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TADY ŽIJEME 

                                                                         ZÍREJ NA TEN KRAJ 
                        Povídání a promítání s hosty ze SVKUL:HANA  LUKEŠOVÁ  a    JAN ČERNECKÝ                          

 
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem vydala novou knižní publikaci Zírej na ten kraj.                                                 

Je to knihovnický turistický průvodce a cestovatelský deník. | Foto: SVKUL 

S cestovatelským deníkem nás naším krajem, jeho kouzlem, zajímavostmi                               a   přírodními 
krásami provedou jeho autoři. 

Přijďte, prožijeme si společně radost z míst, kde žijeme Ty i Já. 
         KDY: v pondělí 8. 11. 2021 od 14 hod. 
         KDE: Teplice, Alejní 46, budova GT, Beuronská kaple učebna č. 31 

--------------------------- 

Jaké to bylo ? 

Setkání se Severočeskou vědeckou knihovnou a jejím projektem  ZÍREJ NA 
TEN KRAJ  bylo pohodové a příjemné.  Povídání paní Lukešové a snímky 
z přírody  v našem regionu navodily u mnohých  přání  obout dobré boty, vzít 
fotoaparát a navštívit krásná a zajímavá místa našeho kraje. . . . To bylo cílem, 
podnítit náš vzájem .  TADY ŽIJEME. 
Našli jsme v sobě i touhu zapojit se do soutěže a  poslat svoje fotografie, 
povídání, doporučení. Přišel mezi nás také sekretář KČT Ústeckého kraje p. 
Ing. Bohumil Klikar. Děkujeme, toho si vážíme a víme, že zprávu o pěkném 
počinu předá i dalším turistům našeho kraje. 
 

Dobré to bylo !  

 

Listopad 2021 Helena Voctářová 



 

Paní Hanka Lukešová vyprávěla a promítala o tom, co je předmětem aktivit Severočeské v ědecké 
knihovny v UL. Přiblížila nám zejména práci na publikaci ZÍREJ NA TEN KRAJ  . 
Velmi pěknou a reprezentativní publikaci  ZÍREJ NA TEN KRAJ  za 169,- Kč si můžeme objednat 
jednak přímo u paní Lukešové :     770 142 212       email :  lukesova@svkul.cz  
               nebo u Heleny :                  602 151 399                   klub.zvonkohra@centrum.cz 

https://mail.centrum.cz/#composeto


 

 

Děkujeme panu řediteli GT , RNDr Bergmanovi  za  organizaci a prostor pro nás všechny, jeho 

osobní přítomnost.    Za společné setkání se studenty , za příjemnou  atmosféru při  besedě . 

2.řada, 1.židle  vidíme také sekretáře KČT Ústeckého kraje Ing. Klikara  – koukněte. 



 

Vyprávění o cestovatelském deníku bylo zajímavé . 
Důležitá je ovšem zpráva o druhém díle , který vznikne z příspěvků čtenářů  : Staň se spoluautorem. 

 Protože je náš  turistický průvodce Zírej na ten kraj: Toulky 
s knihovníky Ústeckým krajem úspěšný  a protože je v Ústeckém kraji ještě mnoho krásných míst, která 
se do knihy nevešla, rozhodli jsme se začít připravovat druhý díl, Zírej na ten kraj 2: Toulky se čtenáři 
Ústeckým krajem. Jak již napovídá podnázev, jednotlivé tipy na výlety tentokrát nebudou od našich 
knihovníků, ale od našich uživatelů. 
Díky soutěži, kterou jsme pro vás připravili, se spoluautory nové knihy můžete stát i vy, níže naleznete 
návod, jak se do soutěže zapojit.                                                                                                 SVKUL 
 



 

Je čas uvědomit si, že svůj  kraj milujeme. Je zde nádherná  příroda , krásná a zajímavá 
místa, známá i utajená. Tahle krajina má potenciál pro dobré  žití i rekreaci . 
TADY ŽIJEME.     To   všechno chceme  nacházet  a   ukázat dalším.   
Objevujme  a vytvářejme   vztah ke své zemi a zejména ke kraji a také městu, kde  žijeme,           
Teplicím.  Svou lásku k místu, kde žiju já i Ty, sdílejme s ostatními.   

 
Je čas děkovat : 
Severočeské vědecké knihovně , paní  ředitelce Mgr. Janě Linhartové  , osobně paní Hance Lukešové,  
Janu Černeckému  přát brzké uzdravení  (a přijeďte za námi,zveme Vás, jooo ?) . 
 
Gymnáziu Teplice , zejména panu řediteli  RNDr. Bergmanovi;  a studentům, kteří přišli mezi nás,   
 
Klubu českých turistů Ústeckého kraje, sekretáři  Ing Bohumilu Klikarovi a všem členům  
 
Spolku seniorů Zvonkohra z.s. SEN SEN Teplice , LIDÉ SPOLU A SOBĚ  , členům jeho oddílu KČT,       
Ing. Karlovi Stupkovi. 
Helena Voctářová 


