
Výstavu Očima generací na hradě Střekov
podpoří autorským čtením Miroslav Matouš
Střekov – Akce Očima gene-
rací na hradě aneb večerní au-
torské čtení s Miroslavem Ma-
toušem se uskuteční zítra od
17.00 hodin na hradě Střekov.

Akce je součástí mezige-
nerační výstavy Očima gene-
rací, která v galerii hradu
Střekov právě probíhá. Sou-
částí této akce bude autorské
čtení příspěvků na téma
„Štěstí, jak je vidím já“ a vý-
tvarná dílna, která je určena
všem bez rozdílu věku a
schopností výtvarně tvořit.

V rámci programu vystoupí
děti z ústeckého Domu dětí a
mládeže a senioři, kteří na tu-
to akci poskytli svá literární
díla na téma „Štěstí“. „Jako
vzácný host se autorského čte-
ní zúčastní spisovatel a bás-
ník Miroslav Matouš, který ve
svém již požehnaném věku –
94 let, dokáže pohlédnout na
život z pohledu lásky, štěstí a

jeho naplnění. V rámci setká-
ní s Miroslavem Matoušem se
také setkáte s mnohými vý-
znamnými osobnostmi, které,
ať jako umělec nebo kněz, za
svůj život potkal. Například:
Fraňa Šrámek, Petr Bezruč a
jiní,“ zve ředitelka projektu

Eva Nytrová.
Autorské večerní čtení na

hradě Střekov svým progra-
mem naplňuje záměry výsta-
vy o aktivní mezigenerační
setkání, v rámci kterého se ná-
vštěvníci mohou zapojit do re-
alizace společného projektu

nebo mohou jen tak pobýt a
poslechnout si pár krásných
slov. „A protože literární pří-
spěvky jsou od autorů ve vě-
ku 15 až 96 let, jedná se již o
zmapování jednoho lidského
života v jeho různých eta-
pách, a tím i různorodý ná-
hled na to, čím lidské štěstí
vlastně je. Přijďte se seznámit
s touto křehkou výstavou a je-
jím tématem štěstí a mezilid-
ských vztahů. Možná že i vy,
stejně jako autoři výstavy, na-
jdete odpověď na základní
otázku, která provází lidstvo
od nepaměti – Co je to štěstí?“
dodává Eva Nytrová.

Akce Očima generací je bez-
platná a svým programem je
vhodná pro všechny genera-
ce. Akce se koná pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Ol-
dřicha Bubeníčka a primá-
torky města Ústí nad Labem
Věry Nechybové. (red)

SPISOVATELABÁSNÍK.MiroslavMatouš. Foto: www.ocimageneraci.cz

Přívozy přes Labe poplují dál
Úspěšnou sezonu zaznamenaly labské
přívozy v Dolních Zálezlech a Neštěmicích
KAREL ROUČ

Ústí nad Labem – Spokojen s
končící turistickou sezonou je
Josef Třešňák, provozovatel
přívozů přes Labe mezi Dol-
ními Zálezly a Církvicemi a
mezi Neštěmicemi a Svádo-
vem.

„Počasí letos turistice přá-
lo, bylo hodně lidí a nejen tu-
ristů, ale i těch, kteří si s námi
zvykli cestovat hlavně z prak-
tických důvodů, protože to po
vodě je rychlejší a kratší,“
uvedl Josef Třešňák.

Zatímco přívoz do Církvic
jezdí už několik let a s trasou
860 metrů je nejdelší v repub-
lice, neštěmický přívoz vyjel
letos poprvé a osvědčil se. „Li-
dé si na nové dopravní spojení
velmi rychle zvykli. Kromě

turistů a cyklistů tu jezdí i
chataři, zahrádkáři, fotbaloví
fanoušci a další. V době půl-
maratonu jsme byli nejspo-
lehlivějším spojením do Svá-
dova, cestující z linek doprav-
ního podniku jsme svezli
zdarma. A máme nové zákaz-
níky v podobě školních tříd.
Děti se například v rámci vý-
letu chtěly projet po Labi,“ ře-
kl Josef Třešňák.

Zatímco přívoz do Církvic v
pondělí ukončil provoz, mezi
Svádovem jezdí převoznický
katamaran dále. „Zatím mám
dohodu s neštěmickou i stře-
kovskou radnicí o zachování
provozu do konce roku, ale je
možné, že budeme jezdit celou
zimu,“ dodal Třešňák.

S provozem přívozů je spo-
kojen starosta obvodní radni-

ce Střekov Miroslav Štráchal.
„Jak přívoz do Zálezel, tak no-
vý neštěmický přívoz fungo-
valy dobře. Nemáme k dispo-
zici úplné statistiky, ale už teď
lze říci, že návštěvnost byla
vysoká a lidé
byli spokojeni.
Určitě budeme
chtít, aby byly
přívozy v pro-
vozu i příští
rok,“ potvrdil
starosta Mi-
roslav Štrá-
chal.

Také sta-
rosta Dolních
Zálezel Mi-
roslav Suchý
chce, aby pří-
voz jezdil i v příštím roce. „Ja-
ko patron přívozu to poklá-
dám za samozřejmost. Lidé už
si na svezení přívozem zvykli
a jak jsem mluvil s převozní-
ky, cestujících bylo letos

opravdu hodně. Vloni se u nás
svezlo více než 1 700 lidí, jsem
zvědav, o kolik to letos pře-
kročíme,“ poznamenal Mi-
roslav Suchý.

Josef Třešňák s pokračová-
ním provozu
počítá. „Zatím
vycházíme z
toho, že by
hlavní sezona
byla od 28.
května do 28.
září a katama-
rany by jezdily
každou hodinu
nebo na zavo-
lání. Snad by
se do té doby
mohla doplnit i
infrastruktura

na cyklostezkách. Lidé, kteří s
námi jezdí, si často stěžují na
to, že není kam zajít na záchod
nebo pro běžné občerstvení, v
Německu takové problémy
nejsou,“ připomněl Třešňák.

Katamarán
POba přívozy zajišťují katamara-
nySouthland zKanady
PPojmoudvanáct cestujících
Hladinu Labe brázdí průměrnou
rychlostí 15 km/h
P Jsou vybaveny motory Honda
o výkonu 15 koňských sil, mají
i náhradnímotor
PKonstrukce s osmi komorami
je nepotopitelná

Orangutana Budiho čekají dvě dámy
Ústecký odchovanecBudi už je v zoo v Kolíně nad Rýnem, až si zvykne, získá společnost
KAREL ROUČ

Ústí nad Labem/Kolín nad
Rýnem – V pořádku dorazil do
Kolína nad Rýnem z ústecké
zoo orangutan Budi.

Na cestě dlouhé 650 kilome-
trů byl osmiletý Budi podle
zpráv zooložky Martiny Ko-
cábkové zpočátku nervózní,
ale pak se uklidnil, napil se a
vzal si i fík. „Je trochu vyku-
lený, ale hlavně zvědavý.
Spousta nových pachů a zvu-
ků,“ napsala z Kolína Martina
Kocábková.

„Nějakou dobu ho tam bu-
dou držet odděleně, ale po-
stupně si bude zvykat na své
spolubydlící, nejdříve asi přes
mříže a nakonec ho pustí mezi
ně. Čekají tam na něj dvě oran-
gutaní dámy,“ naznačila další
osud ústeckého rodáka mluv-
čí zoo Věra Vrabcová.

„Přesun do této konkrétní
zoo byl naplánován již před
několika měsíci. Chov oran-
gutanů v zoologických zahra-
dách je řízen Evropskými
chovnými programy (EEP) v
čele s koordinátorem, který
doporučuje přesuny zvířat
mezi jednotlivými zoologic-
kými zahradami,“ vysvětlila
vedoucí zoologického odděle-
ní Petra Padalíková.

Stejným způsobem před
sedmi lety odcestoval z Krás-
ného Března Budiho bratr
orangutan Ámos, který našel
nový domov v zoologické za-
hradě v nizozemském Apel-
doornu. Vede si tam velmi

zdatně a již má dva potomky.
Přípravy na cestu byly dů-

kladné. „Největší obavu jsme
měli z toho, zda se podaří, aby
ráno Budi přešel z jedné (naší)
bedny umístěné u jeho ubika-
ce do druhé, přepravní, která
se vejde do auta,“ popsal cho-
vatel Patrik Matějů. Budi před
odjezdem nocoval ve velké
bedně u ubikace, do které se
učil chodit již řadu měsíců.

„Je velkou zásluhou našich
chovatelek, že se zejména v po-
sledních týdnech Budimu vě-
novaly a za ochotu spolupra-
covat jej odměňovaly fíky. Dí-
ky tomu proběhla ráno nejob-
tížnější část transportu rychle
a v pohodě,“ dodal Patrik Ma-
tějů.

Budi se narodil v ústecké
zoologické zahradě 20. ledna
2007 jako třetí mládě v pořadí.

Jeho rodiče, samec Ňuňák a
samice Ňuninka, pocházejí z
volné přírody, kde je velmi
pravděpodobně odchytili pyt-
láci, v Ústí jsou od roku 1989 a
stali se hlavními protagonisty
filmu Dva lidi v zoo režisérky
Marie Poledňákové.

Po odchodu Budiho s rodiči
zůstává ještě samička Cantik
(Čanty), která v prosinci osla-
ví své čtvrté narozeniny.

TRANSPORT.Orangutan Budi našel nový domov v německé zoologické zahradě. Foto: Zoo Ústí n. L.
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Poznatek z terénu
„Proč mě fotíš, nejsem žádná polštářová celebrita,“
naježil se mladík s plným košíkem krásných hub. Vy-
světlil jsem mu, že fotím ty houby, jeho tvář bych si bez
souhlasu majitele nedovolil dokumentovat. Nebyl
zrovna oholený a ve vlasech měl březový list. Po chvilce
se uklidnil, když jsem mu půjčil do ruky foťák, aby se
sám přesvědčil, že jsem jeho záběr vymazal. Představil
jsem se jménem a uvedl důvod mého snažení. „ Jo, le-
tos jsem chytil krásnou rybu na Labi. Není zvykem,
aby kapr dlouho bojoval. Tenhle měl přes sedmdesát
centimetrů a na břeh určitě nechtěl. Chtěl jsem to po-
slat do těch vašich novin, ale kámoš vedle chytil ten
den ještě většího. Na houby chodím každý rok, mám
svá místa. Dokonce jsem jednou prodal celý košík ně-
jakým Němcům, solidní kauf, pětistovka byla dobrá.
Letos to teprve začíná, tohle je už třetí nadílka. Samé
hřiby,“ ukazoval ten největší. „ Dej mi stovku a potom
si foť, co chceš. To je přeci solidní obchod. Když se ti to
nelíbí, zabal fidlátka a najdi si je sám. Rostou v lese,“
s patřičnou ironií dokončil nabídku. Omluvil jsem se
za časovou prodlevu, kterou jsem mu krátkým rozho-
vorem způsobil, pochválil houby a popřál hezký den.
Rád bych každému šťastnému rybáři či houbařskému
nadšenci přidal něco ze svého, ale manželka má jiné
představy o rodinném rozpočtu. Škoda že se nechtěl
podělit se čtenáři o tu radost, někdy i hezký snímek z
lesa léčí. Miroslav Vlach

Epispol obhájil certifikát programu
Odpovědného podnikání v chemii

Ústí nad Labem – Certifikát odpovědného podnikání
v chemii obhájila dceřiná firma Spolchemie Epispol,
vyrábějící epoxidové pryskyřice, splnila záměry a cíle
dobrovolného programu Responsible Care. Epispol je
jediným producentem zelených pryskyřic s certifiká-
tem EPD. Získal tak možnost užívání prestižního loga
odpovědného podnikání v chemii, ke kterému se dob-
rovolně hlásí ve více než šedesáti zemích světa. (kr)

Neštěmice opravují zdejší chodníky.
Ze zámkové dlažby mají lidé radost

Neštěmice – Na opravy chodníků se zaměřili v Neště-
micích. „V současnosti dokončujeme rekonstrukci
chodníku v ulici V Oblouku, dokončili jsme také chod-
ník spojující ulici Neštěmickou se sídlištěm Krásné
Březno, dále spojovací ulici mezi Dr. Horákové a Anež-
ky České naproti základní škole a chodník v ulici Voja-
nova. Používáme technologii zámkové dlažby,“ sdělila
starostka Neštěmic Yveta Tomková. (kš)
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hlavní pracovní poměr, pracoviště v Teplicích
Náplň práce:

•  Vyhledávání a kontaktování nových klientů
• Péče o klíčové klienty
• Rozvíjení vztahů na základě individuálního přístupu
• Zpracování obchodních kalkulací, smluv, inzertních a distribučních projektů
• Poskytování poradenství
• Zodpovědnost za obchodní výsledky a kvalitu poskytovaných služeb

Požadujeme:

•  Vzdělání min. SŠ, komunikační a dynamickou osobnost, schopnost 
prosadit se, vstřícnost a příjemné vystupování při jednáních s klienty 
na úrovni středního a vyššího managementu.

Nabízíme:

•  Finanční ohodnocení odpovídající dosaženým výsledkům (ix + provize 
+ cestovné), zázemí v prosperující společnosti, 5 týdnů dovolené a další 
zaměstnanecké výhody, možnost uplatnění vlastních prodejních nápadů 
a jejich realizaci. Vybavení NTB a mobilem je samozřejmostí.

Kontaktujte nás!

obchodního poradce/kyně v Teplickém deníku

Životopisy s  motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 17. 10. 2015 
na e-mail: michaela.travnickova@denik.cz, mob.: 724 349 918

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení  
nebo příjem přihlášek kdykoliv v jeho průběhu.

vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Čas ubíhá  a nevrací, co vzal, ale láska, úcta
 a vzpomínky v srdcích žijí dál...

Dnes 1. října 2015 uplynulo 10 let od tragické smrti
naší  drahé manželky, maminky a babičky,

paní KAMILY LADROVÉ

 S láskou stále vzpomínají manžel Tonda, synové Honza
a Štěpán, vnoučata, sestry Iva a Stáňa a ostatní příbuz-
ní.
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