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Topení kapra a Vynášení zimy do hor

Děčínská „Společnost pro přepravu ročních období vodní cestou“
pořádá, jako každoročně, pro své příznivce a širokou děčínskou
veřejnost, dvě tradiční akce spojené s vánočním časem.
Na Štědrý den, 24. prosince v 11 kem v Bynově, odkud vyrazíme
hodin, se sejdeme u Zámeckého pěšky na sněžnickou rozhlednu.
rybníka, kde se uskuteční 14. ročník Každý účastník obdrží vrcholový
„Topení vánočního kapra“ a na Ště- diplom a učiní tak maximum pro
pána, 26. prosince, budeme opět vy- své tělo přecpané vánočními dobnášet zimu do hor, pro velký úspěch rotami.
opět na Sněžník. Sraz účastníků 17.
Na hojnou účast se těší vedení
ročníku je v 10.30 hod před zámeč- Společnosti. (spprovc)

Statutární město Děčín

PF 2012

O třetí adventní neděli se na zámku uskutečnil tradiční předvánoční trh,
který tentokrát přilákal rekordní množství návštěvníků.

oční optika
registrovaný optometrista
statut zdravotnického zařízení

Tel.: 412 531 434

Bc. Pavel Krňák
Tř. Čs. legií 1083/10
405 02 Děčín IV

přeje hodně štěstí
a zdraví v novém roce
všem občanům města

www.optikakrnak.cz

vyšetření zraku, aplikace kontaktních čoček,
velký výběr brýlových obrub

František Pelant
primátor
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Agentura Naděje otevřela
odlehčovací centrum
p.f 2012
Smysluplné zákony, klidné
prostředí bez politických žabomyších válek, jasné a průhledné zakázky a výběrová
řízení, vymožitelnost práva,
rozumné a uvážlivé odboráře s realistickým pohledem
na situaci, pracovité zaměstnance sršící invencí a odbornou znalostí, zjednodušování legislativních překážek,
méně nesmyslných tiskopisů a povinností vůči úřadům hraničícím se šikanou,
změnu pohledu veřejnosti na
samostatně podnikající subjekty, důvěryhodné partnery
pro Váš bussines, možnost
vybrat si své zaměstnance
z řady odborně zdatných a
zkušených uchazečů o práci,
zkvalitnění středního a vyššího školství ve prospěch

Vašich oborů, setkání se
správnými lobbisty, schopnost a ochotu regionálních i
neregionálních politiků naslouchat Vašim potřebám a
návrhům, osvícenou dotační
politiku státu pro potřeby
rozvoje všech potentních
sfér našeho hospodářství,
optimismus, schopnost řešit
vše s nadhledem, aktivnější
hospodářskou komoru místní
i celostátní, minimum antidepresiv, hodně zdraví, důvěru a trpělivost rodin ve
Vaše podnikatelské aktivity,
tělo plné zdraví a duši překypující dobrou náladou - to
vše Vám, vážení podnikatelé, přeje do roku 2012
Vaše Okresní hospodářská
komora.

Školka
pro štěňata
při veterinární ordinaci na Teplické, Děčín
vás zve na přednášku Ing. Viktora Dostála, z liberecké Psí školy Falco

Školka pro štěňata

Přirozená komunikace se psy

při veterinární ordinaci na Teplické, Děčín

vás zve na přednášku ing Viktora Dostála, z liberecké Psí školy Falco

aneb,
jak
Přirozená komunikace
se psy

v pohodě žít se svým psem
v sobotu 7. ledna 2010 od 15 hod v Besedě, Děčín Bělá

aneb, jak v pohodě žít se svým psem

v sobotu 7.ledna

2010 od 15 hod v Besedě, Děčín Bělá

Pro děti soutěž v kreslení o nejhezčího pejska, čaj pro všechny účastníky.
Vemte si deku, budeme sedět na zemi. Cena 100 Kč za dospělou
Cena 100 Kč
za dospělou
osobu,aděti
a psineplatí.
neplatí
osobu,
děti
psi
Kontakt v naší vet. ordinaci na Teplické ulici,
naší vet. ordinaci na Teplické ulici, nebo na www.dcskolka.rajce.net, nebo mobil
nebo na www.dcskolka.rajce.net, nebo mobil 605259272
605259272
Pro děti soutěž v kreslení o nejhezčího pejska, čaj pro všechny účastníky.
Vemte si deku, budeme sedět na zemi.

Šťastný nový rok přejí a na setkání se těší
veterinářky M.Grešíková a H.Mejzlíková

nový rok přejí a na setkání se těší veterinářky M.Grešíková a H.Mejzlíková

Pro krátkodobé umístění seniorů a dospělých se zdravotním postižením mohou občané nově využít odlehčovací centrum v Březinách. Jeho cílem je pomoci nejen seniorům a dospělým se zdravotním postižením, ale i jejich rodinám v naléhavých situacích,
kdy potřebují krátkodobě zajistit péči o nemocné nebohé blízké.
ce uvítalo a podpořilo jeho vznik.
Rodiny teď mohou využít tuto
službu při řešení mnohdy velmi
složitých situací,“ řekla Hana Cermonová, náměstkyně primátora.
Rodinný dům v Březinách Agentura Naděje upravila a vybavila
tak, aby splňoval všechny předpoklady pro poskytování kvalitní
sociální služby rodinného typu.
Využít ho mohou klienti ve věku
Agentura Naděje zrekonstruovala od 19 let. (smk)
prostory s celodenní nepřetržitou
službou pro osoby se zdravotním
nebo mentálním postižením. Rodinné prostředí s kvalifikovaným
personálem lze využít pro krátkodobé období, například rekonvalescence. Komfortně zařízený
Diskrétně, ihned a až
objekt s šesti dvoulůžkovými
pokoji s bezbariérovým přístudo domu...
pem otevřela agentura na podzim.
„Zařízení tohoto typu doposud v
Tel: 739 05 12 12
Děčíně chybělo, město proto veli-

Klienti z Azylového domu v Děčíně
navštívili keramickou dílnu DDM Děčín

Ve čtvrtek 1.12. byla keramická
dílna DDM Děčín Teplická plně
k dispozici klientům Azylového domu v Děčíně, kde si mohli
pod odborným vedením vyrobit
cokoli dle vlastní fantazie z keramické hlíny. Díky podpoře ze
strany DDM to měli účastníci bez
poplatku.

NOVÉ POČÍTAČOVÉ
KURZY PRO
ZAČÁTEČNÍKY!
Nemáte ještě vánoční dárek pro své
rodiče či prarodiče?
Kupte jim kurz, na kterém se naučí základním počítačovým
dovednostem - založit si e-mail, vyřizovat poštu, vyhledávat informace
na internetu... obsah výuky je možné po dohodě s lektorem rozšířit.
Pracuje se v malých skupinkách od 3 do 5 posluchačů, posluchači si
mohou přinést vlastní notebooky.

Nyní za výhodnější cenu 400,-/3 x 60 minut výuky
Kurz je možné zakoupit také jako dárkovou poukázku v recepci
Vzdělávacího střediska (dříve Kass - naproti Městské knihovně),
po-čt 8-20h, pá 8-15h., přihlásit se na kurz či objednat poukázku je
také možné emailem vzdelavani@dcknihovna.cz nebo telefonicky
na tel. č. 412 532 227.

Mateřské centrum Bělásek působí v Děčíně již deset let. Oslav se zúčastnili
představitelé města i maminky s dětmi. Mateřské centrum Bělásek provozuje
občanské sdružení, které bylo založeno v prosinci roku 2001 a které vzniklo
a funguje pro potřeby žen na mateřské dovolené a jejich děti, pro děti všech
věkových kategorií a vůbec pro celou rodinu.

Termíny:
vybrat si můžete z následujících termínů:
úterý, středa, čtvrtek 18:15-19:15 (nebo po dohodě s lektorem v jiný
čas)
Kurzy otevíráme po naplnění dostatečným počtem posluchačů, včas
oznámíme. Začínáme v novém školním roce - od ledna 2012.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY

Dotazy a požadavky
na zimní údržbu
volejte dispečerovi
Své dotazy a požadavky na úklid
komunikací a chodníků můžete
zavolat dispečerovi zimní údržby Technických služeb, a. s. na
tel.: 412 557 046. Provoz této telefonní linky je nepřetržitý.

Místo Dopravního
výboru bude
Dopravní komise
Rada města z důvodů operativnosti a větší ﬂexibility zrušila
Dopravní výbor zastupitelstva
města a jako svůj poradní orgán
zřizuje Dopravní komisi. Předsedou komise radní jmenovali
Jaroslava Foldynu. Dalšími členy jsou Vlastimil Pažourek, Ivan
Stríbrský, Bohumil Bárta, Milan
Koloušek, Jiří Aster, Miloš Rohrich, Ivan Vepřek a Rostislav
Donát. Komise začne pracovat
od 1. 1. 2012.

Město vyhlašuje
dotaci na kulturní
projekty
Od začátku prosince si mohou
organizace zažádat o dotace
na kulturní projekty. Dotace je
určena především k podpoře
estetické výchovy dětí a mládeže, zájmové umělecké činnosti, profesionálních kulturních
aktivit, výstav a prezentačních
akcí, mimořádných kulturních
akcí regionálního i neregionálního významu a dalším. Bližší
informace naleznete na stránkách města, nebo přímo na tel.
čísle Lenka Holavová tel. 412
591 325, 603 806 312, e-mail:
lenka.holavova@mmdecin.cz

Omezení provozu
pokladen magistrátu
Pokladny obou budov magistrátu budou 30. prosince 2011 otevřeny pouze do 10 hodin.

Soutěž o nejlepší
vánoční výzdobu
Uzávěrka soutěže o nejkrásnější
venkovní vánoční výzdobu domu
je již 20. prosince. Přihlášené
domy jsou průběžně zveřejňovány
na webových stránkách města.
Fotky posílejte na adresu:
tiskový.mluvci@mmdecin.cz
Fotku vítěze, který obdrží 3 tisíce
korun, otiskneme v lednovém čísle
zpravodaje.

Staré Město se modernizuje
Staré Město se modernizuje

V letošním roce proběhla první část revitalizace sídliště na
V letošním
roce proběhla první část revitalizace sídliště na Starém Městě. Od května do
Starém
Městě.
konce října město realizovalo přestavby komunikací – chodníků, parkovacích stání a nového
vozovky vdo
ulici Jezdecká
k úpravě zeleně,koše
vybudována
byla
Odpovrchu
května
koncea Kladenská.
října Došlo
odpadkové
a koše
na psí
dětská hřiště. Městský mobiliář byl rozšířen o lavičky, stoly, odpadkové koše a koše na psí
město
realizovalo přestavby exkrementy, přibyly také stoexkrementy, přibyly také stojany na kola. Nově byl osazen podzemní kontejner na tříděný
komunikací
– revitalizace
chodníků,
par-v okolí
jany
naškoly
kola.
Nově
byl osazen
odpad. Druhá část
se uskuteční
Základní
Březová
o prázdninách
v roce 2012.
kovacích
stání a nového povr- podzemní kontejner na tříděný
chu vozovky v ulici Jezdecká odpad. Druhá část revitalizace
a Kladenská. Došlo k úpravě se uskuteční v okolí Základní
zeleně, vybudována byla dět- školy Březová o prázdninách
ská hřiště. Městský mobiliář v roce 2012.
byl rozšířen o lavičky, stoly,

KRÁTKÉ ZPRÁVY

Stomatologická
pohotovost bude fungovat i v příštím roce

Město zajistí zubní pohotovost i v roce 2012. Ze svého
rozpočtu vyčlenilo 513 tisíc
korun. Stomatologická pohotovost v Děčíně byla zrušena v
roce 2003 na základě jednání
mezi Stomatologickou komorou a městem došlo k dohodě o
obnovení pohotovosti od podzimu 2007. Smlouvu uzavřelo
město s dvaceti stomatology,
kteří poskytují pohotovost v
rozmezí 3 hodin o sobotách,
Ve dnech 27. – 30.12.2011 bude nedělích a svátcích ve svých
probíhat sestěhování jednotlivých soukromých ordinacích.
pracovišť na výše uvedenou adresu
a přepojování datových a telefonních linek. Z tohoto důvodu nebudou funkční elektronické systémy,
které jsou nezbytné pro chod agendy. Zrušeny jsou úřední dny 28. a Pořadatelé trhů na Masaryko30.12.2011 a i v neúředních dnech
bude poskytováno pouze nezbytné vě náměstí připravili do konce
poradenství ve vestibulu budovy roku zajímavé akce. Vánoční
A-3. Naplánujte si prosím své zá- jarmark se uskuteční od od
ležitosti a návštěvu OSV s ohledem 14. do 21. prosince. Nakoupit
na tyto změny. Oddělení sociálně si můžete od 8 do 16 hodin.
právní ochrany a kurátorů se toto Návštěvníci se mohou těšit na
opatření netýká.
velký výběr vánočních dárků, dekorací a dobrého jídla.
Silvestrovský jarmark zpestří
zabijačka a opékaní buřtíků,
1
těšit se na něj můžete 28. 12.
2011. Zahájení pravidelných
středečních trhů bude závislé
na počasí, pořadatelé předpokládají během měsíce ledna.

V prosinci bude omezen provoz na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Z důvodu reformy státní správy
přechází od ledna 2012 veškeré
dávkové systémy vyplácené odborem sociálních věcí na Úřad práce,
kontaktní pracoviště Děčín. Jedná
se o dávky dle zákona č. 111/2006
Sb., o pomoci v hmotné nouzi, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách a dle zákona č. 329/2011
Sb. o poskytování dávek osobám
se zdravotním postižením (zákona
o mobilitě). Tyto dávkové systémy
zůstanou na přechodnou dobu na
původním místě jako odloučené
pracoviště Úřadu práce, na adrese
budovy magistrátu, v budově A-3,
Na Valech 6, Děčín 4 v přízemí.

Trhy na Masarykově
náměstí pokračují

Sportovci mohou
žádat o dotace
Nadační fond Děti a Rodina z Děčína uspořádal své první setkání začátkem
prosince v děčínské synagoze. Náměstkyně primátora Hana Cermonová na
setkání předala dětem z předškolního vzdělávacího centra Vilík dárky, které
občané přinesli na Vánoční rozsvícení stromu.

Statutární město Děčín odbor
školství a kultury vyhlašuje
dne 1. prosince 2011 výzvu k
předkládání žádostí o finanční
příspěvek v rámci dotačního
řízení odboru školství a kultury na podporu aktivit v oblasti sportu. Dotace je určena
žadatelům se sídlem na území
města i se sídlem mimo toto
území, kteří mají působnost na
území města Děčína. Účelové
dotace se poskytují zejména
k podpoře realizace projektů,
které jsou regionálního významu a které zahrnují aktivity, na
kterých má město zájem nebo
významně město reprezentují.
Bližší informace naleznete na
stránkách města nebo kontaktujte Soňu Kapicovou tel. 412
591 113, 731 609 792, e-mail:
sona.kapicova@mmdecin.cz
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Od nového roku začne sociální dávky
vyplácet úřad práce
Od ledna 2012 bude zahájena
první část reformy MPSV v sociální oblasti, která spočívá ve
sjednocení výplaty nepojistných
sociálních dávek do jednoho
místa – Úřadu práce. Reforma se týká dávek dle zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách a dle zákona
č. 329/2011 Sb. o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením (zákona o mobilitě). Výplata bude realizována bezhotovostně na účet klienta či poštovní
poukázkou.

OSV bude nadále zajišťovat sociální poradenství pro všechny
skupiny občanů, vykonávat funkci veřejného opatrovníka osobám
omezených ve způsobilosti k
právním úkonům, rozhodovat o
zvláštním příjemci důchodu, vést
pořadníky na obsazování bytů v
Domech s pečovatelskou službou. Terénní sociální pracovníci
budou vyhledávat a zajišťovat
sociální služby osobám ohroženým sociálním vyloučením.
OSV bude nadále metodicky a
koncepčně plánovat rozvoj sociálních služeb města a spolupracovat s neziskovými a dalšími
Odbor sociálních věcí a zdra- organizacemi.
votnictví (OSV), ukončí ke dni
28.12.2011 výplaty všech typů Důležité upozornění
dávek v hmotné nouzi, příspěvku na péči, příspěvky na benzín Reformní kroky si vyžádají znača další kompenzační pomůcky. né organizační změny. Na Úřad
Ke dni 31.12.2011 bude ukon- práce budou přestěhovány spisy
čena činnost oddělení péče o se- a dokumentace klientů, kanceniory a ZP a oddělení pomoci v lářská technika, dojde ke změně
hmotné nouzi a zahájená správní počítačových programů a k mařízení budou předána na Úřad sivním personálním změnám.
práce, kontaktní pracoviště Dě- Z těchto důvodů lze očekávat v
čín. Tyto dávkové systémy však prvních lednových týdnech roku
zůstanou na přechodnou dobu na 2012 značné zdržení ve vyřizopůvodním místě, jako odloučené vání Vašich osobních záležitostí,
pracoviště Úřadu práce na adrese týkajících se dávek dle zákona č.
magistrátu města, v budově A-3, 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
Na Valech 6, Děčín 4 v přízemí nouzi, zákona č. 108/2006 Sb., o
(lidově bývalá hasičárna). V prů- sociálních službách a dle zákona
běhu roku 2012 budou následně č. 329/2011 Sb. o poskytování
přestěhovány do budov Úřadu dávek osobám se zdravotním
práce.
postižením (zákona o mobilitě).
Magistrát města i Úřad práce,
Staré Město se modernizuje
V rámci IPRM Děčín – zóna Cen- výuce tělesné výchovy a v odpoled- Změny se netýkají oddělení so- kontaktní pracoviště Děčín prociálně právní ochrany (OSPOD) vedou veškerá možná opatření
letošním
roce proběhla
prvnídokončen
část revitalizace sídliště
na Starém Městě.
Od květnaměsta.
do
trum Vbyl
v prosinci
2011
ních hodinách
občanům
konce
října město realizovalo
přestavby komunikací
– chodníků,
parkovacích stání
a novéhostavby a kurátorů, sídlících ve Ville Te- k plynulému zajištění přechodu
projekt
Modernizace
sportovišť
ZŠ Celkové
rozpočtové
náklady
povrchu vozovky v ulici Jezdecká a Kladenská. Došlo k úpravě zeleně, vybudována byla
reze a na Mírovém náměstí.
dávkových systémů. (osv)
Kamenická,
ZŠ
Vrchlického
a ZŠo lavičky,
bylystoly,
34 odpadkové
062 395koše
Kč.a koše na psí
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Vedení města navštívilo Domov

Setkání byli dále přítomni Ing. Renáta Grešíková a Mgr. Petr Novotný z odboru sociálních
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405 01 Děčín informace
I
tel:
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na pokojích klientek i obhlídce
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představitelé města mohli pře1
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Lepší organizace úřadu z dotačních peněz
Efektivní
úřad

Statutární město Děčín je zapojeno do různých iniciativ, modelů a metod jako jsou benchmarkingové
iniciativy, model CAF, metoda Balanced Scorecard, díky nimž město Děčín získalo mnoha ocenění a
dosáhlo zlepšení v řadě oblastí činnosti úřadu. Posledním oceněním úřadu byla Národní cena kvality
ČR. Přesto se díky modelu CAF a zpětné vazbě externích hodnotitelů odhalily další příležitosti pro
zlepšování. Z tohoto důvodu se město rozhodlo využít výzvy vyhlášené MVČR a požádat o finanční
dotaci z Evropského sociálního fondu, Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a mít tak
možnost uskutečnit zlepšení úřadu ve větším rozsahu a ve vyšší kvalitě.

Lepší organizace úřadu z dotačních peněz
Lepší
organizace úřadu z dotačních peněz
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dosáhlo zlepšení v řadě oblastí činnosti úřadu. Posledním oceněním úřadu byla Národní cena kvality
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Děti vyráběly panenky pro UNICEF

Žáci se zapojili do projektu Českého výboru pro UNICEF Panenka „Adoptuj panenku a zachráníš dítě“.

Projekt je zaměřen na získávání finanční podpory očkovacím
programům UNICEF, jejichž
zásluhou se každoročně podaří
v rozvojových zemích zachránit před smrtí z důvodu dětských
smrtelných chorob téměř 3 miliony dětí do 5 let věku. Záchrana
3 milionů dětí ročně znamená obrovský úspěch, a to nejen činností
UNICEF, ale i jeho příznivců z
celého světa, bez jejichž finančních darů a příspěvků by nebylo
možné tyto očkovací programy
uskutečňovat. Během dopoledne
žáci i učitelé společně navrhovali
a vyráběli panenky z textilu, zdobili jim obličeje, vymýšleli pro ně

originální oblečení. Všichni tak
propojili své dovednosti z oblasti výtvarné a pracovní výchovy,
rozvíjeli tvořivé dovednosti, prohloubili si znalosti ze zeměpisu a
historie, ale hlavně rozvíjeli své
sociální cítění a schopnost empatie. Každá z vyrobených panenek
bude nabídnuta k adopci (prodeji)
za jednotnou cenu 600,-, což je
suma potřebná k očkování 1 dítěte
v rozvojových zemích proti šesti smrtelným dětským chorobám
(spalničky, záškrt, černý kašel,
tetanus, tuberkulóza a dětská obrna). (ZŠ)

Cenu města získaly dvě osobnosti

Již potřetí byla udělena Cena města. Jejími nositeli se za rok
2011 stali Karel Lešanovský a Vladimír Poskočil. Společně s touto cenou předal primátor města ocenění také nejúspěšnějším
sportovcům tohoto roku.

Začátek týdne patřil nejúspěšnějším sportovcům, kteří reprezentovali naše město ve vysokých sportovních soutěžích. Přádávání ocenění
malým i velkým sportovcům je již
několik let předvánoční tradicí. Primátor města František Palant předal
na děčínském zámku v dopoledních
hodinách ocenění nejlepším sportovcům v kategorii do 18 let. Dvacet devět sportovců a dva kolektivy
z rukou primátora převzaly drobné
dárky a finanční poukázku na nákup
sportovních potřeb.
Na společenském večeru byli nově
ocenění trenéři, kteří se dlouhodobě
s úspěchem věnují trenérské práci.

Jedním z významných trenérů Děčína je Václav Pazderka, který dlouhodobě působí jako trenér veslování a vychoval mnoho výborných
závodníků. Druhým oceněným trenérem je volejbalista Josef Herclík.
Cenu za celoživotní přínos a aktivitu ve sportu předala náměstkyně
primátora Hana Cermonová Slavomíru Bednářovi a Stanislavu Pazderkovi. V závěru večera, převzaly
z rukou primátora a náměstkyně,
Cenu města dvě významné osobnosti Děčína. Z dvanácti navrhovaných kandidátů vybrala komise
Karla Lešanovského a Vladimíra
Poskočila. (smk)

VIVA MEXICO!

aneb studenti děčínského gymnázia v Americe

Pěvecký sbor děčínského gymnázia se na přelomu října a listopadu 2011 vydal na koncertní zájezd do Mexika. Spolu se souborem Niňos Cantores del Estado de México, na jehož pozvání
do Ameriky přijel, vystoupil pod vedením Lenky Holubcové na
osmi koncertech. Svým pobytem v Mexiku sbor završil výměnnou akci, jejíž první etapa proběhla již letos v dubnu, kdy Mexičané žili v rodinách studentů a učitelů děčínského gymnázia,
cestovali po Čechách a koncertovali v Děčíně a v Ústí nad Labem.
Všichni účastníci zájezdu, na
kterém reprezentovali nejen svoji
školu, ale i město Děčín, Ústecký
kraj a Českou republiku, se vrátili z
Mexika plni úžasných dojmů z dní
strávených v rodinách, z cestování a
poznávání krás této nádherné země
i z vynikajících ohlasů a ocenění jejich vystoupení. Dejme slovo jedné
z účastnic koncertního zájezdu, studentkám gymnázia Janě Kapounové a Tereze Bittnerové:
„Když nám před rokem oznámili,
že je šance zúčastnit se výměnného
pobytu s mexickým sborem, skoro
nikdo tomu nevěřil. Po sérii varování, že nás tam unesou, zastřelí, nebo
dostaneme záhadnou nemoc, jsme
se 26. října konečně ocitli na letišti
v Mexico City.
Obavy se rozplynou po setkání s
rodinami, obzvlášť ti z nás, které
odvezou nablýskaná auta do domu
se služkou, nevypadají nespokojeně. Ve čtyři ráno našeho času se do
nás mexičtí rodiče pokouší nacpat
tortilly. Později jíme i kaktusy, na
obědě se starostou dostaneme prasečí kůži. Jednu z nás vezme rodina
do tradiční restaurace se specialitami jako prasečí střeva plněná krví
nebo kohoutí hřebínek. Je to prý
docela dobré, když nemyslíte na to,
co je uvnitř. „My nejsme jako vy,
když se tu zabije zvíře, sní se celé,“
vysvětluje rodina.
První koncert se odehrává před
parlamentem. Bojujeme s počasím.
„Když to zazpíváte na 110%, budete v televizi.“ Vítr nám otáčí noty, s
televizní popularitou se loučíme ve
chvíli, kdy se na klávesách začne
sám od sebe pouštět metronom a
bicí. Na dalších sedmi koncertech
publikum křičí bravo a tleská vestoje.
Poznat celé jednadvacetimiliónové
Mexico City a okolí za čtrnáct dní

je nadlidský úkol, organizátoři se
ale snaží, abychom viděli co nejvíc.
Každý den je nabitý, ukážou nám
plno překrásných míst: vyšlápneme si schody na Pyramidu Slunce
a Měsíce ve starém aztéckém městě
Teotihuacán, navštívíme posvátné
místo kmene Otomí a v neposlední
řadě několik muzeí, jako například
světoznámé Antropologické muzeum nebo Muzeum moderního
umění. V rámci výletů s rodinami
jede někdo na Popokatepetl, jiný na
horskou dráhu zábavního parku Six
Flags. Jsme zde v době, kdy se slaví Den mrtvých a Halloween, a tak
výletem či koncertem den nekončí.
Následuje party, kde lépe poznáváme místní kulturu a mentalitu a z
našich hostitelů se stávají naši přátelé.
O to těžší je loučení. Odlétáme s
vědomím, že jsme si užili každý
den, ať to už byly náročné koncerty nebo volné dny v rodinách, že
jsme našli spoustu nových přátel,
se kterými jsme probrečeli poslední
okamžiky. Uklidňuje nás slib, že si
nedáváme sbohem, ale na shledanou, zase někdy v Mexiku, nebo v
Čechách. Tak snad brzy.“
Co dodat k přesným postřehům
studentky? Snad jen, že kromě kohoutích hřebínků, plněných střev a
kaktusů se jedly také vynikajícím
způsobem připravené hovězí steaky.
A možná i to, že členové výpravy
navštívili spolu se svými mexickými rodinami starobylé Xochicalco,
magický Tepotzotlán, romantické
Santiago de Querétaro, pláže Acapulca či Mexického zálivu.
Nakonec poděkujme všem, kteří
finančně či organizačně pomáhali.
Bez nich by se akce nemohla nikdy
uskutečnit. (gym)

ŠKOLSTVÍ

Zdobení perníčků s rodiči
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Gymnázium – od maturit k přijímačkám

Po ukončení podzimního termínu
maturitních zkoušek bylo vedení
školy informováno o jejich výsledcích, a to jak v celostátním,
tak i v krajském měřítku. Toto
srovnání je pro naše loňské maturanty velmi příznivé, protože
se svými znalostmi zařadili mezi
pět nejlepších ze 23 gymnázií
Ústeckého kraje. Velmi solidních
výsledků dosáhli studenti školy z
českého jazyka (5. místo), lépe si
vedli v matematice (3. místo) a v
angličtině prokázali nejlepší znalosti ze všech gymnázií v našem
kraji, což je zároveň řadí na 19.
místo mezi 345 gymnázii v ČR a
na 21. místo mezi 1847 středními
školami v naší republice. Je nepochybné, že učitelé Gymnázia
Děčín připravují své žáky ke státní maturitní zkoušce, potažmo i
k vysokoškolskému studiu velmi
zodpovědně a úspěšně.
V letošním školním roce se k
upatlat si ruce (a také třídu) a věno- maturitní zkoušce chystají žáci tří
valy svůj drahocenný čas družině.
tříd čtyřletého a jedné třídy osmi(Petr Miško)
letého studia. Tím se pro školní
rok 2012/2013 otevírá možnost
přijetí rovněž čtyř nových tříd,
tedy většího počtu uchazečů než
v minulých letech.. Vedení školy
přijalo rozhodnutí, podle kterébarvy. Maminky na nic nečekaly
a ihned se pustily do díla. Děti se
nechtěly nechat zahanbit a na perníkových podkovách, hvězdičkách,
sněhulácích, kapřících atd. vytvářely mnohdy až abstraktní barevné
kombinace. Nazdobené perníčky
vypadaly tak lákavě, že děti téměř
umíraly touhou se do nich okamžitě
pustit. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným dětem
i maminkám, které se nebály

V pondělí 28. listopadu si ve
školní družince ZŠ Máchovo nám.
daly dostaveníčko dětičky i se svými rodiči, aby společnými silami
pomohly vytvářet malá umělecká díla. O týden dříve se totiž ve
Školním klubu napekla hromada
perníčků. Voněly sice pěkně, ale
cosi jim chybělo. A tak dostaly družinové děti a jejich maminky do
rukou zbraně nejtěžšího kalibru.
Sáček a „hektolitry“ polevy různé

ho budou ke studiu na Gymnáziu
Děčín přijaty jedna nebo dvě třídy osmiletého studia pro žáky 5.
tříd a dvě nebo tři třídy čtyřletého studia pro žáky 9. tříd základních škol. O skutečnosti, který
z těchto záměrů bude naplněn,
rozhodnou žáci základních škol
svým zájmem o studium na děčínském gymnáziu. (Přihlášku je
nutno podat na Gymnáziu Děčín
do 15. 3. 2012.)
Přijímací zkoušky na osmileté studium budou v dubnu 2012
obsahovat pouze test z obecných
studijních předpokladů vytvořený pro účely přijímacího řízení
společností Scio. Více budou
potěšeni zájemci o čtyřleté studium, protože v přijímacím řízení
zkoušky odpadnou a pro přijetí
bude rozhodující klasifikace z
vybraných předmětů v osmém a
v devátém ročníku základní školy.
Více informací dostanou zájemci
o studium v úterý 17. ledna 2012,
kdy se ve škole koná Den otevřených dveří, vše o přijímacím řízení je rovněž uvedeno na stránkách www.gymnaziumdc.cz
(Vedení školy)
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Žáci 8.a 9.tříd se přeměnili v pondělí 5.12. na Mikuláše, čerty a anděly. Mikulášská
nadílka pro 1.stupeň se neobešla bez písniček, básniček a vánočních koled. Některé
malé děti přišly dokonce ve vlastních maskách. Všichni byli obdarováni sladkostmi.
Čerti nikoho neodnesli, naše děti jsou asi moc hodné…. těšíme se opět za rok.
(B. Havlová)

INZERCE
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PF

2012

Buďte krásní i v novém roce
Dámský svět

INZERCE
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Přejeme příjemné prožití vánočních svátků,
děkujeme za Vaše návštěvy a těšíme se na
Vás opět v novém roce 2012.

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

REALITY OFFICE

U Plovárny 1262/17, 405 01 Děčín
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Příjemné prožití
vánočních
hodněnemovitostí,
zdraví,
Zprostředkování
prodeje,
koupěsvátků,
a pronájmu
štěstí arealitní
úspěchů
v novém
roce
2012 Vámposudků.
přeje
veškerý
servis
včetně
znaleckých
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KULTURA A VOLNÝ ČAS

Děčín se prezentoval v Lipsku
Děčín se ve spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého
kraje na stánku České republiky zúčastnil koncem
listopadu veletrhu Touristik & Caravaning v Lipsku.

V nejstarším veletržním městě světa s velmi moderním výstavním areálem se konal již 22.
ročník tohoto veletrhu. Hlavním
tématem veletrhu byla turistika,
caravaning, kemping, vodní sporty, jízdní kola. Partnerskou zemí
veletrhu byl pro letošní rok Kypr.
Česká republika se prezentovala
na ploše 336 m2 a doprovodnými
akcemi jako je navlékání korálků,
malování vánočních ozdob nebo

česká gastronomie. Sasové, jak je
známo, velmi rádi cestují a turistují. Největší zájem z Ústeckého
kraje projevili o oblast Českého
Švýcarska, tipy na výlety, přehled ubytování, turistické mapy,
ale také o samotné město Děčín a
jeho kulturní a turistickou nabídku. Veletrh v Lipsku je největší
veletrh cestovního ruchu ve východní části Německa.

Řidičák
zadarmo!

HILLS ODMĚŇOVAL
CHOVATELE
Výrobce superprémiových krmiv
pro zvířata odměňoval v prosinci své
věrné zákazníky
kvalitními dárky.
Na snímku předává
MvDr. Hanzlík z
Veterinární kliniky
malých zvířat v
Chrochvicích prémiové balení krmiva
Hill´s Nature´s Best.

více informací o soutěži:

all

www.

KUPÓN

.cz

20%SLEVA

na řidičské průkazy sk A, B a B+E
- pouze pro osoby přihlášené dne 4. a 11. 1. 2012
v Děčíně EOA Komenského náměstí 2

které by mohly zajímat i ostatní ženy trpící stressovou inkontinencí.

Jaký pocit jste měla z terapie?
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Aquapark Děčín byl FREE
O víkendu proběhl v areálu děčínského aquaparku kurz volného potápění (freediving) pod vedením trenéra naší reprezentace
Mgr. Martina Zajace. Většina zájemců o tento kurz byla z řad
přístrojových potápěčů, kteří si chtěli rozšířit své obzory a proniknout do podvodního světa bez lahví se stlačeným vzduchem,
spoustou hadic a dýchací automatiky.
Koncem listopadu proběhl Den hokejových her na Zimním stadionu. 1. ročníku,
který pořádala společnost RCS- Net s.r.o., DTK Děčín a Krajský úřad Ústeckého
kraje se zúčastnilo 34 dětí ve věku 10 až 14 let v soutěžních disciplínách střelba na
přesnost, rychlost střelby, slalom s pukem, slalom bez puku a jízda motokár na ledě.

Učíme děti milovat vodu

Plavecká škola Aquaparku Děčín zajišťuje mimo jiné plaveckou
výuku pro žáky mateřských a základních škol. V tomto a minulém
týdnu končil první cyklus kurzů plavání v novém školním roce.
Výuku zhodnotil ředitel Děčínské
sportovní Ing. Igor Bayer: „Učíme
děti umět plavat ve smyslu zvládnout vodní prostředí. Ideální je,
když se základy budují již v raném
věku. Plavání zásobuje děti dostatkem podnětů provokujících rozvoj
nejen tělesných, ale i psychických
funkcí. Děti získávají různorodé
zkušenosti, rozvíjejí své poznání,
Dva dny nabité strečinkem, dechovým cvičením, nácvikem pohybu
pod vodou, zajištění bezpečnosti
ale také fyziologií a anatomií, přesvědčily všechny, že vydržet 5 min.
pod vodou není výkon, který je
vyhrazen pouze vrcholovým sportovcům. Freediving je spíše o čisté
mysli, uvolnění a radosti z volného
pohybu. Všichni na závěr obdrželi
mezinárodní certifikát v systému
Apnea Academy o absolvování tohoto kurzu.

Organizátorům těchto kurzů se
děčínský areál a zejména nový bazén tak zalíbil, že týdenní srpnové
soustředění reprezentace ČR plánují právě v Děčíně. Pro zájemce
o pravidelné tréninky nádechového
potápění a ploutvového plavání je
pravidelně každou středu od 19 hopoledních kroužcích a samozřejmě
din vyhrazena dráha v 25m bazéně
si užívali pobyt ve vodě společně s
kryté plavecké haly. Prostě stačí si
vzít jen ploutve, masku, pořádně se komunikaci a osvojují si nové do- dětmi, důležité je si s nimi hrát, vše
vednosti. Doporučujeme rodičům, jim ukazovat a radovat se z každého
nadechnout…..a být free. (ps)
malého pokroku.“(ds)
aby navázali
na výuku plavání
v od- tvořivost
Projektový
den Lidská
a činnost

V sobotu 3.12.2011 přivezl SPORT RELAX z mezinárodního turnaje
konaném v Mostě 3zlaté a 3stříbrné medaile.
Zlato: Michal Adámek,Škařupová Jana, Weis Albert
Stříbro:Čermák Jáchym,Záveský Jakub, Herodesová Tereza

Mateřské centrum Bělásek zve

Projektový den Lidská tvořivost a činnost
Ve 3. třídách proběhl v rámci prvouky projektový den „Lidská tvořivost a

Žáci si kromě teoretických poznatků vyzkoušeli různorodou tvořivou
Ve činnost“.
3. třídách
proběhl v rámci prvouky projektový den „Lidská tvořivost
činnost, kromě jiného například grafickou tvorbu na počítačích, práci s hlínou
a činnost“. Žáci si kromě teoretických poznatků vyzkoušeli různorodou
v keramické dílně, s textilem nebo výrobu domácí vánoční kolekce ve školní
tvořivou
činnost, kromě jiného například grafickou tvorbu na počítačích,
kuchyňce.
práci s hlínou v keramické dílně, s textilem nebo výrobu domácí vánoční
kolekce ve školní kuchyňce.

Bělásek na leden připravil zajímavé aktivity pro rodiče a děti.
Novinkou je dopolední keramický kroužek.
Zimní rekreace v Albrechticích:
I.turnus 7.-14.1.2012
II.turnus 14.-21.1.2012
III.turnus 21.-28.1.2012

Keramický kroužek pro rodiče a děti v dopoledních hodinách od
6.1.2012 od 9 hodin
POHÁDKOVÝ LES 2011
Cvičení Světýlek – nová skupina miminek - každou středu od 10.15 hodin
NA
SOBOTU 17.9.2011 SI VÁS DOVOLUJEME POZVAT NA JIŽ TRADIČNÍ CESTU
více informací: Mateřské centrum
Bělásek,
Tělocvičná 192/9, Děčín X Tel.: 412 528 043
Mob.:724095143
LESEM.

START JE OD 10:00 DO 11:30 HODIN U RESTAURACE ZA VĚTREM NA ŠKR

VSTUPNÉ
V PŘEDPRODEJI 50 KČ
NA MÍSTĚ 70 KČ (PLATÍ POUZE DĚTI)
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK V MATEŘSKÉM CENTRU BĚLÁSEK VOJANOVA TEL.412
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INZERCE
DĚČÍN - Prokopa Holého 8

TEL: 412 532 111
info@dezka.cz
ÚSTÍ NAD LABEM - Vaníčkova 19
TEL: 475 200 683
usti@dezka.cz

NOVÝ KATALOG LÉTO 2012

OD PONDĚLÍ 28.11.2011 V CK DEZKA

náhedové PDF
titulní stránky

CHORVATSKO, ŠPANĚLSKO, ITÁLIE
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

NOVINKA - ŘECKO !!!

sleva za rychlé rozhodnutí

Řecko letecky na 11 dní od 12990,- Kč
Řecko letecky na 19 dní od 14990,- Kč
EXOTICKÉ ZÁJEZDY: Thajsko, Nepál, USA

ADVENTNÍ ZÁJEZDY

prožití vánočních
svátků,
hodně zdraví,590,03.12. - Příjemné
Berlín + tropický
ráj Tropical
Islands
03.12. - Drážďany
+
Kaufpark
Heidenau
štěstí a úspěchů v novém roce 2012 Vám přeje 250,10.12. - Vídeň - adventní trhy
690,cestovní
kancelář
DEZKA
17.12. - Norimberk-nejstarší adventní trhy v SRN
690,17.12. - Salzburg - vániční trhy v Rakousku
690,IX. REPREZENTAČNÍ PLES CK DEZKA

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

SOBOTA, 18. ÚNORA 2012 - Kulturní dům Střelnice Děčín

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK ZAHÁJEN !!! Cena 300,- /400,- / 450,- Kč

NAKUPTE SI EURA NA DOVOLENOU
PRODEJ VALUT - NEJLEPŠÍ KURZ V DĚČÍNĚ

CK DEZKA - Prokopa Holého 8/808

zvýhodněný kurz při prodeji 1000,- a více EUR

Nová vitrína kina
Kino Sněžník zřídilo pro diváky novou Vitrínu na budově Lékařského domu Na průtahu. Chce zde umísťovat originální aktuální
filmové plakáty.

Chrám Povýšení sv. Kříže

Pondělí 26. prosince 2011v 10 hod.
Jakub Jan Ryba
Česká mše vánoční Hej, mistře
V provedení děčínských hudebníků
a zpěváků, pod vedením Pavla Jiráska

zasklívání

balkonů a lodžií

Vedoucí kina Martin Pošta nám k
tomu řekl: „ V první řadě je třeba
poděkovat sponzorům. Děkujeme
advokátní kanceláři JUDr. Přemysl Kamenář, která je sponzorem
výroby této vitríny, a majitelce Lékařského domu Mgr. Haně Bodákové za možnost umístění v tomto
místě. Vitrína je zároveň ukázkou
práce studentů oboru truhlářství na
SOS Ruská. I když je to pro nás
vzdálené místo, budeme zde pro
diváky pravidelně program aktualizovat. Po vitríně na OD Korál je

to druhé výstavní místo aktuálních
plakátu mimo budovu kina. Máme
tak novou formu propagace na obou
březích města. Další vitrínu neplánujeme.“
Pro filmové fanoušky připravilo
kino také vánoční akci. Nabídne
k rozdání několik set originálních
filmových plakátu, které získalo za
poslední dva roky (více na www.
kinosneznik.cz). Plakáty, zejména
dětských filmů, mohou využít k
výzdobě i ZŠ a MŠ a další zařízení.
(ks)

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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O Vánocích na zámek

Vánoční program na děčínském zámku pokračuje poslední víkend
před Vánocemi a nezastaví se ani po Novém roce.
V rámci tradičních sobotních pohádkových odpolední přijde tentokrát
přečíst své oblíbené vánoční pohádky sám pan hrabě, kterého návštěvníci zámku dobře znají z oblíbených
nočních prohlídek. Ve výtvarné dílně
budou děti vyrábět svícínky, jelikož
po skončení pohádky přinesou skauti
na zámek Betlémské světlo, které následně rozsvítí na glorietu v Růžové
zahradě.
Začátek pohádkového odpoledne je
v 15 hod. O den později se v rámci
tradičního cyklu adventních koncertů
rozezní prostory Modrého sálu španělskými i českými vánočními skladbami. Populární Guitar Arte Trio se
na tento koncert posílí o sopranistku
Pavlínu Královou.
Mezi vánočními svátky můžete na
zámku navštívit výstavu „Historické hračky a Vánoce“ nebo speciální
„Vánoční prohlídku“ zámeckých interiérů, během které se dozvíte, zda
i za posledních Thunů byly Vánoce
nejkrásnějšími svátky v roce. Pro
nejmenší návštěvníky (od 4 do 9 let)
jsou opět připraveny prohlídky, při
kterých se vrátí do minulosti a odhalí tam jedno malé tajemství. Dětské
prohlídky se konají se vždy od 11 a
15 hodin, vstupenky doporučujeme
rezervovat předem.
V dnešní uspěchané a komerční době
pomalu zapomínáme, že Vánoce

nekončí rozbalením dárků, ale až v
neděli po svátku Tří králů. Proto také
zámecký vánoční program pokračuje
i počátkem ledna, kdy se symbolicky
připojí ke konání tradiční Tříkrálové
sbírky. Na její podporu se v sobotu 7.
ledna 2012 uskuteční slavnostní jízda
tří králů ulicemi města. Průvod vyjde
v 10 hodin od kostela sv. Františka z
Assisi na Husově náměstí a postupně
přes nábřeží, Tyršův most na Tyršovu
ulici doputuje na Masarykovo náměstí, kde se tři králové krátce setkají s
králem Herodem. Od něho to bude
za Jezulátkem již jen malý kousek.
Malého Ježíška s Pannou Marií, sv.
Josefem, s anděli, pastýři i oslíkem
totiž naleznou u kostela Povýšení sv.
Kříže, kde mu pod spojovací chodbou odevzdají své dary. Ve znamení
tří králů bude také poslední sobotní
pohádkové odpoledne v Modrém
sále zámku. Správnou atmosféru
navodí vánoční a tříkrálové příběhy
z Jizerských hor od spisovatele Otfrieda Preusslera, známého například
pohádkami Čarodějův učeň či Malá
čarodějnice. Vstupenky na všechny
zámecké akce zakoupíte v pokladně
zámku a na obvyklých místech sítě
Vstupenka Děčín. Tříkrálová sbírka
bude v Děčíně probíhat ve dnech 6. –
14. ledna 2011
(zámek)

Děčínem projde Tříkrálový průvod

Vánoční program na děčínském zámku pokračuje poslední víkend
před Vánocemi a nezastaví se ani po Novém roce.

V rámci tradičních sobotních
pohádkových odpolední přijde
tentokrát přečíst své oblíbené
vánoční pohádky sám pan hrabě, kterého návštěvníci zámku
dobře znají z oblíbených nočních prohlídek. Ve výtvarné dílně budou děti vyrábět svícínky,
jelikož po skončení pohádky
přinesou skauti na zámek Betlémské světlo, které následně
rozsvítí na glorietu v Růžové
zahradě.
Začátek pohádkového odpoledne je v 15 hod. O den později
se v rámci tradičního cyklu adventních koncertů rozezní prostory Modrého sálu španělskými
i českými vánočními skladbami.
Populární Guitar Arte Trio se na
tento koncert posílí o sopranistku Pavlínu Královou.
V dnešní uspěchané a komerční době pomalu zapomínáme,
že Vánoce nekončí rozbalením
dárků, ale až v neděli po svátku Tří králů. Proto také zámecký vánoční program pokračuje

i počátkem ledna, kdy se symbolicky připojí ke konání tradiční Tříkrálové sbírky. Na její
podporu se v sobotu 7. ledna
2012 uskuteční slavnostní jízda
tří králů ulicemi města. Průvod
vyjde v 10 hodin od kostela sv.
Františka z Assisi na Husově
náměstí a postupně přes nábřeží, Tyršův most na Tyršovu ulici
doputuje na Masarykovo náměstí, kde se tři králové krátce
setkají s králem Herodem. Od
něho to bude za Jezulátkem již
jen malý kousek. Malého Ježíška s Pannou Marií, sv. Josefem,
s anděli, pastýři i oslíkem totiž
naleznou u kostela Povýšení
sv. Kříže, kde mu pod spojovací chodbou odevzdají své dary.
Ve znamení tří králů bude také
poslední sobotní pohádkové
odpoledne v Modrém sále zámku. Správnou atmosféru navodí
vánoční a tříkrálové příběhy z
Jizerských hor od spisovatele
Otfrieda Preusslera, známého
například pohádkami Čarodějův učeň či Malá čarodějnice.
Vstupenky na všechny zámecké
akce zakoupíte v pokladně zámku a na obvyklých místech sítě
Vstupenka Děčín. Tříkrálová
sbírka bude v Děčíně probíhat
ve dnech 6. – 14. ledna 2011.
(zámek)

KULTURA A VOLNÝ ČAS

strana 15

INZERCE

strana 16

udolf Homolka Děčín

www.ford-homolka.cz
Děčín, Ústí n.L., Teplice

www.ford-homolka.cz
Přes 20 bezpečnostních čidel
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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

ZKUŠEBNÍ JÍZDY
NOVÝ FORD FOCUS
K DISPOZICI

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
Nabízíme
nejen výhodné
úvěry
a leasingy, ale i speciální úvěr:
SLEDUJE
BDĚLOST
ŘIDIČE
POUŽÍVÁ KAMEROVÝ SYSTÉM
ČTE DOPRAVNÍ ZNAČKY
MÁ LED SVĚTLA
POUŹÍVA STOP - START
UPRAVUJE SI AERODYNAMIKU
OPTIMALIZUJE TOČIVÝ MOMENT PŘEDNÍCH KOL
(Který je schopen případné problémy a nepředvídatelné
situace, díky nadstandartním podmínkám, řešit za Vás.)

Domovský
autosalon

Soutěž o nový
FORD FOCUS
Žádné brzdění na poslední chvíli.

Rudolf
Homolka
Ústí nad Labem
Active City Stop pro
prevenci
nárazu.

ředmostí 2
05 02 Děčín
el.: 412 588 130
ax: 412 532 620
-mail: prodej@ford-homolka.cz

Podhoří 361/2
400 10 Ústí nad Labem
Tel.: 475 316 921, 800 800 654
Fax: 475 511 387
E-mail: homolka@auto-homolka.cz

Vyzkoušejte Ford FOCUS s aktivním
parkovacím asistentem.

Rudolf Homolka Teplice

Vyplňte kupón se soutěžní otázkou.

Olympie Teplice
Tel.: 417 538 227
Fax: 417 538 227
E-mail: Olympia@ford-homolka.cz

www.zaparkujavyhraj.cz

www.ford-homolka.cz

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce 2012 Vám přeje
kolektiv ﬁrmy Ford Homolka

Žádné
dramatické situace.

Varování před neúmyslným
opuštěním pruhu.

Žádné obavy.

Žádná nečekaná překvapení.

Přes 20 bezpečnostních čidel.

Systém hlídání mrtvého úhlu.

MĚSTO DĚČÍN

Vyhrajte nový Ford FOCUS nebo některou
z dalších cen.

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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