
Předplaťte si Litoměřický deník na 1 rok

a získejte jako DÁREK
víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu Racek

Předplatné objednávejte na tel.: 724 482 857 - Hrabětová Petra 
nebo na mailové adrese petra.bendová@denik.cz

Hotel Racek leží uprostřed romantické krajiny 
severních Čech mezi Litoměřicemi a Českou 
Lípou, na rozhraní dvou chráněných krajinných 
oblastí - Kokořínska a Českého středohoří. Hotel 
Racek naleznete ve městě Úštěk. Prostředí 
městské památkové rezervace je velkolepou kulisou 
každoročních trhů - jarmarků, které probíhají 
v historickém duchu a jsou velkým lákadlem pro řadu 
návštěvníků. Měšťanské domy na náměstí zaujmou 
strmými štíty i malebným podloubím. K historickým 
památkám patří i kostel sv. Petra a Pavla, Pikartská 
věž, barokní fara či židovská synagoga. Rovněž okolí 
města s řadou pamětihodností a krásnou, téměř 
nedotčenou přírodou láká ke sportu i odpočinku. 
Krajina kolem Úštěku je kopcovitá, s četnými lesy 
s řadou cyklostezek i rybníky.

Kontakty:
+420 728 705 208, 416 795 567
e-mail: racek@racekhotel.cz www.racekhotel.cz

Napsali jste: Ohlédnutí za XV.
všesokolským sletem“

Sokol svým XV. sletem ukázal
Pražanům a Čechům, že přes
všechny pomluvy a kritiky, je
tady a i když je mu už 150 let,
má ve svých řadách přede-
vším mladou generaci. V ne-
děli 1. července vyšel slav-
nostní průvod Prahou. Za pra-
porem a vedením Sokolské žu-
py Podřipské šla kapela De-
chového orchestru mladých z
Roudnice n.L. pod vedením
Ondřeje Šedivého. Spontánní
nadšení doprovázelo volání
hesel „Župa Podřipská zdraví
Prahu“, „Ať žije Sokol“… V
průvodu kráčeli sestry a brat-
ři z USA, Kanady, Austrálie,
Slovenska a dalších 12 zemí,
ale také hosté z „České asoci-
ace sportu pro všechny“ a
Dánští gymnasté.

Sokolská župa Podřipská
vyslala na slet více než 160 cvi-
čenců. Mohutné zahájení sle-
tu dne 5. 7. – slavný Sukův po-
chod, standarty pamatující
Tyrše, Kde domov můj….. to
vše v nás všech znovu vzbudi-
lo nadšení a hrdost, že patří-
me k velké sokolské rodině.
Nepřízeň počasí – vytrvalý
déšť během I. programu a
úmorné vedro při II. sletovém
programu nikomu nevadilo.
Více než 10 500 cvičenců, dob-
rovolně, za nemalé peníze a s
láskou nacvičilo celkem 15
skladeb. Byla to důstojná osla-
va 150. výročí Sokola. Bohužel
na sletu chyběli ústavní čini-
telé a poprvé od roku 1920 se
sletu nezúčastnila ani hlava
státu. Nikdo z nás nepředví-
dal, že XV. všesokolský slet se
stane tím, čím se stal ! Byl náš,

sokolský, ale také ukázal, že
Sokol nepřestává pracovat, že
navazuje na své nejlepší tra-
dice, o jejichž zničení se sna-
žilo několik totalitních reži-
mů. Nezapomeneme ty neoče-
kávané davy rozjásaných i ra-
dostí uplakaných lidí, které
lemovaly ulice průvodu. Vů-
bec jim nevadilo horko čer-

vencového odpoledne. Vzpo-
mínáme na veselou náladu v
přeplněných autobusech a
tramvajích, na rozruch na se-
řadišti i v šatnách, a na vděč-
ně tleskající diváky na tri-
bunách. Ta atmosféra přátel-
ství nás provázela po celou do-
bu pobytu v Praze.

Filip Uzel

Profesní kvalifikace –
„Údržba veřejné zeleně“
Projekt NSK2 pomáhá za-
městnavatelům najít kvalifi-
kované zaměstnance, které
potřebují pro efektivní chod
svých firem. Na druhé straně
pomáhá také jednotlivcům
dosáhnout potřebné kvalifi-
kace, aby se uplatnili na trhu
práce. V této fázi se projekt za-
měřuje zejména na takové
profese, které v počátečním
vzdělávání odpovídají kvali-
fikaci učňů a maturantů a po-
stupně se přidávají stále ná-
ročnější profese.

V dnešní době není vůbec
jednoduché na pracovním tr-
hu uspět. I když má uchazeč k
výkonu zaměstnání potřebné
znalosti a dovednosti, je třeba
je nějakým způsobem proká-
zat. Ne všichni ale své doved-
nosti získali v nějakém škol-
ském zařízení, což je doposud
značně limitovalo právě pro-
to, že personalisté chtějí zna-
losti doložit nějakým absol-
ventským dokladem. Pro tyto
uchazeče o zaměstnání je tu
projekt NSK 2 a možnost zís-
kat profesní kvalifikaci jed-
noduše na základě úspěšně
složené zkoušky. Certifikát o
dosažení profesní kvalifikace
se tak může pro mnohé stát
oním vytouženým klíčem k
úspěchu.

Tento certifikát je opráv-
něna vydat pouze tzv. Autori-
zovaná osoba na základě
úspěšně vykonané zkoušky.
Na zkoušku se může přihlásit
kdokoliv, není nutné absolvo-
vat žádný rekvalifikační ani
jiný kurz. Nutné je u zkoušky
„pouze“ uspět a prokázat re-
levantní znalosti a dovednos-
ti.

A jak taková zkouška pro-
bíhá? My jsme se byli podívat
na průběh zkoušky ověřující
dosažení profesní kvalifikace
Údržba veřejné zeleně (41-033-
E), kterou pořádala Bc. Mi-
roslava Komárková, autori-
zovaná osoba profesních kva-
lifikací Sadovník, Krajinář a
Údržba veřejné zeleně.

Zkouška se konala v sídle
firmy „Návrh a realizace za-
hrad“ v Doksech u Mladé Bo-
leslavi a o úspěšné absolvová-
ní usilovalo 16 účastníků pro-
jektu „Uč se a pracuj“, který
realizuje město Šluknov. Pro-
jekt je určen zájemcům star-
ším 50ti let, kteří se na trhu
práce uplatňují jen velmi těž-
ko. Díky tomuto projektu fi-
nancovaného z Evropského

sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstna-
nost a ze státního rozpočtu ČR
nejdříve všichni účastníci ab-
solvovali dvouměsíční kurz. K
tomu, aby mohli získat pří-
slušný certifikát ale musela
paní Komárková (jako autori-
zovaná osoba) prověřit, jestli
se k vykonávání profese Údrž-
bář veřejné zeleně naučili vše
potřebné tak, jak to popisuje
Národní soustava kvalifikací.

Uchazeči o certifikát
nejdříve absolvovali ústní
část, kde museli prokázat teo-
retickou znalost péče o veřej-
nou zeleň a poté následovala
praktická část. V této části
museli všichni provést vý-
sadbu květinového záhonu,
odpovídajícím způsobem
ošetřit trávník, provést závla-
hu zvolené části sadovnické
úpravy a provést řez zahrad-
ních růží. „Všichni účastníci
zkoušky se připravili velmi
pečlivě a ke zkoušce přistupo-
vali opravdu svědomitě,“

chválila účastníky paní Ko-
márková. Téměř na všech by-
la také znát nervozita, protože
už přeci jen školním lavicím
odvykli. „Člověk má před tou
zkouškou takový divný
strach, ty vzpomínky ze zkou-
šení ve škole pořád zůstávají.
Ale snad jsme to zvládli,“ stra-
chovala se jedna z účastnic.
Zkoušku ale složili všichni
úspěšně a hrdě pak převzali ve
velmi dojemné chvíli od paní
Komárkové vytoužený certi-
fikát. „Všechny musím po-
chválit za praktickou část,
všichni jsou šikovní a k práci
se umějí postavit. V té teore-
tické části přeci jen nějaké ne-
dostatky byly, ale všichni mě-
li znalosti na dostatečné úrov-
ni, aby certifikát mohli do-
stat,“ řekla nám po skončení
zkoušky paní Komárková. Ně-
kolikaměsíční snažení tak
přineslo své ovoce. Díky pro-
jektu „Uč se a pracuj“ má totiž
většina účastníků od města
Šluknov zajištěné dotované
pracovní místo na celý rok.

Společnost MixMedia s.r.o., 
výhradní zástupce portálu www.denik.cz, 
hledá do svého týmu kandidáta/kandidátku 

na pozici

Požadujeme:

- SŠ/VŠ vzdělání
-  minimálně 1 rok praxe 

v prodeji on-line reklamy
- znalost dané oblasti výhodou
-  znalost práce na PC 

Word, Excel, Power Point
- ŘP sk. B
- vlastní automobil
- samostatnost
-  komunikativnost 

a příjemné vystupování
- fl exibilitu

Account manager
pro oblast Ústecký a Liberecký kraj

Strukturovaný životopis s motivačním dopisem a fotografi í 
zašlete na e-mail: kristyna.vetrovska@mix-media.cz

nebo poštou na adresu MixMedia s.r.o., Přátelství 986, 

104 00  Praha 10 paní Kristýně Větrovské.

Nabízíme:

- práci na HPP
- pohyblivou pracovní dobu
- zázemí silného vydavatelství
-  služební telefon a notebook
- příjemné a přátelské 
 prostředí
- základní fi xní mzdu + provize 
 v neomezené výši
- úhradu cestovních nákladů
- 5 týdnů dovolené

Místo výkonu práce: Ústecký a Liberecký kraj
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