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Zprávy, Rozhovory

Zprávy



REGION (soš) — Vědecká část projektu ENZEDRA probíhá na půdě chomutovského Výzkumného ústavu rostlinné výroby.
Jaké staronové plodiny zde objevili? A jak je chtějí navrátit zpět do přirozeného prostředí? O tom jsem si povídala s
Romanem Honzíkem.

Rovné šance pro ženy na trhu práce
před 7 měsíci

Nabídky práce
 MODELÁŘ/KA SLÉVÁRENSKÝCH MODELŮ
Měsíční výdělek 28-30 tisíc měsíčně, 25 dní dovolené, stravenky v hodnotě
75,-Kč nebo obědy v hodnotě 100,-Kč plně hrazeny zaměstnavatelem.
Firma Römheld & Moelle s provozovnou v Žatci (Leoše Janáčka 3224, 438
01 Žatec) hledá kandidáty na pozici MODELÁŘ/KA SLÉVÁRENSKÝCH
MODELŮ. Požadavky: vyučení v technickém oboru - znalost nebo praxe v
oboru modelářství výhodou, Manuální zručnost, nutná orientace ve
výkresové dokumentaci.

Pro zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti

Tel.: 739 705 434
E-mail: spacek@roemheld-moelle.cz

využívá naše stránka cookies

 NÁMĚSTEK/NÁMĚSTKYNĚ PRO VÝROBU A DISTRIB…
Rozumím

Enzedra (2).JPG

Žatecká teplárenská, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici
NÁMĚSTEK/NÁMĚSTKYNĚ PRO VÝROBU A DISTRIBUCI.
Kontakt: Ing. Miroslava Schönbeková, MBA

Pevný roční úrok 7,7 % p. a.

Tel.: 727 819 858

Měsíční výplata.

E-mail: ztas@ztas.cz

 MISTR VÝROBY - VHODNÉ I PRO DŮCHODCE
Hledáme do výrobní firmy se sídlem v Třebívlicích mistra výroby.

Co přinesl rok bádání?

Odpovědnost za chod výroby (dřevozpracující obor) – 6 zaměstnanců,

Rok bádání přinesl výsledky, které jsme nečekali. Například jsme objevili plodiny, o kterých jsme vůbec

plnění výrobního plánu, úzká spolupráce s nákupem a odbytem. Práce je

nevěděli. Díky zavedení brambor zmizelo zhruba padesát druhů zeleniny, která se dříve pěstovala. Například

vhodná i pro aktivního důchodce. Výhodné finanční podmínky, odměny v

krabilice hlíznatá. Ta se sklízela až na jaře, kdy měla mít příchuť po oříškách, vařila a dusila se stejně jako

závislosti na splněném výkonu, přátelský kolektiv a zázemí malé
přátelské firmy. Nástup možný ihned.

brambory. Objevili jsme také ztracený název jednoho ovocného stromu. Ve Strážkách jsme narazili na
Türnickel, ale chyběl nám český ekvivalent. Až kolega z Německa zjistil, že se jedná o Svídu dřín. To je plodina,
která poskytuje dřínky, jež se používají například na výrobu marmelád či vína.

Tel.: 606 706 856

 PRODEJCE - PRACOVNÍK SKLADU
ELEKTRO VIOLA (MĚLECKÁ 2638, LOUNY) hledáme kolegu na pozici
PRODEJCE - PRACOVNÍK SKLADU. Nabízíme férovou mzdu +bonusové

Mohou vám lidé nějak pomoci při hledání starých odrůd?

složky. Požadujeme min. ukončené střední odborné vzdělání. Vhodné i

Určitě by to bylo velice cenné. Bohužel díky komercionalizaci lidé staré odrůdy zahazují a kupují si nové v

pro absolventy. Nástup možný ihned. Životopisy zasílejte na uvedený e-

marketech. To, co dříve pěstovali už nevyužívají, protože jim to třeba nechutná. Staré odrůdy ale měly jiné

mail.

výhody. Jednak byly regionální a pak tím, že tu rostly odjakživa, byly přizpůsobeny tomuto klimatu. Byly také

Kontakt: p. Švátora

odolnější vůči některým chorobám a škůdcům a nemuselo se používat tolik pesticidů. Rádi bychom je znovu

Tel.: 770 143 405
E-mail: viola@viola.cz

zavedli do kultury a přispěli tak ke zdravějšímu životnímu stylu.

 ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

Znovuzavedení původních rostlin je jedním z hlavních cílů projektu?

Přijmeme novou posilu do našeho týmu. Jedná se o práci u PC a jednání s
klienty. Plat 8000Kč - 15000Kč. Po zaučení víc. Okres Chomutov a Most.

Ano. Rozšíření agrobiodiverzity, to jest rozšíření počtu rostlin, které se v daném regionu pěstují je jedním z

Tel.: 775 577 927

vědeckých cílů tohoto projektu. Ale také aby si lidé mohli na tu plodinu sáhnout, podívat se na ni, účastnit se
sklizně některých druhů brambor nebo tuřínu. Také bychom chtěli vytvořit určitou zdrojovou kolekci a

Všechny nabídky práce

bezplatně rozšiřovat semena plodin, které získáme, aby se i v těch zahrádkách mohly pěstovat.
Co vidíte jako nejčastější chyby v dnešních zahradách?
Myslím, že nadužívání umělých hnojiv a pesticidů. Každý by měl pěstovat plodiny s určitým souladem s
přírodou. Můžeme hnojit, ale všeho moc škodí, protože pak se to projeví na spodní vodě nebo obsahu nitrátů v
zelenině.
A co plevel? Patří na zahrady nebo by se měl vyhubit?
Každý plevel je plevel pouze tehdy, když pro něj nemáme využití. Existuje několik pohledů na plevele, jeden z
nich je, že se dají kulinářsky zpracovat. Takový ptačinec nebo žabinec je úporný plevel, který se těžko hubí.
Ale je výborný třeba do salátů. Pampelišku, která se lidem nelíbí v anglických trávnících, můžou použít celou.
Listy na salát, pražené kořeny jako náhražku kávy, květy na med. Nejlepší je zakrýt pampelišku kyblíkem,
vybělí se a není tak hořká. Také sedmikrásky se v současné době využívají ve vysoké kulinářské. Lebeda se dá
zase zpracovat jako špenát. Samozřejmě se nevyužívají jedovaté plevele jako blín či durman.
Co vás v projektu čeká letos?
Letos začínáme množit rostliny, které získáme z genových bank. Nejdříve je vysejeme na malých plochách. Až
získáme větší množství, budeme je sít na našich pokusných polích. To je prvořadý úkol. Druhý je pak expedice
do vojenského výcvikového prostoru v zaniklých obcích, kde budeme hledat především okrasné rostliny
popřípadě pozůstatky vinné révy a dalších původních plodin, které tam mohly ještě zůstat. Všechny naše
výsledky, informace i recepty najdou zájemci postupně na webu projektu. Dále bychom rádi vyvolali diskuzi
na facebooku třeba o tom, jak správně ošetřovat zahrádku či, jaké plevele se dají využít.
Děkuji za rozhovor. Soňa ŠÍMOVÁ

Soňa Šímová
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zasklený balkon, možno i s nábytkem a vybavením kuchyně.

Vacation Rentals in Paris: The new way to travel

Cena dohodou po prohlídce. Tel. 721 876 790.

HomeToGo
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Tori Roloff Has Confirmed Very Sad Family News
CosmoWomensMag

Vzpomínky
17 Photos That Show the Dangers of Ocean Swimming
Sky-Elite-News

Luděček Hafinec
Moře lásky jsi sebou vzal, hory bolesti zanechal. Prázdná místa jsou tu,
kde zazníval Tvůj hlas, však vzpomínka na Tebe, Luděčku, zůstane v nás.

Top 30 Most Beautiful Women in the World

- Dne 17. listopadu, uplyne osmnáct let, kdy nás navždy opustil můj syn,

Healthy Woman Mag

bratr, strýc, vnuk Luděček HAFINEC z Kovářské. S úctou a láskou stále
vzpomínají maminka a sestry s rodinami. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Is This the Solution To Czech Republic’s Mosquitos We’ve All Been Looking For?
Moskinator

Zdeněk Dvořák

Your Dog Is Telling You Something By His Reaction. 50 Dog Behaviors Explained

Dne 12. listopadu tomu bude již šestnáct let, kdy nás navždy opustil drahý

WonderTayri

manžel, tatínek a dědeček, pan Zdeněk DVOŘÁK z Jirkova. Zároveň
vzpomeneme 10. prosince jeho nedožitých 81. narozenin. S láskou
vzpomínají a všem, kteří mu, společně s námi, věnují tichou vzpomínku,
děkují manželka a děti s rodinami.

Jiří Zeman
Dne 9. listopadu tomu bude dvacet let, co nás navždy opustil pan Jiří
ZEMAN z Vysoké Pece. Stále vzpomíná manželka a ostatní příbuzní.
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321 To se mi líb

Buďte první mezi svými přáteli, kterým se to líbí

Nakladatelství Ohře Media rozvíjí svoji činnost na

Videogalerie

Náš Facebook:

Více informací o naší činnosti

OHŘE MEDIA
před 7 hodinami

