpravodaje.

YXES JOKE natáčela klip

V malé vilce v Boleticích jsem našla firmu, která vyrábí čokoládové pralinky. Dvě hodiny strávené povídáním s majitelem firmy a výrobcem Jaroslavem Vaňkátem o výrobě čokoládových
bonbónů a plánech do budoucna byly nejen neuvěřitelně zajímavé, ale na své si přišly také mé
chuťové buňky. Ochutnat z dvaceti druhů čokolády nebylo jen tak.

projektu je např. zakreslování časových mezníků do časové osy,
práce na interaktivní tabuli, sledování dokumentů o životě
dinosaurů nebo předchůdců člověka či práce s obrázky
znázorňujícími různé formy života ve sledovaných obdobích. V 6.
A se projekt promítl i do výtvarné výchovy, žáci kreslili pravěké
nástroje, vyzkoušeli si jeskynní malby (i když jen křídou na papír)
a tvořili dinosauří fosilie z těstovin podle skutečného nákresu
dinosauří
kostry,
výtvory
je
možné
shlédnout
na
http://picasaweb.google.com/zsboletice. Projekt měl by žákům
pomoci propojovat poznatky různých vědních oborů.

Život v pravěku

V září a říjnu probíhal v obou šestých třídách projekt Život v
pravěku. Žáci se v něm v hodinách dějepisu a přírodopisu seznamují se vznikem naší planety, s vývojem prvních forem života, s
vývojem dinosaurů, opic a předků člověka.

Součástí projektu je např. zakreslování časových mezníků do
časové osy, práce na interaktivní
tabuli, sledování dokumentů o životě dinosaurů nebo předchůdců
člověka či práce s obrázky znázorňujícími různé formy života ve
sledovaných obdobích.
V 6. A se projekt promítl i do
výtvarné výchovy, žáci kreslili

O podzimních prázdninách vyjela školní kapela Základní školy
Na Stráni YXES JOKE na velkou akci - natáčení v pořadí již
pátého hudebního klipu. Ponurá místa, sklepení a také zázemí
českokamenického zámku se spolu se zdařilými historickými
pravěké nástroje, vyzkoušeli si souboji členů řádu Černých rytířů staly základem pro autorskou
jeskynní malby (i když jen kří- rockovou skladbu kapely -Nonsence selection.
dou na papír) a tvořili dinosauří Usínající žák se v ní při hodině práci okořeněné spoustou legrace
fosilie z těstovin podle skuteč- dějepisu probouzí ve středověku uvědomil, kolik se toho vlastně
ného nákresu dinosauří kostry, a stane se součástí příběhu přepa- během dvou dnů naučil! A navíc,
výtvory je možné shlédnout na dení zámku bandity. Krásná šlech- kamarádské vztahy jsou u těchhttp://picasaweb.google.com/ tična statečně vzdoruje. K údivu to dětí v dalším průběhu školní
zsboletice.
spáče se on sám stává zrádcem, docházky velkou jistotou. Něco
Projekt měl by žákům pomoci který, jak již to bývá, je po záslu- tvůrčího společně prožily. To se
propojovat poznatky různých věd- ze dopaden. Dřív než však ostří nezapomíná.
ních oborů.
dopadne na jeho krk se probouzí
opět ve své útulné třídě....jenže to
nejhorší poznání ho teprve čeká!
MĚSTO DĚČÍN
www.zpravodajdecin.com
V exteriérech
a interiérech dvacetičlenný
tým
kapely
natočil koZPRAVODAJ
lem 60 minut scén. Další etapou
Své náměty, připomínky a do- bude nyní stříhání filmu a studitazy můžete posílat na adresu: ové práce. Také tuto část si žáci
vyzkouší v reálu na této vlastní
tiskovy.mluvci@mmdecin.cz tvorbě. Málokdo si při té zajímavé
Informační čtrnáctideník pro občany statutárního města Děčín

výuky, do níž jsme se aktivně zapojili. Děkujeme všem za příjemně strávené dopoledne na střední
škole.
denty si pro nás připravili ukázku (Žáci 9.A ZŠ Komenského, Děčín)

ROZHOVOR

Jaroslav Vaňkát: Čokoládou proti vráskám

Netušila jsem, že se v Děčíně Najdeme u Vás nějaké speciaještě vyrábí čokoláda. Co Vás k lity?
výrobě čokolády vedlo?
Určitě, vyrábíme ručně vytvářeNaše firma navazuje na tradici nou prvotřídní hořkou čokoládu
výroby čokoládových dezertů v se švestkovou náplní. RecepDěčíně, jejichž kvalita byla vše- tura byla vyvinuta děčínskými
obecně známá a uznávaná. Im- mistry na zakázku. Tuto čokolápulsem pro zahájení výroby byly dovou lahůdku jsme představili
naše jazýčky, kterým chyběly na Expu v Číně. Nově jsme teď
kvalitní, ručně vyráběné prémio- vyvinuli společně se společností
vé dezerty.
BIO –HELP s. r. o., Praha ručně
vyrobený brusinkový dezert s
Jak dlouho se výrobě čokolády cordycepsem, tedy pralinky proti
věnujete?
vráskám. Firma tyto pralinky používá pro své propagační účely.
Přímo výrobě se věnuji zhruba
pět let, ale v oboru pracuji asi pat- To se nemohu nezeptat, jestli se
náct let.
taková úžasná čokoláda bude
prodávat.
Překvapilo mě, že tolik úžasných pralinek a čokolád vzniká Myslím, že společnost do buve dvou poměrně malých míst- doucna s prodejem počítá.
nostech.
Vaší čokoládu využívá také
V republice je zhruba 20 podob- mnoho firem právě pro své
ných malých výrobců čokolády propagační účely, viděla jsem
a někteří svou čokoládu vyrábí i tady čokoládový ventil, tabulku
na daleko menším prostoru. Kva- čokolády s logem firmy, nebo
lita není závislá na velikosti pro- malé tabulky čokolády s obrázstoru, ale na surovinách. Ty jsou kem starého Děčína.
pro opravdu lahodnou pralinku
to nejdůležitější. Já vyrábím
Ano, vzhledem k tomu, že své
pralinky z pravé čokolády vyšší čokolády neprodávám v běžných
kvality, náplně používám různé, řetězcích, specializuji se na orinapříklad marcipán kupuji v Ně- ginální kusy v menším množství,
mecku, většinu náplní vyrábíme oslovují mne společnosti, které
a jsou naší specialitou. Pro vyvá- chtějí elegantní a kvalitní dárky
ženou chuť je také velice důležitá pro své klienty. Vzhledem k ruční
kombinace jednotlivých surovin. výrobě jsem schopný vyrobit růz-

né tvary a kombinace čokolády v
různém balení.
Je možné si čokoládu koupit i v
malém množství, třeba pro radost, nebo jako dárek ?
To není problém, čokoládu je možné objednat na našich
webových
stránkách
www.cokojordan.cz Rád bych
také prodával pralinky jednotlivě
i v různě velkých baleních v kamenném obchodě v obou částech
Děčína. Není však jednoduché
nalézt vhodného prodejce, protože pralinky je potřeba skladovat
při teplotě 14° – 18° stupňů C.
Markéta Lakomá
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Beachvolejbal a streetball
v Aquaparku

Naučte se potápět
s Rejnokem

V polovině října byly zahájeny práce na výstavbě nového sportoviště, práce jsou v plném proudu.

Potápěčský klub Děčín, p.o. pořádá od října v děčínském plaveckém areálu kroužek mladých potápěčů Rejnok. Kroužek mohou
navštěvovat děti se zájmem o potápění každé úterý od 16.30 –
17.30 hodin. „Předpokladem pro vstup do tohoto kroužku je nemít strach z vody, respektive zanoření se pod vodu, umět plavat a
mít chuť se o tomto nevšedním a zajímavém sportu něco dozvědět“, přiblížil vedoucí kroužku Mojmír Skala.
Náplň kroužku je rozdělena do
dvou etap, první etapa probíhá od
října do ledna a obsahuje celkem
16 lekcí, kdy mají děti možnost
seznámit se s výstrojí potápěče a
naučit se jejímu správnému používání, zdokonalit se v pohybu ve
vodě a naučit se pracovat se svým
dechem, ale především sžít se s
pravidly a způsoby správného a
bezpečného potápění. Tyto lekce
budou probíhat ve vnitřních prostorách bazénu pod dozorem zkušených certifikovaných potápěčů.
Následně bude od února do května příštího roku navazovat druhá
část a to v podobě pokročilejších
16ti lekcí, kdy děti, jež budou mít
dostatek zkušeností, budou moci
samostatněji využívat potápěčskou výstroj a nácvik dovedností bude probíhat dle počasí i ve
venkovní části areálu, především
v nově vybudované jámě určené

pro potápěče. Souběžně s touto
pokročilejší skupinou bude probíhat v období od února do května 16 lekcí pro děti, jež budou
mít zájem se nově zapojit nebo
pokračovat v základním nácviku
ve vnitřních prostorách plaveckého areálu.
Ředitel Děčínské sportovní naV případě zájmu či dotazů nás kontaktujte na adrese vrhl efektivní řešení, nemá k diswww.dcdivers.cz nebo telefonu pozici finanční prostředky, tak
nakupuje materiál a sportoviště
777 866 207.
buduje s minimálními náklady.
„Beachvolejbal a streetball do

venkovního areálu aquaparku jednoznačně patří. Zkvalitnit a rozšířit nabídku volnočasových aktivit
považuji za jednu z priorit,“ řekl
ředitel Děčínské sportovní Ing.
Igor Bayer.

BĚH 17.LISTOPADU
START V 11.00 ATLETICKÝ STADIÓN DĚČÍN -TRAŤ 5KM + DĚTSKÝ ZÁVOD

MEMORIAL OBĚTEM KOMUNISMU

motto: KOMUNISMUS JE SVINSTVO
a ....
www.xterradecin.cz

Strašidla na bazéně

RESTAURACE NA SKŘIVANCE

Úspěch děčínských judistů
na Poháru severu

Halloveenské oslavy rozsvítily sychravý podzim na bazéně. V duchu strašidelných oslav proběhla ve středu 26. a ve čtvrtek 27. října
vždy od 9 do 12 hodin halloweenská párty.

V sobotu 29.10. severočeské judistické naděje změřily své síly v
Rumburku, kde se konal Pohár severu.
Borci z SK Judo Děčín o sobě váhu 25,3 - 25,9 kg, Josef Kokrdali v Rumburku pořádně vědět a houn ovládnul váhu 27,6 - 28kg a
přivezli domů pěknou porci cen- Adam König dominoval ve váze
ných kovů. Marek Váša získal do 50 kg.
ve váze 38,5 – 40 kg bronz, Jan
Černoch ze soubojů ve váze 48,4 - Trenérka Jaroslava Černá výko49,2 kg přivezl medaili stříbrnou, ny svých svěřenců okomentovala
stejně jako Jakub Ledvinka, který takto: „ Mám z kluků velikou rastartoval ve váze 24 -25,2 kg.
dost. Není pro mě až tak důležité
jestli přivezli medaile zlaté, stříbrZe zlatých medailí se radovali né, nebo bronzové, ale to, že necelkem čtyři malí judisté. Ma- chali na tatami opravdu všechno.
těj Ledvinka zvítězil ve váze 24 Jsou opravdu dobří a je pro mě
- 25,2 kg, Jakub Kříček vyhrál radost s nimi pracovat“.
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Fotografie: Zdeněk Čvančara

Setkání příšer a příšerek měly ve
svém moci instruktorky z plavecké školy, které připravily pro děti
originální halloweenské občerstvení a na celé dopoledne zábavný
program plný duchů a přízraků.
"O akce na bazéně je velký zájem,
o tom svědčí maximálně naplněná
kapacita a rozzářené dětské oči.
Velké díky patří instruktorkám z
plavecké školy. Na jejich práci je
vidět, že je baví učit děti milovat
vodu a jejich práce jim přináší
potěšení, dodal ředitel Děčínské
sportovní Ing. Igor Bayer".
Další akce je plánována na 17. lis-

GRVSČOiRVRED

topadu pod názvem z Pohádky do
pohádky, upozorňujeme rodiče na
omezenou kapacitu volných míst,
proto neváhejte a přihlaste své děti
včas.
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Na Skřivance 1965, Děčín, tel.412 511 601,

Otevírací doba:
po - čt 11.00 - 22.00
pá - so 11.00 - 23.00
12.00 - 21.00
ne

- firemní a rodinné oslavy
- svatby a rauty
- dětský koutek,terasa
- polední menu
- domácí kuchyně
- kuřácká a nekuřácká část
- WiFi připojení
- velký výběr koktejlů
- alko i nealko nápoje
- možnost zapůjčení notebooku
- možnost pořádání oslav a školení
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Festival Zimních
sportů v Kině
Sněžník
ZDRAVÁ VÝŽIVA
V DIETNÍCH
KRABIČKÁCH
- program zdravého
stravování zahrnuje
pravidelný přísun
stravy a vede ke
snížení nadváhy
- běžný úbytek váhy
je 5 - 7 kg za měsíc,
mizí pouze tuk,
nikoli svalová hmota

Před dvěma roky vznikla myšlenka uspořádat nový typ festivalu, kdy budou pečlivě vybrané
snímky promítány v několika
městech České republiky.
Divácky úspěšný festival Expediční kamera nyní následuje Filmový
festival zimních sportů, který Vám
přinášíme do Děčína už 17. 11.
2011, v 16:30 v La Garage Noire.
Na pátek 18. 11. 2011 bude připraveno také dopolední promítání pro
školy. Šokující výkony a fantastické
záběry - to jsou slova, která nejlépe
vystihují filmy, které přináší Festival zimních sportů.
Diváci budou moci shlédnout pečlivě vybrané snímky s tématikou,
sněhu, ledu, akčních zimních sportů
i cestování a obdivovat krásy zimní
přírody.
Celý program a trailery filmů najdete na www.ZimniFestival.cz
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Ústecká
Jaké
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možnosti
Urgentní inkontinence se řeší medikamentózně a psychickou
relaxací.
zvedání břemen (dítě, nákup…), skákání, běhání a jiných zátěžových situacích. Vzniká po porodu,
gynekologických
operacích,
ve
starším
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svalů
pánevního
dna.
Stresovou inkontinenci lze velmi efektivně řešit neinvazivně
rehabilitační
léčbou.
Urgentní inkontinence se řeší medikamentózně a psychick-

8:00
- 17:30
ou relaxací. Stresovou inkontinenci lze velmi efektivně řešit
+420 734 845 589
www.rehkat.cz

Urgentní inkontinence je časté někdy i přetrvávající nucení na močení, někdy až nekontrolovatelné
pomočení.

neinvazivně rehabilitační léčbou.

Jaké jsou možnosti léčby?
Urgentní inkontinence se řeší medikamentózně a psychickou relaxací.
Stresovou inkontinenci lze velmi efektivně řešit neinvazivně rehabilitační léčbou.

v krabičkách snída
hick
ř
ešit
ni, svačinu,
oběd,
svačinu, večeři
a nutriční hodnoty
stravy.

Jaroslav Svěcený v Synagoze

Děčínská synagoga opět zažila nezapomenutelný zážitek. Koncert
houslového virtuóze Jaroslava Svěceného byl již dlouho dopředu
vyprodán do posledního místa. Pro všechny zúčastněné byla atmosféra velice povzbuzující a několikanásobný potlesk byl toho
důkazem. Jaroslav Svěcený přijal k účasti na koncert v děčínské
synagoze osobní pozvání a byl nadšený nejen kouzlem vnitřního
prostoru, ale i spontánním publikem. Návštěva houslového virtuóze byla pro děčínskou synagogu skutečnou poctou.

Myofeedback je důležitý, protože pacient získává lepší kontrolu nad skupi
nevnímá ani nevidí. Informuje nás, zda pacient zapojil správnou skupinu s
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www.rehkat.cz, recepce@rehkat.cz

Jeho sólistická dráha začala již v žánrové otevřenosti a schopnosti
gick
době studií na pražské konzerva- propojovat vynikající muzikanty
Vynikající houslista Jaroslav
ladě
Platnost nabídky
toři a Akademii múzických umě- nejrůznějších stylů a generací při- Svěcený se v těchto dnech stal
peuní, kde studoval u prof. Františka vedl ke klasické hudbě mnoho no- tváří nově založeného nadačního
je
do
24.12.
2011.
epší
Pospíšila a prof. Václava Snítila. vých posluchačů a naopak, mnoha fondu DAR SLUCHU pro podního
Své vzdělání dovršil mistrovský- konzervativnějším posluchačům poru kochleárních implantací pro
mi kurzy u slavných světových pomohl poznat umění, které le- neslyšící v ČR.
Poukazy lze čerpatení
č
virtuosů Nathana Milsteina a Gi- želo mimo jejich hudební obzor.
pie
..
po celý rok 2012
ější.
Nabízíme k pronájmu poslední 2 nové bytové jednot-

epší
ky 1+1 v Děčíně, Teplická
ulice s výhleden na školu ve
á
ani
Vojanově ulici.
sk
uobjednávky a informace:
Kuchyň (kuch. linka, digestoř, el. sporák), koupelna s
ežit
é
podlahy - kuchyň PVC, koupelna a WC dlažba,
t WC,
se
pokoj plovoucí podlaha.
www.veselytalir.cz
t
ě
a
Centrální vytápění (zemní plyn), TUV el. bojler, ink r
aji.
ternet zdarma.

733 404 207

Nájemné: 4.100,- Kč měsíčně + služby
Kontakt telefon : 724 293 178 nebo 412 530 255
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INZERCE

Malí pólisté v Praze uspěli

Téměř dvanáct stovek návštěvníků se přišlo v sobotu bát do děMladší žáci SK Děčín v sobotu 22.10. nastoupili ve dvou utkání
čínské zoo.
Českého poháru ve vodním pólu proti dvěma pražským celkům.
Čekal je již tradiční podvečer ho strašidelných úkolů,“ uvedla
spojený s dlabáním dýní a straši- tisková mluvčí Zoo Děčín Alena
a vysokým počtem vstřelených
delnými soutěžemi. "Letos jsme Houšková. Závěr akce patřil ohbranek i zajímavé pro přihlížejído programu zařadili pár změn a ňové show v podání SHŠ Exitus
cí pražské obecenstvo.
příchozí si tak mohli Strašidelnou in Dubio a lampionovému průvozoo opravdu užít. Kromě dlabání du. Letošní ročník Strašidelné zoo
Děčín nastoupil v sestavě: Kodýní a soutěže o nejhezčí dýňové podpořil svou účastí sportovec a
pecký,
Hašek, Gilák, Rameš,
strašidlo nově přibyla Cesta za skikrosař Tomáš Kraus.
Staněk, Šíma, Česnek, Kmoch,
strašidly plná hejkalů, bludiček, Další velkou akcí pro veřejnost
Lajbl, Fedorjak, Macek M. a
upírů, hadích žen a dalších příšer, bude Čertovský rej v zoo naplánou kterých bylo nutné splnit mno- vaný na 10. prosince 2011.
Macek L.

české dřevěné hračky
a dětský nábytek
Tel.: 605 277 900

STEPP Praha a Slavia Praha
byly pro naše žáky opravdu těžkým soustem. Oba zápasy byly
vyrovnané a divácky atraktivní.
Nervy trenerské dvojice Košik
– Česnek prověřil zejména souboj se Steppem Praha. Košik v
tomto utkání dokonce uviděl z
ruky rozhodčího žlutou kartu.
Přesto nakonec děčínští zvítězili 9:6.
V tomto zápase zazářil zejména Ondřej Staněk, který vstřelil
v samostatných únicích tři rozhodující góly.
Výkonnostně slabší Slávia Praha prohrála s SK Děčín 13:15.
Přesto i toto utkání bylo pěkné

české dřevěné hračky

děčínské
dřevěné
hračky
a dětský
nábytek

Šíma
doporučuje:
Je to jízda

☺

Vlastníte nemovitost
zatíženou exekucí?
Hrozí Vám
nucený prodej?
Máte obavy z dalších podvodníků?

Máme pro Vás
řešení!

koník 3 v 1
kuličková dráha 1m
(749,- Kč)

Nabízíme bezplatné poradenství !!

Sjednejte si schůzku
na telefonu 606 662 840

zasklívání

balkonů a lodžií
ČESKÝ SYSTÉM ZA ČESKÉ CENY
OMEZENÍ HLUČNOSTI A PRAŠNOSTI
OCHRANA PROTI VNIKNUTÍ
BEZPEČNÉ MYTÍ SKEL
VELKÁ ÚSPORA TEPLA
KOMPLETNÍ SERVIS
DO KONCE
ROKU
AKCE: ORIGINÁLNÍ
SUŠÁK PRÁDLA ZDARMA

www.zasklivanibalkonualodzii.cz
Bohuslav Vojtěch, tel.: 775 951 737
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stoleček

jídelní židlička
(od 1499,- Kč)

kuličková dráha 51cm
(749,- Kč)

miláček rodiny žirafí žebřiny
(od 1799,- Kč)

Děčínská Firma Trihorse s.r.o. (pan Jaroslav Voldřich) vyrábí české dřevěné hračky a dětský
nábytek. Kromě jídelní židličky koník 3 v 1 jsou dalšími oblíbenými výrobky kuličková dráha, žirafí
žebřiny, prodejní pult pro děti, domeček pro panenky, postýlka pro miminka, odrážedlo, tabule,
dětské lehátko, postel pro děti, dvoulůžko, trojlůžko, vestavěná skříň, rohová lavice, konferenční
stolek, jídelní židle, jídelní stůl. Možná je i výroba výroba na zakázku. Všechny dřevěné hračky
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Jak vypadaly Vánoce našich pradědečků
Co měly pod stromečkem děti před sto lety? A čím se tehdy vánoční stromky zdobily? To všechno se můžete dozvědět na výstavě historických hraček na zámku.
které patří k zimním radovánkám,
jako například historické sáňky.
Velmi zajímavá bude část věnovaná dětským maškarním kostýmům,
které se kdysi vyráběly s velkou
pečlivostí a zajímavými detaily.
Hračky samozřejmě s vánočními
svátky úzce souvisejí, proto jich
bude k vidění celá řada, například
loutkové divadlo z doby kolem
Stává se pomalu tradicí, že v zim- roku 1900, nebo tahací figurky na
ním období se obyvatelé i návštěv- kolečkách. Před mnoha desetileníci města mohou na děčínském tími nadělaly velkou radost pod
zámku potěšit výstavou historic- stromečkem a nyní je budou moci
obdivovat malí i velcí návštěvníci
kých hraček.
V loňském roce se setkala s napro- zámku. Ani letos nemohou chybět
sto mimořádným zájmem veřejnosti, když ji během čtyř měsíců
shlédlo více než 5 000 návštěvníků.
K vidění byla celá řada zajímavých
exponátů, například kovové mechanické hračky, modely parních
strojů, plechová autíčka či dětské
kinematografy. Největší pozornost
ovšem poutal funkční model železnice, po kterém se proháněly historické vláčky německých i českých
výrobců z období před 2. světovou
válkou. Před kolejištěm s funkční- oblíbené vláčky a malá dílnička se
mi výhybkami a návěstidly, doko- stavebnicí Merkur.
Výstavu historických hraček zanalým osvětlením, budovami nádraží, železničními mosty či tunely hájíme 17. listopadu, kdy budou po
vydrželi někteří návštěvníci prostát celý den výstavou osobně provádět
dlouhé minuty. A na jaké exponáty její autoři, pánové Miroslav Smaha a Michal Widenský, z jejichž
se můžeme těšit letos?
„Tématem letošní výstavy je zima sbírek vystavené hračky pochází.
a Vánoce,“ říká Miloš Vavřička ze Návštěvníci si budou moci hračky
Zámku Děčín, p. o. „Nepůjde pro- prohlédnout do 26. února 2012.
to pouze o hračky, ale také o před- Děčínský zámek je v zimním obměty, které tvořily součást vánoční dobí otevřen ve všední dny od 10–
dekorace, především nejrůznější 16 hodin, o víkendu a ve svátek až
ozdoby na stromeček či betlémy.“ do 17 hodin.
Vystaveny budou také předměty, (zámek)

4D v Kině Sněžník
Od 17. do 20. listopadu budou moci diváci poprvé v Kině Sněžník
zažít 3D
projekci filmu „Spy Kids 4D: Stroj času“ doplněnou o prožitek
z vůní.
Známý filmový tvůrce a režisér,
Robert Rodriguez, přináší návštěvníkům kin novou dimenzi
filmového zážitku. Film budou
moci diváci vnímat nejen po
sluchové a vizuální stránce, ale
nyní i po stránce čichové. Autor oblíbené série Spy Kids byl
jedním z prvních filmařů, který
přiblížil návštěvníkům kin 3D
rozměr filmu. Po snímcích určených především vyhraněné části
publika přišel Rodriguez v roce
2003 se Spy Kids 3-D: Game
Over, který diváky zaujal a pobavil. Tato inovativní a populární série bude nyní první, která
představí českým divákům nové
dobrodružství čtvrté dimenze.
Během filmu budou mít diváci
osm speciálních možností, kdy

znásobí svůj prožitek díky vůni.
Fenomén vůně v kině dodá filmovému zážitku fantastickou
zábavu a zintenzivní tak akci,
dobrodružství a vtip filmového
příběhu. Zavede vás tam, kam
žádný film zatím nezašel! Jak
to funguje? S každou zakoupenou vstupenkou získají rodiče i
děti zároveň Aromascope kartu,
která je zdarma a jsou na ní čitelně vyznačená čísla od 1 do 8.
Jakmile se některé z těchto čísel
objeví na filmovém plátně, divák dané číslo na kartičce setře.
Tato neobyčejná, přidaná hodnota zavede diváky za hranice
zvukového a sluchového vjemu
do symfonie vůní, která ožívá
společně s filmovým příběhem.
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ZKUŠEBNÍ JÍZDY
NOVÝ FORD FOCUS
K DISPOZICI

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

Nabízíme nejen výhodné úvěry a leasingy, ale i speciální úvěr:

Domovský autosalon

Žádné
dramatické situace.

Varování před neúmyslným
opuštěním pruhu.

Žádné obavy.

Žádná nečekaná překvapení.

Přes 20 bezpečnostních čidel.

Systém hlídání mrtvého úhlu.

MĚSTO DĚČÍN

(Který je schopen případné problémy a nepředvídatelné
situace, díky nadstandartním podmínkám, řešit za Vás.)
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.
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