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Milí čtenáři
Zvykli jste si na nové parkování 

v ulici Budovatelů u tak zvané 
„Stovky“? Tak si zřejmě bu-
dete muset zase odvyknout. 
Motečtí radní vážně uvažu-
jí o tom, že situaci vrátí do 
původního stavu. Jaké 
je k tomu vedou důvo-
dy, zjistíte v otvíracím 
článku.

Chcete-li udělat 
dobrý skutek, začtěte 
se do článku: „Ote-
vřela se potravinová 
sbírka pro opuštěné 
ženy a matky s dětmi“. 
Zjistíte, jak můžete pomoci maminkám a jejich dě-
tem, které se ocitly v tíživé životní situaci. Najdete 
zde nejen informace o tom, která dobrotivá křídla 
sbírku zaštiťují, ale také kam a které potraviny mů-
žete nosit.

Mostecká nemocnice se nepyšní zrovna nejlep-
ší pověstí. Už toho má také hodně za sebou a za-
slouží si alespoň trochu lepší kabát. Už se na tom 
čile pracuje a v jaké je to fázi, zjistíte pod titulkem 
„Rozsáhlá oprava nemocnice bude hotova na konci 
léta“. Doufejme, že další injekce bude následovat do 
druhé velké bolesti zdejší nemocnice, kterou je úro-
veň lékařské péče.

V mosteckém divadle proběhla jedna z oblí-
bených akcí. Cena diváka spojená s pojmenová-
váním divadelních vín. Která inscenace si odnes-
la první cenu, jací herci se těší u diváků největší 
oblibě a jaká jména letos ponesou divadelní vína, 
prozradíme v článku Cenu diváka dostalo „Zpívání 
v dešti“.

Když se řekne Radek Jaroš, nezpozorní jenom 
horolezci. Dobyvatel neobávanější „hory hor“ K2 
se přijel podělit o své zážitky na Klíny. Nadšenci ho-
rolezeckého sportu, kteří se besedy nemohli zúčast-
nit, si v tomto vydání přijdou na své. Uvnitř čísla 
najdete nejen rozhovor s fenomenálním dobrodru-
hem, ale také fotoreportáž, nad níž se tají dech.

Skvělý týden 
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

parkování 
zvané 
bu-
ut. 
u-
do 
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  Parkující auta v bývalém levém jízdním pruhu na třídě Budovatelů způsobují nepřehlednost v dopravě.

Rozsáhlá oprava 

nemocnice bude hotova 

na konci léta

Mostecká nemocnice zažívá po čty-
řiceti letech první rozsáhlou rekon-
strukci.
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Povídání s králem 

horolezců Radkem Jarošem

S  českým králem horolezců Radkem 
Jarošem měli možnost se setkat mi-
lovníci hor na Klínech.
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Litvínov se připravuje na 

play-off 

Litvínovští strážníci a pořádková jed-
notka Policie ČR cvičila zásahy proti 
neukázněným fanouškům na zimním 
stadionu.
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Zámek Valdštejnů otevřel 

své brány

Zámek Valdštejnů je po rekonstrukci 
a zahájil výstavu Srdceráj.
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MOST – Parkování na třídě Budovatelů a rovněž i dopravní situaci v  lokalitě u Stovky by měla tento 
týden řešit Rada města Mostu. Mostečtí konšelé by měli rozhodovat mimo jiné i o tom, zda se u Stovky 
bude opět jezdit v obou jízdních pruzích.

Dopravní úpravy a řešení parkování na třídě 
Budovatelů stojí v současné době ve středu pozor-

nosti mostecké radnice. Jak před několika týdny 
vedení města uvedlo, věc nyní řeší dopravní komi-

se. O tom, jak by zde měla celá situace vypadat, by 
mělo být jasnější už tento týden, kdy znovu zasedá 
Rada města Mostu. Výsledkem by mělo být roz-
hodnutí jak budou Mostečané parkovat ve středu 
města. 

(Dokončení na straně 3)

MOST – Azylový dům v  Mostě žádá veřejnost o 
pomoc. Otevřela se potravinová sbírka, která by 
měla posloužit nejen matkám s  dětmi, které se 
ocitly v  tíživé životní situaci, ale také pěstoun-
ským rodinám. 

Chcete-li udělat dobrý skutek nebo máte na-
příklad přebytečné trvanlivé potraviny, můžete je 
přinést každé úterý a čtvrtek do mosteckého Bu-
siness Centra. Tady se totiž otevřela potravinová 
sbírka, která by měla pomoci ženám a matkám 
s dětmi z Azylového domu v Mostě. „Pokud by ve-
řejnost byla ochotna podílet se na pomoci těmto li-
dem, byli bychom pochopitelně velmi rádi. Čím více 
bude trvanlivých potravin, tím více maminek a žen 

v tísni bude uspokojeno. Mělo by se jednat o potra-
viny, které jsou skladovatelné, abychom je mohli 
vydávat průběžně, aby byly uspokojeny všechny 
naše klientky,“ obrací se na veřejnost Jan Panocha, 
vedoucí Azylového domu v Mostě. 

Do sbírky potravinové pomoci, kterou uspořá-
dal Farní sbor ČCE v Chomutově pro klienty Dia-
konie ČCE - Střediska sociální pomoci v Mostě, se 
už opakovaně zapojili také mostečtí středoškoláci. 
Studenti i pedagogové Střední školy InterDACT, 
Podkrušnohorského gymnázia Most a Vyšší od-
borné školy sociálně právní v Mostě spolu s farní-
ky letos nashromáždili trvanlivé potraviny a další 
potřeby za tisíce korun.  (Dokončení na straně 2)

U Stovky znovu dvěma pruhy? 

Otevřela se potravinová 
sbírka pro opuštěné 
ženy a matky s dětmi  

Lidé mohou přinášet 
trvanlivé potraviny do 
mosteckého Business 
Centra (bývalé Báňské 

stavby), a to každé úterý 
mezi 10. – 14. hodinou 

nebo ve čtvrtek mezi 12. – 
17. hodinou. Vhodné jsou  
těstoviny, rýže, konzervy, 

kečupy, dětské výživy 
apod. 

Potraviny, které lidé do sbírky přinesou, 
dostanou klientky mosteckého azylového domu.
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napsali jste nám...

MOST – Pacienti, ale i lékaři mostecké nemocnice musejí už něko-
likátým měsícem čelit řadě omezení a stavebnímu ruchu. Zdravot-
nický gigant totiž poprvé od počátku svého fungování, tedy po 40 
letech, zažívá rozsáhlou rekonstrukci. Jednotlivé budovy se zatep-
lují, vyměňují se tu okna, nemocnice bude mít také nové výtahy a 
sociální zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace. Nákladná opra-
va by měla skončit ještě v letošním roce.    

Mostecká nemocnice v  sou-
časné době prochází velkými 
změnami. Komplex pavilonů se 
totiž kompletně opravuje a re-
novuje. Rekonstrukce probíhá 
za plného provozu, což si vy-
žaduje řadu omezení a velkou 
dávku trpělivosti jak ze strany 
lékařů, tak i pacientů. „Konkrét-
ní opatření vztahujících se k do-
časným změnám a omezením na 
odděleních souvisejících s postu-
pem rekonstrukčních prací jsou 
desítky a informace o nich paci-
enti získají přímo v nemocnici,“ 
informoval Jiří Vondra, vedoucí 
úseku ředitele Krajské zdra-
votní, a.s., pod niž nemocnice 
v Mostě spadá.   

S  nákladnou a náročnou 
opravou se začalo na konci srp-
na minulého roku po více než 
ročních přípravách. Realizace 

projektu si vyžádá bezmála 157 
milionů korun. Projekt by měl 
být ukončen ještě letos, praktic-
ky rok po zahájení. „S ohledem 
na stáří budov a jejich infra-
struktury, které byly dlouhodo-
bě ve velmi špatném stavu, je 
celková rekonstrukce nutností. 
V podstatě se jedná o první akci 
takového rozsahu od dob výstav-
by nemocnice. Letos je to 40 let, 
kdy začala sloužit veřejnosti, 
a opravu si jistě zaslouží,“ zmínil 
dále Jiří Vondra. Rekonstrukci 
provádí sdružení regionálních 
fi rem, Společnost Nemocnice 
Most.  

Součástí náročné opravy je 
zateplení budov i výměna vý-
plní otvorů, což by mělo do 
budoucna přinést úsporu na vy-
tápění ve výši zhruba devíti mi-
lionů korun. „Probíhají práce na 

zateplení budov, konkrétně stro-
pů suterénů, fasád a střech. Kom-
pletně by mělo být vyměněno na 
3 606 oken a dveří, a to u pavilo-
nů A, B a C. Kromě snížení ener-
getické náročnosti by mělo dojít 
i ke zlepšení technického stavu. 
Zateplují se také střechy, které by 
měly být chráněny odolnou hyd-
roizolační fólií. Součástí je i vý-
měna střešních vpustí či oprava 
spádování střech,“ vyjmenoval 
některé z probíhajících prací Jiří 
Vondra. Při opravách se uplat-
ňují i nové technologie. Fasády 
objektu by měly být opatřeny 
speciální silikonovou omítkou 
se samočisticí schopností a zvý-
šenou odolností vůči výskytu 
mikroorganismů. Kromě zatep-
lování a výměny oken a dveří 
by měla nemocnice dostat nové 
výtahy a pacienti určitě ocení 
i nové sociální zařízení včetně 
nových rozvodů vody a kana-
lizace. Prostředky na opravu 
nemocnice plynou z dotací EU. 
Původně měla být rekonstrukce 
nemocnice v  mnohem menším 
rozsahu. „Akce byla prvotně 
připravována a směřována do 

Operačního programu Životní-
ho prostředí v rozsahu zateplení 
a výměny výplní otvorů. Nové 
představenstvo Krajské zdravot-
ní, a. s. však rozhodlo o zásad-
ním přepracování původního 
projektu a využití dotace z ROP 
Severozápad pro oblast podpory 
Infrastruktura v oblasti rozvo-
je lidských zdrojů, kterou také 
nakonec Krajská zdravotní, a. s. 
získala. Nový projekt navíc za 
nižší cenu dosáhl významně vět-
šího rozsahu a vyššího plnění,“ 
podotkl k  fi nancování rekon-
strukce Jiří Vondra a ještě do-
dal: „Práce probíhají za plného 
provozu, a mají na jeho průběh 
samozřejmě dopad. Zaměstnanci 
mostecké nemocnice, a věříme, 
že i pacienti a jejich blízcí, mají 
pro průběh prací pochopení, je-
likož výsledek výrazně přispěje 
k  nápravě nevyhovujících pod-
mínek při poskytování zdravot-
ních služeb. Opravené pavilony, 
nová sociální zařízení, ale i te-
pelný komfort, který se již začíná 
projevovat v opravených částech, 
jistě ocení pacienti i zaměstnan-
ci.“  (sol)

MOST - Už pojedenácté hlaso-
vali diváci v  oblíbené ANKETĚ 
CENA DIVÁKA. Ceny pro nejlepší 
herečku, nejlepšího herce a nej-
lepší inscenaci uplynulého roku 
jsou rozdány. 

Slavnostní vyhlášení pro-
běhlo na Velké scéně Městské-
ho divadla v  Mostě v  pátek 13. 
února před premiérou kome-
die Postřižiny. I letos posbíra-
la CENY DIVÁKA rekordně  
a jednoznačně ve všech katego-
riích jedna jediná inscenace – 
slavný muzikál Zpívání v  dešti!
Nejlepší herečkou roku 2013 se 
tak stala Karolína Herzinová za 
roli Liny Lamontové, nejlepším 
hercem Jan Beneš za  roli Cos-

mo Browna a nejlepší inscenací 
se stal muzikál Zpívání v  dešti 
v  režii Pavla Ondrucha. Po ví-
tězných rolích budou i letos po-
jmenována nová divadelní vína. 
Cenu diváka předával Karolíně 
Herzinové radní města Mostu 
Vlastimil Vozka. Jan Beneš pře-
vzal ocenění z  rukou loňské ví-
tězky a manželky Zity Benešové 
a pomyslnou režisérskou štafetu 
předal Pavlu Ondruchovi – v za-
stoupení dramaturga Michala 
Pětíka - jednatel Městského di-
vadla v Mostě Václav Hofmann.

Předávající současně vyloso-
vali i tři hlasující diváky, kteří 
získávají Předplatné na rok 2015 
a loňská divadelní vína.  (nov)

Staročeský ples

V sobotu 21. února můžete vyrazit do hotelu Cascade na 
tradiční Staročeský ples.  Plesat můžete od 20 až do 02 hodin. 
K poslechu a tanci   zahraje živá hudba, dále cimbálovka FCM 
Radegast, Blue Romantic cimbal a chybět nebude ani diskoté-
ka. Součástí plesu je bohatá tombola a samozřejmě speciality 
staročeské kuchyně. Vstupné 290,- Kč včetně welcome drinku. 
Vstupenky si můžete  opatřit v recepci hotelu Cascade, tel. 476 
703 250.

Milá redakce
Chtěla bych se s vámi podělit 

o svůj zážitek, nebo spíš nemi-
lou příhodu, která se mi stala na 
mosteckém vlakovém nádraží. 
Cestovala jsem s malou dcerou 
ve všední den, v půl  deváté ve-
čer  vlakem. Krátce po osmé ho-
dině dcera potřebovala nutně na 
WC. Šly jsme tedy na záchodky, 
ale byly zamčené. Obrátila jsem 
se tedy na paní v pokladně, je-
likož jsem předpokládala, že 
klíče od toalet budou zřejmě 
u ní. Paní mi ale sdělila, že drá-
ha nemá s WC na nádraží nic 
společného, že je provozuje sou-
kromník. Na dotaz, kam tedy 
máme jít na toaletu, pokrčila 
paní rameny.

Město se chlubí moderním 
přednádražím, které je nyní 
opravdu na úrovni a pěkné. 
V případě nádražních toalet je 
ale naše město sto let za opi-
cemi. Je to urážka cestujících. 
Cestuji vlakem často, ale nic 
podobného jsem nikde jinde 
nezažila. Já vím, že město může 
namítnout, že mu nádraží nepa-
tří, ale osobně se domnívám, že 
i přesto je to hlavně ostuda měs-
ta, které se navíc honosí názvem 
statutární. Chceme do našeho 
města přilákat turisty, ale neu-
míme jim zajistit tak samozřej-
mou a potřebnou věc, kterou je 
veřejné WC na nádraží.

S pozdravem Petra z Mostu

MOST – Minulý týden muselo 
divadlo zastavit a předčasně 
ukončit premiéru komedie Po-
střižiny. Těsně před koncem 
představení zkolaboval totiž po 
pádu na jevišti jeden z hlavních 
představitelů, Jiří Kraus. 

Jiřího Krause, představitele 
strýce Pepina, odvez-
la záchranná služba 
do nemocnice, kde 
byl hospitalizován. 
Pád a následná in-
dispozice  se naštěstí 
obešly bez vážných 
následků a Jiří Kraus 
je již v domácím lé-
čení.

Vedení mosteckého divadla 
nabídlo všem premiérovým 
divákům možnost navštívit 

zdarma reprízu Postřižin podle 
jejich vlastního výběru. Stačí se 
jen domluvit v pokladně diva-
dla. „Nabídka platí po předložení 
původní vstupenky či předplati-
telského průkazu do konce dub-
na,“ sdělila Ivana Bonaventuro-
vá z Městského divadla v Mostě. 

Současně upozornila 
na další představení, 
která musela být z dů-
vodu nemoci zrušena: 
„Jedná se o představe-
ní ve dnech 16. a 17. 
února -  komedii Bl-
bec k večeři a Tajem-
ný hrad v Karpatech. 
Vstupenky zůstávají 

v platnosti do nejbližších repríz -  
11. a 19. března. Všem divákům 
děkujeme za pochopení.“ (red)

(Pokračování ze strany 1)
Dary jsou určeny ženám a dě-

tem z Azylového domu v Mostě 
a také klientům zapojeným do 
programu sociální práce v ohro-
žených rodinách. „Kromě žen 
z  azylového domu se potraviny 
rozdávají například také rodi-
nám, které mají nařízený dohled. 
Jsou to například maminky, kte-
ré potřebují překlenout nějakou 
krizovou situaci, například když 
jim nedorazí dávky a podobně. 
Jedná se v Mostě zhruba o dvacet 
rodin,“ podotkl dále Jan Pano-
cha a dodal: „Potravinová sbírka 
je již tradiční akcí, která se kaž-
doročně zahajuje kolem Vánoc 
a přetrvává do ledna. Všem, kteří 

se sbírky zúčastnili, patří za jejich 
opakovanou podporu upřímné 
poděkování.“ V  současné době 
tak sbírka potravin, kterou shro-

máždili středoškoláci, postačí 
maminkám zhruba na půl roku.  

Azylový dům pro ženy a matky 
s dětmi v Mostě, který má kapa-
citu 36 lůžek pro děti a 18 lůžek 
pro maminky a ženy, je v součas-
né době téměř plný. „Máme 14 
pokojů pro maminky s dětmi a 4 
lůžka, kde jsou samostatná lůžka 
pro ženy bez dětí. V  současnosti 
jsou volná dvě lůžka, takže jsme 
skoro naplněni,“ upřesnil dále 
vedoucí azylového domu. Zvýšit 
komfort a zlepšit služby azylo-
vého domu pomohla i nedávná 
rekonstrukce objektu, již zajiš-
ťovalo město Most z  dotačních 
prostředků. „Je to nyní bezbarié-
rový objekt, protože máme nový 

výtah. Zvýšený je i komfort na 
pokojích, protože maminky mají 
k  dispozici například i kuchyň-
skou linku, nové sociální zařízení. 

Kvalita služeb se celkově zvýšila,“ 
doplnil ještě Jan Panocha.  (sol) 

Nejvhodnější a nejžáda-
nější potraviny do sbírky 
jsou například těstoviny, 
kečupy, rýže, mouka, ale 
i konzervy – masové, dětská 
výživa, sunary a podobně. 
V  tuto chvíli jsou ostatní 
sklady pomoci, kde je na-
příklad ošacení, úplně plné, 
takže v  tuto chvíli jsou po-
třebné právě potraviny.

Lidé mohou přinášet tr-
vanlivé potraviny do mos-
teckého Business Centra 
(bývalé Báňské stavby), a to 
každé úterý mezi 10. – 14. 
hodinou nebo ve čtvrtek 
mezi 12. – 17. hodinou.  
Schůzku je možné domluvit 
si také telefonicky. Bližší in-
formace poskytnou pracov-
nice oddělení péče o dítě, se 
kterými pěstoun řeší pěs-
tounskou péči.

Otevřela se potravinová sbírka pro 
opuštěné ženy a matky s dětmi

Rozsáhlá oprava nemocnice 
bude hotova na konci léta  

Cenu diváka dostalo 
„Zpívání v dešti“

Jiří Kraus zkolaboval

Vítězové Ankety Cena diváka 
2014. Foto: T. Branda

Od srpna loňského roku začala náročná 
rekonstrukce mostecké nemocnice. Poprvé 
po 40 letech od zahájení jejího provozu.
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MOST – S  výstavbou komunikace Most – Mariánské Radčice by se 
mohlo začít zhruba za půl roku. Silnice III. třídy povede prodlouže-
ným ramenem stávající silnice v  ulici Čs. armády a u muzea bude 
pokračovat novým mostem přes tramvajovou a vlakovou trať. Kopí-
rovat bude bývalé lomy v okolí Mosteckého jezera a dále se napojí 
na stávající komunikaci vedoucí na Mariánské Radčice. Pokud vše 
půjde bez průtahů a komplikací, mohli by po ní řidiči jezdit za dva 
a půl roku.      

Stavba komunikace Most – 
Mariánské Radčice na sebe ne-
chávala dlouho čekat. Nyní se 
ale její možná realizace posunu-
la kupředu. Už koncem února 
totiž končí termín pro podávání 
nabídek. „V současné době probí-
há zadávací řízení veřejné zakáz-
ky. Termín pro podání nabídek je 
stanoven na 26. 2. 2015,“ potvr-
dila Michaela Tesařová z odděle-
ní vnějších vztahů a komunikace 
Ministerstva fi nancí ČR a ještě 
uvedla: „Na základě dosavadních 
zkušeností ministerstva fi nancí se 
zadávacím řízením takto složi-
tých zakázek lze předpokládat, 
že při hladkém průběhu jednání 
hodnotící komise by mohla být 
realizační smlouva s vybraným 
uchazečem uzavřena do 7 měsí-
ců od zahájení činnosti komise. 
Předpokládaná doba plnění této 
veřejné zakázky je 34 měsíců.“ 

Stavba samotné komunikace 
je rozdělena do 30 stavebních 
objektů a bude realizována po-
dle harmonogramu prací, kte-
rý předloží vybraný zhotovitel 
stavby, který vzejde z  výběro-
vého řízení. Nová komunika-
ce by měla být v délce více než 
osmi kilometrů. „Navrhovaná 
trasa v podstatě kopíruje okraj 
bývalých hnědouhelných lomů 
Most – Kopisty a Ležáky a dále 
pokračuje při jižním okraji vnější 
výsypky Růžodol a po severním 
okraji popelové skládky CHEZA-
-Nové Pole (bývalý lom Venuše),“ 
upřesnila Michaela Tesařová 
s tím, že po částech by měla dále 
pokračovat po bývalé silnici 
III. třídy směrem na Mariánské 
Radčice. „Zde by měla končit na-
pojením na stávající komunikaci 
Mariánské Radčice – Braňany,“ 
dodala Michaela Tesařová. Nej-

náročnější částí výstavby bude 
hned počáteční úsek, který by 
měl navázat a být prodlouženým 
ramenem stávající komunika-
ce v  ulici Čs. armády. V  úseku 
u muzea by se pak měla nová 
silnice překlenout přes tramva-
jovou a vlakovou trať. Součástí 
budou také přeložky sítí, výstav-
ba okružní křižovatky a projekt 
zahrnuje také výstavbu cyk-
lostezky. V  rámci výstavby by 
mělo dojít také ke kácení zhruba 
tisícovky dřevin a zeleň by měla 
být nahrazena novou výsadbou. 
Ukončení stavby se předpoklá-
dá zhruba v termínu dvou a půl 
roku. „Účelem stavby je obnovení 
komunikačního spojení města 
Most s okolními obcemi ležícími 
severně od Mostu, tedy Marián-
skými Radčicemi a Braňany, kte-
ré bylo zrušeno těžební činností 
v této lokalitě,“ uvedla ještě Mi-
chaela Tesařová z  ministerstva 
fi nancí a k předpokládaným ná-
kladům stavby dodala: „V sou-
časnosti nelze předjímat, jaké fi -
nanční náklady si stavba vyžádá, 
neboť nebyly podány nabídky, 
ani uzavřena realizační smlou-
va.“ Předpoklady na stavbu jsou 
kolem půl miliardy korun.  (sol)

(Dokončení ze strany 1)
V  současné době se totiž na 

třídě Budovatelů a také na Sku-
povce parkuje zdarma. Parko-
maty jsou zatím mimo provoz 
a radní budou jednat, v  jakém 
režimu by mělo být parkování 
v budoucnu. „Budou se zvažovat 
varianty, zda tu parkovat na par-
kovací hodiny, parkovací kotouče 
či zda se zvolí jiná alternativa,“ 
uvedl před časem náměstek pri-
mátora Marek Hrvol. 

V souvislosti s řešením dopra-
vy na třídě Budovatelů by měla 
přijít na pořad dne i otázka do-
pravní situace v  lokalitě u Stov-
ky. Tady totiž nechala koncem 

uplynulého roku v  rámci úprav 
vnitrobloků a okolí u obytných 
bloků zřídit minulá městská vlá-
da i nové parkování. To vzniklo 
v jednom z jízdních pruhů, blíže 
tramvajovému pásu. Nová par-
kovací místa sice lidé z  lokality 
kvitovali, zároveň ale vznikla 
poněkud nepřehledná situace 
v  dopravě, kdy se ve vozovce 
frekventované silnice pohybova-
la kvůli parkování vozidel řada 
řidičů. „V době, kdy se realizova-
la oprava vnitrobloků, bylo nutné 
řešit i parkování vozidel občanů 
této lokality. Jako dočasné řešení 
tak vznikl parkovací pruh podél 
tramvajového tělesa na třídě Bu-

dovatelů,“ uvedla tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. V současné době je 
proto záměr, že by se parková-
ní v  levém jízdním pruhu mělo 
zrušit a jízdní pruh by měli zno-
va používat řidiči. „Touto proble-
matikou se zabývala dopravní 
komise. Její doporučení budou 
tento týden projednávat radní, 
poté sdělíme více informací,“ 
podotkla pouze tisková mluvčí. 
Zda zůstane parkování v původ-
ním jízdním pruhu, se zajímali 
i občané města. „Město neevidu-
je žádnou ofi ciální připomínku 
nebo stížnost na dočasné řešení 
dopravní situace v  této lokalitě. 
Pouze u dvou telefonických do-
tazů chtěli tazatelé ujištění, že se 
opravdu jedná o dočasné řešení,“ 
potvrdila mluvčí. 

V  případě zrušení parkova-
cího pruhu u Stovky, tedy ná-
vratem do původního stavu, by 
ale řidiči a obyvatelé lokality 
neměli na parkování nijak tra-
tit. Náhradou by jim měla být 
parkovací stání v rekonstruova-
ných dvorech. „V nově uprave-
ných vnitroblocích vznikla nová 
parkovací místa, zhruba kolem 
120,“ podotkla Alena Sedláč-
ková. 

Problémový je u Stovky i je-
den z přechodů pro chodce. Ten 
se totiž propadá a ve vozovce 
je tak hluboký výmol. „Přechod 
pro chodce je zahrnut v  plánu 
oprav,“ doplnila ještě mluvčí 
Alena Sedláčková.  (sol)

Po silnici z Mostu do Radčic by 
se mohlo jezdit v roce 2018

U Stovky znovu dvěma pruhy?

Opravit by se měl i propadající se přechod.

Silnice Most - Mariánské Radčice by měla vést 
v okolí napuštěného Mosteckého jezera.
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Král horolezců Radek Jaroš 
si po Koruně Himálají brousí mačky na Korunu planety

KLÍNY – S českým králem horolezců Radkem Jarošem měli možnost 
se o uplynulém víkendu setkat milovníci hor jak jinak, než na ho-
rách. Tentokrát v nové hale Sportareálu Klíny. Příznivci našeho nej-
známějšího horolezce tu mohli na plátně zhlédnout unikátní záběry 
z jeho posledního výstupu na nejobávanější horu světa a poslední 
osmitisícovku v jeho cenné sbírce, na K2 - a také si poslechnout pou-
tavé vyprávění z poslední expedice. 

Zdolat vrchol K2 (8  611 m) 
se podařilo Radku Jarošovi už 
loni v  létě, 26. července. Do-
bytím „ká dvojky“ je Radek 
Jaroš korunován na krále ho-
rolezců. Stal se totiž jediným 
a prvním Čechem, kterému se 
podařilo vylézt na vrchol všech 
14 osmitisícových vrcholů svě-
ta bez kyslíkového přístroje. 
Zdoláním Koruny Himálají se 
Radek Jaroš stal zároveň také 
15. horolezcem na světě, kteří 
se touto nejcennější „trofejí“ 
horolezců mohou pochlubit.  

Jaký je to pocit dobýt všech-
ny osmitisícovky planety 
a ovládnout pomyslný trůn 
horolezců? Jaká byla poslední 
expedice na obávanou „horu 
hor“, a co plánuje dál…? To 
a ještě spoustu dalšího o stře-
chách světa prozradil týdeníku 
Homér Radek Jaroš v následu-
jícím rozhovoru, který přináší-
me našim čtenářům.      

Setkáváme se spolu tady na 
Klínech už poněkolikáté, teď 
s  dvouletou přestávkou, zato 
ale už se zkompletovanou 
„sbírkou“ osmitisícovek ze-
měkoule. Stal ses králem horo-
lezců… Takže první otázka se 
nabízí: Jaký to byl pocit?

„Hele, jsem tady! Já žiju pra-
vidlem, že není cílem zdolat 
vrchol, ale vrátit se. I na K2 
jsem to věděl. Sice to je úžasný 
a fantastický pocit, že jsem na 
vrcholu poslední hory, ale ješ-
tě nejsi dole. Vyráželi jsme na 

vrchol z  posledního tábora ve 
12 hodin. Měl jsem za sebou 
dohromady v  kuse 16 hodin 
námahy a člověk je tak ‚vybitej‘, 
že emoce nemůže tolik pustit. 
Pořád je důležité koncentrovat 
se na návrat.“ 

K2 jsi dal napopáté. Po-
koušel ses o ni už v roce 2001. 
Podařilo se to až loňského 
července. Co zhatilo všechny 
předešlé výstupy na tuhle obá-
vanou horu? 

„Pokaždé to bylo počasí. Při 
čtvrtém výstupu, v expedici Járy 
Cimrmana, jsem si rozdrtil prst, 

takže jsem to musel nakonec 
vzdát. A teď jsme měli, musím 
říci, úplně fantastický počasí, na 
který jsme čekali pět sezón. Byli 
jsme dobře aklimatizovaní, pro-
tože jsme ještě předtím vyrazili 

do Jižní Ameriky a pak odpočí-
vali v dobrých klimatických, hy-
gienických i gastronomických 
podmínkách. Původně jsme se 
chtěli aklimatizovat někde v ob-
lasti Pákistánu, ale tam není ni-
kde oblast, kde by se dalo vylézt 
na sedmitisícový kopec, slézt 
do nula metrů nad mořem a jít 
zase na expedici. Byli bychom 
tam ve špatných hygienických, 
gastronomických i výškových 
podmínkách, proto jsme zvolili 
tuto variantu a osvědčila se.“ 

Měl jsi nějaké zvláštní oba-
vy před výstupem na poslední 
osmitisícovku, nejobávanější 
a nejnebezpečnější horu světa, 
o kterou ses už několikrát po-
koušel?

„Neměl. Na rozdíl od spous-
ty lidí, co tím žilo. Tím, že jedu 
na poslední expedici, na K2, tak 
si mysleli, že budu pod tlakem, 

že bych to mohl přehnat nebo 
nějak pokazit, ale já jsem byl 
v pohodě.“

O dva roky dříve, v roce 2012 
na Annapurně, jsi přišel kvůli 

omrzlinám o několik článků 
prstů na pravé i levé noze. Jak 
se ti s tímto hendikepem „špl-
halo“ na nejnáročnější horu?

„U zimního lezení byla výho-
da, že s nohou to není tak, jako 
když chodíme bosí nebo v  leh-
kých botách. Tady to všechno 
drží bota, takže mně to neva-
dilo a kupodivu jsem ani prsty 
neměl nějak extrémně citlivější, 
než byly předtím.“ 

Jak dlouho to trvalo, než jsi 
vylezl na vrchol K2?

„Trvalo to strašně krátce. Bě-
hem 14 dnů bylo vylezeno, tedy 
počítáno od základního tábora 
na vrchol a zpátky.“ 

Kolik jste měli výškových 
táborů?

„Na rozdíl od ostatních ex-
pedic, které tam měly 4 tábory, 
jsme si my postavili jen tři. Sta-
věli jsme je ve výšce 6 600, 7 400 
a 7 900 metrů.“

Kdo byl členem vaší expe-
dice a kolik z vás se na vrchol 
dostalo?

„Tým tvořil Petr Mašek, 
Honza Trávníček a já. Byli tam 
i další účastníci: Martin Havle-
na, který nám nakonec dělal 
kuchaře, Lucka Výborná a ještě 
tři fi lmaři, kteří o mně točí fi lm 
Cesta vzhůru. Na vrchol jsme se 
z naší expedice dostali nakonec 
jen dva, i když původně jsme 
měli v plánu vylézt tam ve třech. 
Honza Trávníček, já a Petr Ma-
šek. Petr Mašek to nakonec ale 
musel vzdát. Když jsme byli 
ve výšce 8  400 m, tak jsme ho 
přesvědčili, aby výstup ukončil. 
Jeho stav byl totiž takový, že by 
se mohl nahoru na vrchol do-
stat, ale pak už by se nemusel 
dostat dolů. Co se týče vrcholu, 
díky tomu, že loni bylo 60. vý-

ročí od prvního výstupu na K2, 
tak tam bylo hodně lidí. Ten den 
padl rekord lidí, kteří na vrchol 
vylezli. Bylo jich tam kolem tři-
ceti.“  

Na každou horu většinou 
vede několik cest, jakou jste 
zvolili vy?

„My jsme tentokrát lezli Ab-
ruzziho žebrem. Já jsem se ale 
do stejných míst, do posled-
ního tábora, dostal už v  roce 
2001 Česenovým pilířem. Takže 
mám vylezené vlastně dvě cesty 
na K2. Z  posledního tábora je 
už výstup na vrchol pak stejnou 
cestou.“ 

Jaká byla cesta, kterou jste 
zvolili, z  hlediska náročnos-
ti?

„Je bezpečnější. Je to vlastně 
hřeben – rameno, takže tam 
víceméně nehrozí laviny do výš-

ky 7000 metrů. Ze 7 300 metrů 
je pak už ale nebezpečí kvůli 
lavinám a v  8  400 metrech se 
nachází tzv. bottle neck – tedy 
bod a nejnebezpečnější místo 
výstupu na K2. Tady se stala 
drtivá většina smrtelných úrazů 
a většina ‚průšvihů‘ se odehrává 
právě v tomto místě. Problém je 
v tom, jakmile je někdo z týmu 
pomalý. Všichni ostatní jsou 
totiž odkázaní na toho prvního 
a čekají pod ledovýma ‚séraka-
ma‘ (pozn. ledové masy), které 
mají hmotnost několika desítek 
tisíc tun a padají v  nepravidel-
ných intervalech na výstupovou 
trasu. Proto se tady stává dobrá 
čtvrtina všech smrtelných úra-
zů, které na K2 jsou.“ 

Jak dlouho jsi na vrcholu se-
trval?

„Zhruba hodinu, což vím po-
dle fotografi í, které jsem tu poří-
dil. V 16 hodin jsme byli nahoře 
a v pět jsem vyrážel zase dolů.“ 

Která z  těch hor byla pro 

tebe osobně nejnebezpečnější?
„Nebezpečné je to pokaždé, 

protože nikdy nevíš, jestli se 
ti podaří vrátit se zpátky. Pro 
mě byla spousta z nich nebez-
pečných. Třeba ze Šiša Pangmy 
jsem na zpáteční cestě v  terénu 
zakopl a spadl. Měl jsem ale 
obrovské štěstí, že jsem stačil 
zaseknout oba cepíny, protože 
to bylo v takovém srázu, že bych 
jinak neměl šanci brzdit. Sta-
čilo, když by se to jen trošičku 
rozjelo. Náročné to bylo také na 
Kančendženze v  roce 2002. Byl 
jsem poslední na vrcholu a pode 
mnou zlikvidovali všechny výš-
kové tábory. Sestup, který jsem 
měl naplánovaný na několik 
dnů, jsem tak musel absolvovat 
během jednoho dne, bez pití, 
bez jídla…“

Korunu Himálají jsi od-
startoval nejvyšší horou světa 

a skončil u nejtěžší a nejobáva-
nější? Dá se to tak říci?

„K2 patří sice mezi nejtěžší, 
ale budu-li upřímný, tak nám 
při výstupu vyšlo vše, co jsme 
tomu dali. Pomohlo nám i to, 
že tam byly jiné expedice. Jsem 
z toho proto trochu v rozpacích, 
jestli mám být na tento výstup 
hrdý nebo ne…Byl jsem zvyklý 
vždycky bojovat a také si to, jak 
se říká, ‚odmakat‘. A tady jsem 
se tak trochu svezl.“ 

Co to pro tebe znamená mít 
Korunu Himálají?

„Určitě splnění snu a cíle. Tře-
ba ale také to, že když jdu před-
nášet do pražského business 
klubu, kde jsme si ujednávali 
podmínky, mi kdosi řekl, že se 
domluví s  panem prezidentem 
a dá nám vědět. A já jsem mu 
řekl, aby panu prezidentovi vy-
řídil, že ho pozdravuje ‚král‘.“

Zdolat Korunu Himálají je 
unikátní a jistě i extrémně ná-
ročné. Jaký máš teď před sebou 

Radek Jaroš (druhý zprava) s členy 
expedice na K2, kde byla i Lucie Výborná.

O K2 se horolezec pokoušel několikrát. 
Až pátý pokus byl úspěšný.
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Světla 
velkoměsta

Jitčini rodiče se rozvedli, když 
jí ještě nebylo ani deset let. Z ro-
dinného života si pamatovala 
jen věčné hlasité hádky, mámin 
pláč, opilého otce, matčiny mi-
lence a rvačky, kterými končila 
většina společných večerů jejích 
rodičů. Když se táta odstěhoval, 
nebylo to o moc 
lepší. Máma si ne-
ustále stěžovala, že 
nemá peníze. Ne-
chávala ji samot-
nou doma a večery 
trávila se svými 
přáteli. Střídala 
milence a pokaždé, 
když ji nějaký muž 
odkopl, chodila 
brečet k  ní do po-
koje. Mezi vzlyky ji 
přesvědčovala, že všichni chlapi 
jsou zmetci a nakonec stejně zů-
stane sama. Vyrostla z ní zakřik-
nutá dívka, která se jen těžko se-
znamovala a ve společnosti byla 
úplně ztracená. Gymnáziem 
prošla nenápadně, bez přátel, 
zato s  dobrým prospěchem. Na 
vysokou školu se těšila. Doufa-
la, že když se dostane z malého 
města, dál od své mámy, mezi 
jiné lidi, kteří o ní nic nevědí, 
bude všechno lepší. Nebudou ji 
trápit matčiny problémy. Nikdo 
ji nebude spojovat s  rodinou, 
jejíž skandály na malém městě 
živily fantazii místních drben. 
Přihlásila se na kolej a hned prv-
ní den zažila těžké zklamání ze 
své spolubydlící. Extravagantní 
dívka, které bylo všude plno, ne-
byla přesně ten typ, s kým chtě-
la sdílet pokoj. Mluvila s  Jitkou 
trochu spatra, trochu pohrdlivě. 
Jitka jako vždy raději mlčela. Ve-
čer pak tiše brečela do polštáře. 
Uvědomila si, že jen změna mís-
ta jí nepomůže. Musela by změ-
nit svůj přístup k  okolí, aby se 
z ní stal oblíbený člověk, se kte-
rým se ostatní budou rádi setká-
vat. Přestože nebyla nijak oškli-
vá, ve svých devatenácti letech 
byla ještě panna a nikdy s  žád-
ným chlapcem ani nechodila.  
Rozhodla se, že společenský ži-
vot pustí z hlavy. Soustředí se na 
studium a uvidí, třeba ve velkém 
městě nakonec najde přátele 
s podobnou povahou. Když ji po 
přednášce oslovil pohledný stu-
dent z vyššího ročníku, celá rudá 
hledala slova. Jmenoval se Dani-
el, byl to fešák a navíc příjem-
ný a milý. Dělal, že si nevšiml 
jejích rozpaků. Mluvil s  ní tak, 
že se nakonec dokázala uvolnit 
a odpovídat mu už bez zábran. 
Pozval ji na čaj, ukázal jí, co kde 
na univerzitě najde a co je třeba 
vědět a znát. Druhý den už Da-
niela vyhlížela. Po přednášce na 
ni opět čekal. Už se s ním bavila, 
jako se starým známým. Tak se 
sešli ještě párkrát, když ji pozval 
mezi své přátele. Byl nadšená. 
Konečně se dostane do skupiny 
lidí, kteří na ni nebudou koukat 
skrz prsty. Věřila, že i ostatní se 
k  ní budou chovat jako Daniel. 
Večer ji odvedl do čajovny, kte-
rá ten den patřila jen uzavřené 
společnosti. To jí lichotilo. Če-
kala skupinu mladých lidí. Byla 
ale překvapená. Většina lidí byla 
spíš starších. Všichni byli takoví 
tišší a nenápadní. Napadlo ji, že 
jsou si všichni tak nějak podob-
ní. Jen jeden muž čněl nade vše-
mi. Měl spíše zajímavý, než krás-
ný obličej orámovaný plavým 
plnovousem. Dlouhé husté vlasy 
měl sepnuté dřevěnou sponou. 
Nedokázala od něj odtrhnout 
oči. Měl v sobě cosi, co ji přita-
hovalo. Vnitřní sílu, která jí vždy 
chyběla. Daniel ji všem před-
stavil. Nepamatovala si jména 
ostatních, ten zvláštní muž, kte-

rému ostatní projevovali úctu, si 
říkal Leonard. Pomyslela si, že to 
jméno se k tomu plavému silné-
mu muži dokonale hodí. Usadila 
se v jeho blízkosti. Pak začal muž 
mluvit. Měl hluboký, sytý, pod-
manivý hlas. Mluvil o společné 
síle, o soudružnosti, o tom, jak 

už nikdo z  jeho lidí 
nikdy nebude sám. 
Se všemi problémy 
si společně poradí. 
Jsou tu jeden pro 
druhého. On ze 
všech sejme jejich 
trápení a žal a sám 
si s  tím poradí. On 
je ta síla, o kterou 
se mohou ostatní 
opřít. Všichni hlta-
li jeho slova. I ona 

mu věřila každičkou hlásku. 
Představovala si, jak je hýčkána 
v dokonalém světě bezpečí a lás-
ky, kterou jí teď Leonard nabízí. 
Nedokázala odolat. Chtěla pa-
třit k  těm lidem. Když se začali 
ostatní rozcházet, Leonard ji 
vyzval, aby ještě chvíli zůsta-
la. Mluvil k  ní tiše, držel ji za 
ruku a ona netoužila po ničem 
jiném, než zůstat s  tím mužem. 
Druhý den se sešla s Leonardem 
zas a pak znovu. Už si neuměla 
představit, že by jí neříkal, co 
má dělat. Chtěla být jeho sou-
částí. Vstoupila do církve, kte-
rou on vedl. Slepě, bez otázek, 
bez výhrad. Jen když bude pod 
jeho ochranou. Nemusela na nic 
myslet. Leonard jí říkal, co má 
dělat, co si má myslet, co má ří-
kat. Stejně, jako ostatním. Když 
jí řekl, že láska není hřích a očis-
tí jí mysl, bez výhrad se milova-
la nejprve s ním, pak s každým 
dalším členem církve, kterého jí 
Leonard určil. Docházela k Leo-
nardovi do jeho domu, kde spo-
lečně s  ostatními členy církve 
chodila zcela nahá, jedla prášky, 
které jí Leonard dával a po kte-
rých se cítila tak lehká a šťastná. 
Bez odmluv poskytovala své tělo 
jednomu i více mužům za večer. 
Dělala vše, co se po ní chtělo. 
Když nemohla večer přijít k Leo-
nardovi, byla nervózní, třásla se, 
dělalo se jí špatně. Uvědomila si, 
že je zcela závislá nejen na tom 
muži, ale i na drogách, které jí 
dával. Pak jí Leonard řekl, že 
už ji při svých večerních sean-
cích nechce. Je příliš rozklepa-
ná, nervózní. Nahradí ji nové 
svěží členky církve. Pokud chce 
dál dostávat své tabletky, musí 
pro církev něco udělat. Může 
své tělo prodávat na ulici jiným 
mužům. Její duše se to nedo-
tkne, ta patří Leonardovi. Může 
také lákat turisty do bytu, kde 
už si s nimi poradí další členové 
církve. Okradené a zostuzené je 
pak vyprovodí na ulici.  Prosila 
Leonarda, aby ji neodmítal. Aby 
jí dovolil dál chodit k němu. Už 
s ní ale nemluvil. Bez zájmu od 
ní otočil hlavu a nařídil Danie-
lovi, aby jí odvedl a už mu ji ni-
kdy nevodil. Neuplynul ani rok 
od chvíle, kdy Leonarda poprvé 
viděla a pocítila to naprosté bez-
pečí, když se její život tak náhle 
změnil. Daniel jí řekl, že nemůže 
dělat nic jiného než Leonarda 
poslechnout a opustil ji. Zůstala 
sama na ulici. Feťačka závislá na 
narkotikách, tisíckrát zneužitá, 
odporná sama sobě. Myslela na 
svou mámu, když vyjela do nej-
vyššího patra domu, kde v malé 
garsonce bydlela od doby, kdy 
ji vyhodili nejprve ze školy, pak 
i z koleje.  Otevřela okno a chvíli 
se dívala na světla nočního měs-
ta. Než skočila, její poslední my-
šlenka patřila tomu zvláštnímu 
muži, který jí zcela změnil život. 

(pur)

SOUDNIČKA
další cíl? Neuvažuješ o Koruně 
planety (pozn. tzv. Seven Su-
mmits - nejvyšší hory všech 
sedmi kontinentů)?

„Ptá se mě na to hodně lidí. 
Když už jsem jednou král, 
a každý král chtěl své králov-
ství rozšířit, tak pro mě rozšířit 
království znamená, pokusit se 
o druhou korunu a to je Koruna 
planety.“ 

Zdolání Koruny planety by 
ale nemělo být náročnější než 
mít Korunu Himálají… 

„Určitě není. Samozřejmě to 
ale zaklepávám. Známe hory… 
Každá může přinést nečekané. 
Jsme tady na Klínech, když sví-
tí sluníčko a pere, je to poho-
da, když ale začne vánice, tak 
je i tady takové malé peklíčko. 
A to jsme na Klínech. Seven 
Summits je Mount Mc Kinley, 
Elbrus a další hory, kde se dějí 
také velké průšvihy, když na to 
přijde. Takže to nemůže člověk 
podceňovat. Žádnou z hor. Ko-
runa planety je ale spíše cesto-
vatelsko horolezecký cíl, než 
extrémní lezení… Budu se ale 
snažit.“ 

Jeden z vrcholů Koruny pla-
nety máš – je to nejvyšší hora 
světa a také Asie, tedy Mount 
Everest. Takže ti zbývá vlastně 
jen šest nejvyšších hor ostat-
ních kontinentů… 

„Zatím odkládám Mount Mc 
Kinley v  Severní Americe z  le-
tošního roku na příští, protože 
nemám kluky spolulezce, kteří 

by tam se mnou vylezli. Když už 
tam pojedu, tak bych chtěl zku-
sit něco jiného, než abych se tam 
dostal za každou cenu.“ 

Takže Mount Mc Kinley 
bude první, vlastně druhý z vr-
cholů Koruny světa?

„Možná že ne, možná že bych 
jel autem na Elbrus. Je to také 
výzva… Uvidíme, co z toho na-
konec bude.“

Nezvažoval si horolezecko 
– cestovatelský grandslam - že 
bys k případné Koruně Himá-
lají a Koruně planety přidal 

i severní a jižní pól?
„To dokázal zatím jediný člo-

věk na zemi a ten je už mrtvý. 
Byl to Korejec a zahynul na An-
napurně v roce 2011. Já ho znal, 
potkal jsem se s  ním na K2. Je 
pravda, že jeden kamarád mě 
na tenhle grandslam láme. Ale 
já o tom neuvažuju. Užil jsem si 
zimy už celkem dost, asi bych si 
možná zkusil přechod Grónska, 
ale neláká mě severní ani jižní 
pól. Nejsem totiž polárník a ani 
si na něj hrát nebudu. Antarkti-
da, při zdolávání nejvyššího vr-
cholu, bude nejnáročnější nejen 
technicky, ale i fi nančně. A co se 

týče pólů, chce to jinou přípravu 
a logistiku, kterou upřímně ře-
čeno neznám. Jsem zvyklý cho-
dit a lézt strmě do kopce a ne jít 
po rovině s tím, že někde v dálce 
je bod, na který chci dojít.“ 

Která z osmitisícovek ti nej-
víc utkvěla v hlavě?

„To záleží na situaci, na li-
dech. Že bych nějakou prefero-
val nebo měl jako královnu, to 
asi nemám. Na každý hoře za-
žiješ spoustu krásných, ale také 
těžkých okamžiků, které jsou na 
hraně přežití.“

Přichází v úvahu, že bys ně-
jakou z  osmitisícovek vylezl 
ještě jednou nebo opakovaně?

„(Chvíle přemýšlení) Jen za 
předpokladu, že by se sešla vý-
jimečně dobrá parta, nebo to 
byl výjimečný cíl. Nebo možná, 
kdyby mi někdo chtěl dát deset 
nebo sto milionů, ať tam s ním 
jdu. Za milion tam rozhodně 
s nikým nepůjdu (smích).“ 

Co máš v nejbližší době před 
sebou?

„Na konci března s Martinem 
Koukalem, s  kterým jsem lezl 
na Čo Oju, jedeme do Švédska 
na běžky. Na začátku dubna 
pak s  dalšími mými známými 
na kolo na Mallorku, pak bude 
premiéra fi lmu Cesty vzhůru, 
a letos bych se chtěl věnovat 
také skalnímu lezení, cyklistice 
a dalším radostem.“

Děkuju za rozhovor 
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Úspěšné výstupy Radka Jaroše

• 19. května 1998 - Mount Everest, 8848 m
• 15. května 2002 - Kančendženga, 8586 m
• 18. června 2003 - Broad Peak, 8051 m
• 10. května 2004 - Čo Oju, 8201 m
• 9. října 2004 - Šiša Pangma, 8046 m, J stě-

na Scott/Mc Intyre alpským stylem, oce-
něno jako Výstup roku ČHS

• 28. června 2005 - Nanga Parbat, 8126 m
• 1. května 2008 - Dhaulágirí, 8167 m
• 21. května 2008 - Makalu, 8485 m
• 29. dubna 2009 - Manáslu, 8163 m
• 17. července 2010 - Gašerbrum II, 8035 m
• 28. července 2010 - Gašerbrum I, 8080 m
• 19. května 2011 - Lhotse, 8516 m
• 6. května 2012 - Annapurna, 8091 m
• 26. července 2014 - K2, 8611 m

Radek Jaroš šplhá po střechách světa v duchu hesla: 
Cílem není zdolat vrchol, ale vrátit se zpět.
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ELEKTROMECHANIKA
přijme

Karel Srba, karel.srba@ue.cz, tel.: 724 557 398

požadujeme:
ÚSO v oboru elektro

nebo mechanik měření a regulace
vhodné pro absolventy

United Energy, a. s.
Teplárenská 2
Most – Komořany

OTEVŘEN NOVÝ E-SHOP
značkové zboží

• Desigual

• Nickelson

• Tommy Hilfi ger

• Pepe Jeans

www.tiomode.cz

možnost vyzkoušení a nákupu na výdejně

Litvínov, K Loučkám 1436

mobil: 774 481 441

LITVÍNOV – Litvínovskému hokeji se letos daří. Neznamená to ale 
jen radost mezi hokejovými fanoušky, ale také daleko větší návštěv-
nost hokejových utkání. S touto ne pro všechny potěšující skuteč-
ností se potýká litvínovská městská policie. Hokej je ale litvínovský 
fenomén, a tak se strážníci spojili s policií a na utkání play – off  se 
řádně připravují.

Na Zimním stadiónu Ivana 
Hlinky bývá plno, fanoušci se 
radují, ale obyvatelé z  okolních 
ulic už se na jednotlivé zápa-
sy těší méně. Ulice jsou během 
utkání přeplněné špatně zapar-
kovanými auty. Neukáznění 
řidiči ve snaze zaparkovat co 
nejblíže stadiónu nerespektují 
veřejnou zeleň, soukromé po-
zemky, a dokonce ani dopravní 
předpisy. „Na extraligové zápasy 
se pravidelně na Zimní stadion 
Ivana Hlinky vypraví na pět tisíc 
fanoušků. To se samozřejmě odrá-
ží také na dopravní situaci v okolí 
zimního stadionu. Zimní stadion 
je nešťastně umístěn v  zastavě-
né části města. Každou sezónu 
řešíme problémy s  parkováním 
hokejových fanoušků. Letos je to 
ale ještě horší než v minulých le-
tech. Neukáznění řidiči zejména 
v  ulicích Osady parkují tak, že 
vzniká neprůjezdnost pro vozidla 
integrovaného záchranného sys-
tému. Neprojedou nejen hasiči, 
ale ani vozidla rychlé záchranné 
služby. Nelze tolerovat parkování 
na úkor bezpečnosti. Začneme 
tedy s nepopulárními opatřeními 
pro obnovení pořádku, přistou-
píme i k pokutám,“ uvedl velitel 
Městské policie Litvínov Zdeněk 
Urban. Strážníci by už při nej-
bližším hokejovém utkání měli 
korigovat parkování v  ulicích 
v okolí stadiónu. „V přilehlých uli-
cích, kde bylo parkování tradičně 
nejhorší, strážníci řídili dopravu 
už od začátku extraligové sezóny. 

Nyní musíme stejně postupovat 
i v  dalších ulicích. Na místech, 
kde neukáznění řidiči parkují 
na trávě soukromých pozemků, 
natahujeme před utkáním pásky. 
Řidiči hledají parkovací místa 
v ulicích Osady složitě a na úkor 
přestupků. Záchytná parkoviště 
u Krušnohorské polikliniky Lit-
vínov nebo v  areálu technických 
služeb přitom zůstávají prázdná. 
Budeme proto také řidiče z Osady 
na záchytná parkoviště odesílat,“ 
doplnil Zdeněk Urban. 

Strážníci se připravují také 
na neukázněné fanoušky hostů. 
Společně s  pořádkovou jednot-
kou Policie ČR a security nacvi-
čovali postup proti agresivním 

fanouškům v  sektoru hostů. 
Nejprve si pořádkové jednotky 
prošly přístupové cesty. Pak už 

se zkoušelo naostro. Z  davu fa-
noušků vytáhli nejprve strážníci, 
pak i policisté určeného fi gu-
ranta. Jednalo se o muže, kte-
rý narušoval pořádek a hlavní 
pořadatel žádal o jeho vyvedení 
ze stadiónu. Dvouhodinové cvi-
čení podle velitele akce vedoucí-

ho obvodního oddělení Policie 
ČR Litvínov Jindřicha Kusého 
splnila svůj účel. Strážníci i po-

licisté budou při zásazích na ne-
ukázněné fanoušky postupovat 
jednotně. „V minulosti jsme ně-
kolikrát na stadiónu zasahovali. 
Při společném cvičení s Policií ČR 
jsme zkoordinovali postup. Na 
případné problémy při zápasech 
play off  jsme připraveni,“ konsta-
toval velitel Městské policie Lit-
vínov Zdeněk Urban. Problémy 
s  fanoušky hostů připouští také 
manager HC Verva Litvínov Ro-
bert Kysela. „Samozřejmě hodně 
záleží na tom, kdo k nám na play 
off  přijede. Jsou kluby, jejichž fa-
noušci jsou problematičtější a vý-
tržnosti se dají očekávat. Zatím 
se nestalo, že by nějaký fanoušek 
měl zákaz vstupu na náš stadión, 
jednoho fanouška už ale řešila 
přestupková komise. Na stadi-
ónu jsou umístěny bezpečnost-
ní kamery, máme bezpečnostní 
službu a spolupracujeme s Policií 
ČR a Městskou policií Litvínov,“ 
uvedl Robert Kysela a dodal, 
že větší problémy lze očekávat  
především při zápasech s Plzní, 
Spartou, Karlovými Vary a KO-
METOU Brno.  (pur)

Litvínov se připravuje na play-off 

ÚSTECKÝ  KRAJ – V  anketě Osobnost Ústeckého kraje 2014, jejímž 
partnerem je Vršanská uhelná, a.s., zvítězily ve třech kategoriích 
osobnosti z Litvínova a Mostu.  

V kategorii Dobrý skutek zís-
kal nejvíce hlasů Patrik Cmo-
rej. Člen Zastupitelstva města 
Litvínova, aktivně spolupracuje 
na tvorbě a realizaci koncepce 
vzdělávání zaměstnanců Zdra-
votnické záchranné služby Ús-

teckého kraje a dalších složek 
IZS. Je registrován v organizaci 
Člověk v tísni a letos byl jejím 
zástupcem při misi na Ukraji-
ně. Patří mezi nejlépe hodno-
cené zdravotnické záchranáře 
a je držitelem Záslužné medaile 

Zastupitelstva Ústeckého kraje. 
V  kategorii Sport zvítězil Mar-
tin Ručinský. Vystřídal během 
13 sezón v NHL celkem 7 týmů. 
Jako člen české reprezentace se 
třikrát stal mistrem světa. V roce 
1998 slavil s našimi hokejisty 
obrovský úspěch na olympij-
ských hrách v japonském Na-
ganu. V současné době hraje za 
HC Verva Litvínov. Cenu poroty 

získali Černí andělé A tým BHK 
Most. Tým  je držitelem něko-
lika mistrovských titulů. V se-
zoně 2012/2013 se stal vítězem 
WHIL (česko-slovenská soutěž), 
vítězem ČR i vítězem EP – Cha-
llenge Cup. V sezoně 2013/2014 
obsadil 3. místo WHIL, potvrdil 
vítězství ČR a zvítězil v Českém 
poháru. V letošní sezoně je za-
tím na 2. místě WHIL.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Trpělivost došla Mezibořským s neukázněnými pejska-
ři. Tvrdě, přesně podle znění městských vyhlášek, nyní bude město i 
Policie ČR postihovat ty, kteří vyhlášky nedodržují. Především jde o 
neuklizené psí exkrementy a psy bez vodítek.

„Zaměříme se na dodržování 
městských vyhlášek. Také Poli-
cie ČR v Meziboří soustředí po-
zornost na to, aby lidé vyhlášky 
dodržovali. Zejména jde o to, 
aby lidé po svých psech uklízeli 
a nenechávali je běhat na vol-

no tam, kde to není dovoleno,“ 
uvedl starosta Meziboří Petr 
Červenka. Policisté při běž-
ných pochůzkách věnují větší 
pozornost tomu, zda obyvatelé 
Meziboří neporušují vyhlášku 
a pejskaři si plní své povin-

nosti. „Neukázněné pejskaře 
projednáváme v  přestupkové 
komisi. Policie ČR už rozdala 
také několik pokut přímo na 
místě. Při opakovaném prohřeš-
ku bude majitel psa postoupen 
k  projednávání k  přestupkové 
komisi a hrozí mu také vyšší 
pokuta,“ doplnil Petr Červen-
ka. Pejskaři v  Meziboří mají 
ideální podmínky. Ve městě 
jsou umístěny koše na psí ex-

krementy a majitelé psů si mo-
hou každoročně v městské po-
kladně vyzvednout sto pytlíků. 
V centru města je umístěn také 
psí pisoár. Na úklid psích ex-
krementů pořídilo město i vy-
savač. „Přednostně ale chceme, 
aby lidé po svých psech uklízeli. 
Proto jsme se rozhodli důsledně-
ji vymáhat povinnosti majitelů 
psů, které jim ukládá vyhláška,“ 
uzavřel starosta města.  (pur)

Meziboří přitvrdilo proti neukázněným pejskařům

V Ústeckém kraji bodují Litvínovští a Mostečtí

LITVÍNOV – V Litvínově se spojili opoziční zastupitelé za SNK – ED, 
Otevřená radnice a Sdružení LITVÍNOVÁCI a vytvořili Klub nezávis-
lých zastupitelů. Chtějí společně pracovat v zastupitelstvu na shod-
ných tématech, která odpovídají jejich volebním programům. 

Klub v  současné době čítá 
všech šest opozičních zastupite-
lů z  politických sdružení, která 
získala mandáty v  posledních 
komunálních volbách. Klub ne-
závislých zastupitelů v Litvínově 
má svého mluvčího, který bude 
informovat o aktuálních problé-
mech měst, jimiž se klub zabý-
vá. Pozice mluvčího se bude po 
šesti měsících měnit. Prvních 
šest měsíců je mluvčím klubu 
Robert Kysela za SNK – ED. 

„Především máme shodné cíle 
a pohled na to, co město potřebu-
je. Komunál sám není politika. 
Z města nám odchází mladí lidé, 
živnostníci a drobní podnikatelé 
a především lidé s vyšším vzdělá-
ním. Neodchází kvůli špatnému 
životnímu prostředí, ale protože 
nemají práci. Jsem přesvědčen, 
že hlavním úkolem vedení měs-
ta je podpora zaměstnanosti 
a podnikatelů, a také zvýšení 
kvality života zejména mladých 

lidí. Především podporou kultury 
a sportu. Proto jsme jako zástup-
ci nezávislých volebních usku-
pení, která nad sebou nemají 
složitý stranický aparát a jde jim 
především o rozvoj města, založi-
li společný Klub nezávislých za-
stupitelů,“ vysvětlil důvod vzni-
ku klubu mluvčí klubu Robert 
Kysela. „Naše volební programy 
jsou si velmi blízké. Nikdo z nás 
není v  žádné politické straně. 
Chceme v  zastupitelstvu spolu-
pracovat na shodných tématech. 
Společně s ČSSD jsme důstojnou 
opozicí současné vládní garni-
tuře v  Litvínově,“ uvedl Daniel 
Volák, zastupitel za Otevřenou 

radnici. „Prvním usnesením, 
které jsme v  klubu přijali, byla 
podpora hornických odborů při 
jejich demonstraci v  Praze před 
ministerstvem průmyslu a ob-
chodu. Další témata, kterým se 
chceme v nejbližší době věnovat 
je zachování úrovně mládežnic-
kého sportu jako výrazného prv-
ku prevence kriminality. Ostatně 
bezpečnost litvínovských občanů 
je naší prioritou. Dále chceme 
udržet město čisté, proto se chce-
me zasadit o zvýšení prostředků 
na likvidaci černých skládek. 
Další témata vyplynou z  aktu-
ální potřeby a diskuze v klubu,“ 
doplnil Daniel Volák. (pur)

Nezávislí zastupitelé se v Litvínově spojili

Neukázněný fanoušek musí ze 
stadiónu ven.

Na stadiónu cvičily pořádkové jednotky 
městské a státní policie.
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KALENDÁ  2015 

29. b ezna  The Most AUTOSHOW #1

5. dubna The Most MOTOSHOW #0 

12. dubna Carbonia Cup 

31. kv tna  Bezpe n  se SAFETÍKEM

11. ervna Carbonia Cup Endurance 

12. – 14. ervna  The Most European DRIFT Festival 

17. – 19. ervence  Alpe Adria / IMRC Championship 

7. – 9. srpna  The Most FIA Cars Central Europe Challenge

8. srpna  The Most of Kamil St ihavka

28. – 30. srpna  Czech Truck Prix

2. – 6. zá í  Formula Student Czech Republic 

11. íjna Carbonia Cup 

17. – 18. íjna  The Most AUTOSHOW #2 

24. – 25. íjna  The Most European ŠKODA RacePartyCamp 

31. íjna O zlatý motokárový volant Autodromu Most  

THE MOST DRIVING

AUTODROM MOST a.s.  |  Tvrzova 5  |  434 01  Most  |  +420 476 449 976  |  info@autodrom-most.cz  |  www.autodrom-most.cz

MOST – Sedm projektů podpoří společnost United Energy v rámci 
svého sponzorství Tepelná pohoda. Komořanská teplárna obdržela 
dvacet jedna přihlášek, z toho dvanáct z oblasti sportu a volného 
času, tři z oblasti vzdělávání, jednu z oblasti kultury a jednu ze zdra-
votnictví. Čtyři projekty se týkaly úspory energií.  

V polovině ledna letošního 
roku bylo ukončeno přijímání 
žádostí organizací a škol regionu 
o sponzorský příspěvek. „K to-
muto datu se sešlo 21 přihlášek. 
Rozhodnutí výběrové komise 
padlo už 6. února. Z celkových 
21 žádostí od 18 žadatelů jsme 
vybrali sedm nejzajímavějších 
projektů, mezi které rozdělíme 
něco málo přes 200 tisíc korun,“ 
uvedla tisková mluvčí United 
Energy Miloslava Kučerová. 

Z fi nančního příspěvku od 
United Energy se tak již nyní 
může radovat například ZUŠ 
Moskevská z Mostu, která ob-
drží 36 tisíc korun na pořízení 
počítačové sestavy s grafi ckým 
programem Corel, Svaz nesly-

šících a nedoslýchavých ČR, 
Stacionář Most z částky 24 000 
korun na výměnu osvětlení 
v přednáškovém sále či chomu-
tovské občanské sdružení Na 
louce, jemuž teplárna věnuje 
28 tisíc korun na pořízení boxů 
s příslušenstvím pro přepra-
vu canisterapeutických psů za 
klienty. Díky daru od tepláren-
ské společnosti bude moci SPŠ 
A VOŠ v Chomutově pokračo-
vat v etapovém projektu rekon-
strukce laboratoří elektrických 
měření a výpočetní techniky. 
Podporu získá také projekt De-
stinační agentura Krušné hory 
Do Krušných hor bez bariér 
(30 tis. Kč), Billiard hockey club 
Most (20 tis. Kč) a Divadlo nad 

Labem na organizaci tradiční-
ho divadelního festivalu Živá 
zahrada v Korozlukách (25 tis. 
Kč). 

Společnost United Energy 
zpravidla vyhlašuje 2 kola při-
jímání žádostí o dary a spon-
zoring v daném roce. O spon-
zoring mohou žádat právnické 
osoby, zejména neziskové orga-
nizace (občanské sdružení, pří-
spěvková organizace, nadace), 
města a obce a jimi zřizované 
organizace působící nebo vyko-
návající svou činnost v Ústec-
kém kraji. Při výběru projektů 
se preferuje sociální či zdravotní 
zaměření projektů, vzdělávání, 
volný čas dětí a mládeže, život-
ní prostředí. Cílovou skupinou 
jsou nejčastěji děti, senioři, han-
dicapovaní z mostecko-litvínov-
ského regionu. „Upřednostňuje-
me kvalitní, zajímavé projekty, 
které nás zaujmou,“ doplnila 
ještě mluvčí.  (sol) 

Teplárna přispěje neslyšícím, 
zdravotním psům 

a na opravu laboratoří

LITVÍNOV – Děti z Dětského domova v Mostě dostaly 143 700 korun 
z charitativní sbírky Splněná přání, kterou pořádá skupina Unipet-
rol. Její zaměstnanci mezi sebou vybrali 118 477 Kč a společnost pak 
tuto částku zdvojnásobila na 236 894 Kč, které putují na dobročinné 
účely neziskovým organizacím. 

„Velmi oceňuji, že našim za-
městnancům záleží na ostatních 
a opět přispěli na dobrou věc. 
Sbírka Splněná přání proběhla 
už počtvrté, tentokrát mezi sebou 
zaměstnanci na znevýhodně-
né děti vybrali dvakrát více než 
v  minulém roce,“ vysvětluje ge-

nerální ředitel a předseda před-
stavenstva Unipetrolu Marek 
Świtajewski. 

Výtěžek sbírky Splněná přání 
půjde na konto Dětského domo-
va v Mostě a Střediska rané péče 
v Pardubicích, v obou lokalitách 
má skupina Unipetrol své provo-

zy, nadále tak pokračuje v pod-
poře regionů, ve kterých působí. 
Zaměstnanci svou volbou určili, 
že Dětský domov v Mostě získá 
částku 143  700 korun. Za pří-
tomnosti paní ředitelky Marcely 
Stütz symbolický šek předal jed-
natel společnosti Unipetrol RPA 
Łukasz Piotrowski. Za peníze 
z daru nakoupí dětský domov 
notebook k ovládání interaktiv-
ní tabule, stoly a židle i podložky 
pro cvičení jógy a gymnastické 
míče do společné herny.  (red)

MOST – Ke kácení stromů dochází v současné době v okolí horkovo-
du komořanské teplárny. Stromy musí padnout k zemi, protože jsou 
v ochranném pásmu a teplárna se chystá na opravu horkovodů, ke 
kterým by se kvůli zeleni nebylo možné dostat. 

Letos se plánuje další etapa 
oprav horkovodů. Než ale při-
jde na opravy řady, bude nutné 
zpřístupnit k sítím centrálního 
zásobování teplem cestu. „Bude 
nutné odstranit dřeviny, které se 
nacházejí v ochranném pásmu 
horkovodů, kde bude rekonstruk-
ce probíhat. Jedná se o ulice Pio-
nýrů, Žatecká, Brněnská a okolí 
obchodního střediska Sputnik,“ 
uvedla tisková mluvčí Seve-
ročeské teplárenské Miloslava 

Kučerová. Zeleň ale nadobro ne-
zmizí. Za poražené stromy by se 
měly totiž vysadit nové. Ty se ale 
budou nově vysazovat již mimo 
ochranné pásmo. Lidé tedy ne-
musejí mít strach, že přijdou 
o zeleň. „Chtěli bychom ujistit, že 
v souvislosti s kácením dřevin bu-
dou odstraněny jen nezbytně nut-
né dřeviny, tedy ty nacházející se 
v ochranném pásmu kanálů a ty, 
které by během prací ohrožovaly 
dělníky,“ sdělila dále mluvčí. Aby 

bylo jasné, které stromy přijdou 
pokácet, uskutečnila se i prohlíd-
ka dotčených míst, a to za účasti 
odborníků z magistrátu, technic-
kých služeb i teplárenské společ-
nosti. Dřeviny by měly padnout 
k zemi v době vegetačního klidu, 
tedy do konce března. 

Rekonstrukci těles topných 
kanálů provádí fi rma Seve-
ročeská teplárenská. „Cílem 
rekonstrukcí a výměny částí 
potrubního systému je zajištění 
maximální spolehlivosti dodávek 
tepla a teplé vody, a především 
minimalizace tepelných ztrát,“ 
informovala ještě Miloslava Ku-
čerová.  (sol)

„Splněná přání“
pro dětský domov

U horkovodů se musejí 
vykácet stromy

Za přítomnosti paní ředitelky 
Marcely Stütz symbolický šek předal 

jednatel společnosti Unipetrol RPA 
Łukasz Piotrowski.
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ÚSTECKÝ KRAJ – Na svém posledním jednání probírali krajští zastu-
pitelé aktuální situaci kolem státní energetické koncepce a případ-
ného pokračování těžby uhlí v  Ústeckém kraji. Na zastupitelstvu 
mluvil také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek, který popsal 
čtyři navrhované varianty pro prolomení limitů, jejichž analýzu 
a dopady nyní zpracovává ministerstvo pro jednání tripartity. Ke 
čtyřem variantám státní energetické koncepce se krajské zastupi-
telstvo vrátí opět na svém dubnovém zasedání. Na žádost vedení 
kraje bude projednán materiál k limitům z posledního zasedání tri-
partity. 

Podle vyjádření ministra by 
vláda měla rozhodnout o po-
kračování těžby uhlí ještě letos. 
„Materiál tripartitě předložíme 
do konce letošního školního roku, 
hned vzápětí by jej projednala 
i vláda, pokud bude vůle,“ sdělil 
Jan Mládek na zasedání zastu-
pitelstva. Zároveň zastupitele 
informoval i o vývoji energetic-
kého trhu a vyzdvihl podporu 
technického vzdělávání ze stra-
ny Ústeckého kraje. V následné 
diskuzi zastupitelů a občanů pak 

vyslechl názory zástupců Ústec-
kého kraje i mosteckých horníků. 
„Proces přípravy těžby za limity 
může odstartovat až po rozhodnu-
tí vlády o některé z variant prolo-
mení. Významnou roli by v tomto 
ohledu mělo zejména ministerstvo 
životního prostředí a báňský úřad, 
který by rozhodoval o všech po-
třebných povoleních. Bude se jed-
nat o vykoupení všech pozemků, 
budov a tak dále,“ dodal ministr. 

Na jednání tripartity zastupo-
val Ústecký kraj radní pro soci-

ální problematiku Martin Klika. 
„Zajímá nás především sociální 
dopad jednotlivých variant. Po-
kud se vláda rozhodne limity ne-
prolomit, pak by měla také říci, 
jaká opatření pro Ústecký kraj 
připravila. Kraj je dlouhodobě 
zatěžován vysokou nezaměstna-
ností. Pokud bude na Mostecku 
ukončena těžba, pak je region 
ohrožen dalším úbytkem pracov-
ních míst, a to až v řádech něko-
lika tisíců. S tím souvisí sociální 
nepokoje a vyšší kriminalita. To 
vše by měla vláda vzít v úvahu, 
až bude o limitech rozhodovat. 
Pokud se rozhodne neprolomit 
a těžbu ukončit, pak by měla 
vláda zásoby uhlí na dole ČSA 
odepsat, aby se mohl region dál 
rozvíjet bez nejistoty z  budouc-
nosti. Nejistota je velmi těžká 
i pro obyvatele dotčených obcí,“ 
komentoval jednání tripartity 
Martin Klika. 

Rada Ústeckého kraje svým 
usnesením podpořila stanovis-
ko HSR-ÚK, která nesouhlasí 
s ukončením těžby uhlí, kraj-
ští zastupitelé se nejprve chtějí 
seznámit s materiálem minis-
terstva. „Přimlouvám se za to, 
aby vláda o prolomení nebo za-
chování limitů a pokračování či 
zastavení těžby uhlí rozhodla co 
nejdříve. Liknavý přístup k roz-
hodování jen prodlužuje nejisto-
ty občanů dotčených obcí i hor-
níků,“ uvedl hejtman Oldřich 
Bubeníček. Ministerstvo prů-
myslu představilo čtyři varian-
ty pro pokračování těžby letos 
v lednu. Navrhuje úplné zacho-
vání limitů, prolomení pouze 
v dole Bílina, částečné prolome-
ní v Bílině a v dole ČSA nebo 
úplné prolomení limitů, které 
by znamenalo celkové zbourá-
ní Horního Jiřetína a přilehlých 
Černic.  (red)

MEZIBOŘÍ – Na posledním jednání mezibořští zastupitelé bez vý-
hrad schválili rozpočet města na rok 2015 a prodej stavebních po-
zemků. Dlouhá diskuze se rozpoutala při projednávání nového jed-
nacího řádu. Opoziční zastupitelé dále požadovali, aby byl záznam 
průběhu zastupitelstva zveřejňován na webových stránkách města 
a aby bylo zaznamenáno, jak který zastupitel hlasoval.

Bez diskuzí a bez výhrad 
schválili mezibořští zastupite-
lé vyrovnaný rozpočet města 
ve výši 66  460 tis. Kč. Z  toho 
běžné výdaje činí 48  963 tis. 
Kč a kapitálové výdaje v hlavní 
činnosti 17 497 tis. Kč. „Finan-
cování běžných výdajů je zajiš-
těno především z  plánovaných 
daňových příjmů ve výši 49 060 
Kč, nedaňových příjmů 1  132 
tis. Kč a neinvestičních dotací 
2  383 tis. Kč. Provozní rozpo-
čet je přebytkový, a to ve výši 
3  615 tis. Kč. Tento přebytek je 
zapojen na krytí kapitálových 
výdajů. Finanční krytí kapi-
tálových výdajů je z  přebytku 
na běžných výdajích, z  účtu 
vedlejší hospodářské činnosti, 
z  úspor nájemného za tepelné 
hospodářství a 13  761 tis. Kč 
z ostatních úspor města,“ uved-
la vedoucí fi nančního odboru 
Jarmila Roubalová. V  plánu 
investic v  rámci rozpočtu za-
stupitelé schválili modernizaci 

veřejného osvětlení a zpevně-
ných ploch dohromady za 630 
tis. Kč, rekonstrukci chodníku 
před budovou kina za 200 tis. 
Kč, obnovu dětských hřišť za 
100 tis. Kč, zateplení kina, na 

které město získalo dotaci, a re-
konstrukci parku na náměstí 8. 
května, na které město rovněž 
čerpá dotaci.  Dále zastupitelé 
schválili prodej stavebních po-
zemků pod nemovitostmi, a to 
sdružení občanů „B-24“. 

Dlouhá diskuze se rozpouta-
la při projednávání žádosti pěti 
opozičních zastupitelů, kteří 
žádali jednak zaznamenávání 
toho, jak který zastupitel hla-
soval a dále, aby byl pořizován 

zvukový záznam, který by byl 
zveřejněn na webu města. Za-
stupitel Pavel Kopecký nabídl 
vedení města hlasovací zařízení, 
kterým disponuje základní ško-
la. „Je to zdarma, máme je k in-
teraktivní tabuli. Jsem ochoten 
zařízení přinést, aby si ho mohli 
zastupitelé vyzkoušet,“ nabízel 
Pavel Kopecký. Koalice, která 
nesouhlasila s pořizování hlaso-
vacího zařízení ani se sčítáním 
a zaznamenáváním hlasů zapi-
sovatelkami, tento návrh při-
jala. „Pokud je to zdarma, není 
důvod, proč hlasovací zařízení 
nevyzkoušet,“ připustil starosta 
města Petr Červenka. Na čem se 
zastupitelé neshodli, je zveřej-
ňování záznamu zastupitelstva 
na webových stránkách města. 
Zatímco pětice opozičních za-
stupitelů považuje tento krok 
za vstřícný směrem k občanům, 
koalice se obává možného zne-
užívání. Na webu města proto 
bude nadále pouze zápis z  jed-
nání. Zvukový záznam bude 
k  dispozici na radnici, kam si 
mohou občané dojít, záznam si 
poslechnout a dělat si výpisky. 
Konečná podoba změny jedna-
cího řádu bude projednávána na 
nejbližším zastupitelstvu.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Na březen si v Meziboří naplánovali rekonstrukci parku 
na náměstí 8. května. Na akci získalo město dotaci. Součástí rekon-
strukce parku je i obnova parkové zeleně. 

S obnovou zeleně začne měs-
to v  nejbližších dnech. Nejprve 
se budou kácet některé stromy, 
dojde také k  úpravě přerostlých 
dřevin. „Vše odpovídá projektu 
renovace parku. Součástí je i vý-

sadba nových dřevin, především 
pak nižšího křovinného patra,“ 
doplnila vedoucí odboru výstav-
by, majetku a životního prostředí 
Gabriela Soukupová. „Obyvatelé 
okolních domů nás opakovaně 

žádali o prořezávku a vykácení 
některých stromů. Stíní a obtěžují 
pylem. Neznamená to ale, že stro-
my pouze vykácíme. Park chceme 
kultivovat, obnovit zeleň a odstra-
nit pouze některé přerostlé stromy, 
které už nejsou v  blízkosti obyt-
ných domů vhodné,“ doplnil sta-
rosta města Petr Červenka. Podle 
klimatických podmínek bude 

město pokračovat také s úpravou 
zpevněných ploch, chodníků 
a zastávky městské hromadné 
dopravy. Jedná se zatím o první 
etapu. „Rádi bychom pokračovali 
i druhou etapou, do které by pa-
třila rekonstrukce schodiště před 
městskou radnicí a rozšíření par-
koviště v této části náměstí,“ řekl 
ještě starosta města.  (pur)

Renovace parku začne už v březnu

Jan Mládek mluvil na krajském 
zastupitelstvu o případném 
prolomení těžebních limitů

Meziboří má vyrovnaný rozpočet

Petr Červenka, starosta Meziboří.

S aktuální situací kolem státní energetické 
koncepce seznámil zastupitele ministr 

průmyslu a obchodu.

Na jednání krajského zastupitelstva přišli 
i horníci z Mostecka a Litvínovska.
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porušené paragrafy

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v pátek 6. března 2015 v 19,00 hodin 
v Docela velkém divadle v Litvínově 

premiéra - vstupné 300,- / 280,- a 250,- Kč 
objednávky vstupenek e-mailem na adrese docelavelkedivadlo@seznam.cz nebo na  777 000 933

Na mosteckých 
silnicích vyhasl loni 
jeden život

MOSTECKO – Na Mostecku 
výrazně klesl počet tragických 
dopravních nehod. V roce 2013 
na silnicích regionu zemřelo 
osm lidí, loni se obětí střetu stal 
„jen“ jeden člověk. „V uplynulém 
roce se na Mostecku stalo 887 do-
pravních nehod, což je o tři více 
než předloni. Těžká zranění utr-
pělo deset osob, lékařské ošetření 
s lehkým zraněním vyhledalo 178 
účastníků silničního provozu,“ 
uvedla statistiku policejní mluv-
čí Ludmila Světláková. U 37 ři-
dičů policisté zjistili, že před ne-
hodou pili alkohol, 4 motoristé 
byli pod vlivem drogy. Celkem 
28 řidičů mělo v dechu více jak 
jedno promile alkoholu. Hmot-
né škody přesáhly částku 34 mil. 
korun. Mezi nejčastější příčiny 
havárií patřil nesprávný způ-
sob jízdy, nepřiměřená rychlost 
a nedání přednosti. V obci řidi-
či havarovali v 682 případech, 
mimo obec došlo ke 205 koli-
zím. Nejčastěji řidiči bourali 
ve středu a v pondělí, nejméně 
střetů policie zaznamenala v ne-
děli.

Pro lupiče si došli 
policisté až domů

MOST – Díky všímavosti 
a dobré práci policejní hlídky 
obvodního oddělení Most Za-
hradní při obchůzkách policis-
tů zadrželi kriminalisté po pár 
hodinách pachatele zvlášť zá-
važného zločinu loupeže. „Jen 
několik minut po loupeži, která 
se stala ve čtvrtek kolem 3.30 
hodiny v mostecké herně, si po-

licisté všimli mladíka s kapucí 
na hlavě, který začal před nimi 
utíkat. Hlídka ho pronásledovala 
a zadržela. Poté provedla kontro-
lu totožnosti,“ uvedla policejní 
mluvčí mostecké státní policie 
Ludmila Světláková. Lapený 
mladík policistům tvrdil, že se 
prochází jen tak městem a svůj 
útěk vysvětlil tím, že se bojí po-
licie. Hlídka chlapce propustila. 
Policisté se ale dozvěděli o lou-
peži a zjistili, že zadržený mla-
dík odpovídá popisu neznámé-
ho lupiče. Muži zákona si proto 
pro lupiče došli přímo až domů. 
„Vyšetřovatel 23letého muže ob-
vinil ze zvlášť závažného zločinu 
loupeže a podal podnět na vazeb-
ní stíhání. Obviněný měl přijít do 
herny, když uvnitř byla jen obslu-
hující žena. Zamířil hned k baru 
a řekl si o peníze. Z kapsy povytá-
hl nůž o velikosti 30 cm a znovu 
svůj požadavek důrazně zopa-
koval. Žena mu z obavy o svůj 
život vydala fi nanční hotovost,“ 
popsala loupež mluvčí Světláko-
vá s tím, že při loupeži nedošlo 
ke zranění osob. Muž z baru 
měl poté ihned odejít. Policisté 
peníze zajistili, muž stihl utratit 
jen nepatrný obnos.

Najde se poctivý 
nálezce?

MOST – Krádež peněžen-
ky přišla oznámit mladá slečna 
z Mostu. Ke krádeži došlo v jed-
né mostecké restauraci. Dívka 
tu byla na jídle a na lavici, kde 
seděla, si vedle sebe položila 
peněženku. Zapomněla na ni, 
a když druhý den šla na nákup, 
marně ji hledala. Nenašla ji ani 
v restauraci, kam se zašla poze-
ptat. Případem krádeže se nyní 

zabývá mostecká policie. Dívka 
v peněžence měla fi nanční ob-
nos ve výši několika tisíc korun 
a osobní doklady.

Kabelkáři stále 
„řádí“

MOST – Nepříjemným zá-
žitkem skončila cesta do práce 
pro jednu Mostečanku. V ulici 
Josefa Ševčíka, kudy šla, jí náhle 
někdo zatahal za kabelku, kte-
rou měla na rameni. Při dalším 
trhnutí o kabelku přišla. Když 
se otočila, spatřila neznámého 
mladíka, který měl na hlavě ka-
puci a po krádeži se dal okamži-
tě na útěk. Žena za ním běžela 
a volala o pomoc. Lapka nako-
nec zmizel mezi domy na sídliš-
ti. Poškozená tak přišla o různé 
osobní doklady, mobilní telefon 
a fi nanční hotovost. Krádež na 
osobě nyní šetří mostecká poli-
cie. Okradená vyčíslila škodu na 
částku 4 000 korun.

Auto není trezor
MOST – Krádeže vloupáním 

do motorového vozidla zůstáva-
jí stále aktuální. Lidé stále zapo-
mínají na to, že auto není trezor. 
Často totiž nechávají odložené 
věci ve vozidle a o vykradení 
si tak přímo „říkají“. To se sta-
lo i jednomu Mostečanovi. Své 
auto nechal zaparkované poblíž 
budovy, kde pracuje. Když od-
poledne odjížděl, zjistil, že mu 
kdosi z vozidla odcizil peněžen-
ku, ve které měl několik tisíc ko-
run, osobní doklady a platební 
kartu. Poškozený odhadl, že mu 
neznámý zloděj způsobil hmot-
nou škodu ve výši 12 000 ko-
run a krádež vloupáním ohlásil 
mostecké policii. (sol)

LITVÍNOVSKO – Těžební společnost Severní energetická je pro vět-
šinu měst a obcí v regionu vítaným partnerem. Spolupráci s těžaři si 
chválí v Meziboří i v Lomu. 

Dětské sportovní oddíly, kul-
turní akce, seniory a mnoho 
dalšího podporují města také 
díky partnerství s významnými 
regionálními zaměstnavateli, 
mezi něž patří i Severní ener-
getická, a.s.  Starosta Meziboří 
Petr Červenka vítá nejen fi nanč-

ní podporu Severní energetické, 
a.s., ale také vstřícný přístup 
společnosti k městům a ochotu 
komunikovat a společně řešit 
problémy regionu. Starostka 
Lomu Kateřina Schwarzová 
považuje těžební společnost za 
stabilního partnera, na kterého 
se může kdykoliv spolehnout. 
„Pro menší města, jako je Lom, 

je partnerství se silnou společ-
ností působící v  regionu velmi 
důležité. Spolupráci našeho měs-
ta a společnosti Severní ener-
getická proto hodnotím veskrze 
kladně, a to ve všech oblastech. 
Podpora ze strany těžební společ-
nosti je pro naše město velkorysá 

a hlavně nezištná.  Doufám, že 
v duchu vzájemného přátelství 
a spolupráce bude i nadále po-
kračovat,“ říká starostka Lomu.  
Tři sta padesát tisíc korun od 
těžební společnosti použili Lo-
mští na fi nancování zájezdu 
Klubu seniorů Lom a Louč-
ná do Itálie. Pro Klub seniorů 
Lom a Loučná také výhradně 

od místních podnikatelů a lom-
ské lékárny nakoupili dárkové 
poukázky. Významnou část fi -
nančního příspěvku využili na 
podporu sportu. Investovali 
do stavebních oprav ve spor-
tovních areálech ve městě, část 
daru využili na spolufi nanco-
vání přijaté dotace na rekon-
strukci tribuny ve sportovním 
areálu města, nakoupili poháry, 
medaile a občerstvení pro TO-

HATSU Fire Cup 2014. Peníze 
ze Severní energetické také vy-
užili na nákup audiosystému 
SKYTEC a fi nancování progra-
mu  „Zadáno pro ženy“. 

Spolupráce města Mezibo-
ří a Severní energetické, a.s. je 
dlouhodobě na velmi vysoké 
úrovni. „Cením si toho, že ve-
dení společnosti chápe potřebu 

měst a obcí spolupracovat se 
silným strategickým partnerem 
a chce pomáhat celému regio-
nu. Finanční podpora, kterou 
společnost městům poskytuje, 
je samozřejmě velmi významná 
a příjemná. Stejně důležité ale je, 
že společnost komunikuje se sa-
mosprávami a snaží se společně 
s městy řešit problémy, se kterými 
se Litvínovsko potýká. Ať už to je 
vysoká nezaměstnanost, sociální 
problémy, kriminalita,“ říká Petr 
Červenka. V loňském roce Me-
zibořští od Severní energetické, 
a.s. získali přesně 537  373 Kč. 
Na pořádání kulturních akcí ve 
městě použili 100 tis. Kč. Za pe-
níze těžební společnosti mimo 
jiné pořádali Adventní oslavy 
v  Meziboří. Pro děti dále or-
ganizovali Mikulášskou besíd-
ku, dvě divadelní představení 
a animovaný program. Dalších 
více než 200 tis. Kč z fi nanční-
ho daru Severní energetické, a.s. 
směřovali do sportu. Sportovní 
fotbalový klub Meziboří získal 
z  těchto peněz 175 tisíc Kč, TJ 
Baník Meziboří 80 tisíc korun. 
Dalších 5 tisíc korun určených 
na podporu sportu směřovali na 
organizování Běhu naděje. „Pe-
níze od Severní energetické, a.s. 
směřujeme také do zdravotnic-
tví. V loňském roce to bylo 32 ti-
síc Kč na úpravy prostor pro dět-
skou ordinaci,“ doplnil starosta 
města.  Pro všechny obyvatele 
Meziboří, pro mladé sportovce 
i ty, kterým ve sportu nebrání 
jejich vyšší věk, je určeno work-
out hřiště, na jehož výstavbu 
přispěla Severní energetická, 
a.s., 145 tisíc Kč.  (pur)

Těžaři jsou pro města 
vítaným partnerem

Z podpory Severní energetické vzniklo 
v Meziboří street workout hřiště.
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Knihkupectví u Knihomila
Odborná a naučná literatura,

učebnice pro ZŠ + SŠ,
Moskevská 1999,

OC Atol Most, přízemí ČSOB
pondělí - pátek: 9.00 - 17.00

Telefon 476 702 220, 775 657 662

uknihomila@volny.cz

Vyluštěnou tajenku zašlete formou sms na telefonní číslo 9007706 ve formátu NG KH text tajenky, bez použití diakritiky. Dodržujte tento postup, nepřipisujte žádné 
další údaje. Výherci budou obeznámeni na mobilní telefon. Cena jedné SMS je 6 korun včetně DPH. Technické zabezpečení služby poskytuje aSOUND Ivan Boublík, 
Žukova 1507, Most. Tři příští vylosovaní výherci obdrží slevu 100 Kč na knihu zakoupenou v knihkupectví U Knihomila. Prokáží se průkazem totožnosti a výtiskem 
týdeníku Homér. Na jednu knihu lze uplatnit pouze jednu výhru, slevy se nesčítají. Výhru uplatněte do jednoho měsíce od vylosování.
Tajenka z čísla 7: „PLÝTVÁ MÝDLEM“ Výherci: Jana Bohmová (Most), Roman Škuthan (Most), Ladislav Procházka (Most)

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto typu, navštivte prosím naši redakci, 
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto 
službu za patřičnou úplatu dle našeho 
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Pro miminko nabízím výbavič-

ku na 0-6 měsíců, vše jako nové, 
veškeré oblečení na toto období, 
neutrální, balík věcí 700 Kč. Dobír-
ka možná. Telefon: 739 816 462

 ■ Prodám invalidní vozík, nepo-
užívaný za 2 500 Kč, sleva možná. 
Telefon: 723 960 113 nebo 720 145 
288

 ■ Koupím automatickou pračku, 
funkční. Telefon: 720 618 359

 ■ Koupím lednici zachovalou a 
konferenční stolek. Telefon: 720 
618 359

 ■ Prodám 3 skleněné demižony 
(5, 3 a 2 litry – opletené). Cena 400 
Kč. Telefon: 606 506 611

 ■ Koupím starou výkonnou svá-

 NOVINKY

Mráz – Minier B.   
Ve jménu cti – Athjválová S.   
Krvavý vítr – Melander J.          
Marťan – Weir A.  
Život Ruth – McCaig D. 

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Severní Blata – Indridason A.   
Sestrám by se milenci krást neměli – 
Ranaldová S.          
Malý pražský erotikon – Hartl P.        
Pro lásku k dceři – Taylorová S.  
Vaříme s Láďou Hruškou 

 ROZPIS NOVINEK

Krvavý vítr    

Během německé okupace pečuje 
mladá dívka o zraněného anglic-
kého pilota v utajeném sklepě. Za-
milují se do sebe, ale jejich vztah 
bude mít fatální následky, jež se 
plně projeví až v současnosti, kdy 
morbidní vraždy otřesou Kodaní.
Na ostrově Amager je nalezena za-
vražděná žena. Tělo je neporušené, 
ale oči má vyloupnuté s chirurgickou 
přesností. Kodaňský policista Lars 
Winkler se chopí případu. Brzy se 
objeví další znetvořené tělo. Vypátrat 
vraha není jediným Larsovým úko-
lem: opustila ho manželka, dospívající 
dcera Marie revoltuje a jeho nepřátelé 
na oddělení ho bedlivě střeží. Larso-
va minulost, která je mezi policisty 
už dlouho veřejným tajemstvím, ho 
dohání. 

řečku, trafo KS nebo rotační svá-
řečku Triodyn. Telefon: 608 224 
183

 ■ Koupím staré hračky – sta-
vebnice Merkur, auto na bowden, 
auto na setrvačník, pásáky, ma-
šinky a vláčky, indiány z NDR atd. 
Telefon: 608 224 183

 ■ Koupím automatickou pračku. 
Děkuji. Telefon: 720 618 359

 ■ Koupím ledničku. Děkuji. Tele-
fon: 720 618 359

 ■ Kdo by měl zájem o hezkou 
moderní výbavičku pro miminko, 
velikost 0-6 měsíců, obsahuje ob-
lečení všeho druhu, levně, domlu-
va na telefonu: 732 244 529

 ■ Prodám profesionální přilbu 
na kolo Alpina, barva red-silver, 
číslo 57-62, PC: 1 190 Kč, nyní 800 
Kč. Originál balení, nevhodný dá-
rek. Most. Telefon: 736 164 363

 ■ Modrá krajková zavinovačka, 
světlá, 200 Kč, fi alková vanička 
s odtokem přihrádky na mýdélko, 
růžové, pěkná za 150 Kč. Most. Te-
lefon: 736 164 363

 ■ Rifl ová dámská vesta M za 100 
Kč, nová rifl ová dámská vesta bílá 
100 Kč. Telefon: 736 164 363

 ■ Prodám bílou dámskou bun-
du s kapucí L, značka Karma, dříve 

499  Kč, nyní 250 Kč. Velmi pěkná 
a černý kabát prošívaný, delší, znač-
ky Denim na 170 cm, dříve 1 200, 
nyní 500 Kč. Telefon: 736 164 363

 ■ Prodám nový ruksak England, 
červenobílý, nový s cenovkou, dří-
ve 500 Kč, nyní 250 Kč. Nevhodný 
dárek. Telefon: 736 164 363

 ■ Prodám vibrátor, nevhodný 
dárek, dříve 2 000 Kč, nyní 500 Kč, 
na dobírku. Telefon: 607 454 139

 ■ Prodám regály 2 ks, kovové ro-
zebírací, hodí se do garáže, sklepa, 
dílny atd. Výška 2 m, hloubka 1 m, 
šířka 1,5 m. I jednotlivě, Most. Tele-
fon: 722 731 464 

 ■ Nabízím téměř nový dámský 
kabát, velikost 54, černý, za 100 Kč, 
možno i zaslat. Telefon: 737 843 
626

 ■ Prodám přepravku na hlodav-
ce – zachovalá, cena 50 Kč. Tele-
fon: 604 312 440. Most

 ■ Pro miminko nabízím hezkou 
výbavičku na 0–6 měsíců. Obsa-
huje rychlozavinovačku a všechen 
druh oblečení na toto období, 
levně, cena dohodou. Telefon: 737 
586 039

 ■ Prodám hrob v Litvínově na 4 
urny, hrob zaplacen do roku 2017, 
cena 3 500 Kč. Telefon: 722 620 

773
 ■ Prodám plno hlavolamů. Tele-

fon: 730 952 278
 ■ Prodám alarm pro zajištění ga-

ráže (nemovitosti), signál je zasílán 
na telefon. Telefon: 603 778 904

 ■ Prodám starý šicí stroj značky 
„Singer“, funkční a kuchyňský kre-
denc z 50. let, zachovalý. Cena do-
hodou. Telefon: 774 282 020

 ■ Prodám modrou vaničku pro 
novorozence, pište SMS na 604 
979 001, cena dohodou

 ■ Jídelní židlička pro děti do 
3 let, prodám, je ve výborném sta-
vu, cena dohodou. Pište SMS na 
604 979 001

BYTY, DOMY
 ■ V Mostě prodám DB 1+1, 38 m2, 

v prvním patře cihlového domu, 
blízko středu města, v klidném 
prostředí. Cena 169 000 Kč. Z toho 
je můj členský podíl 24 000 Kč, kte-
rý přechází na kupujicího. Telefon: 
721 828 879

 ■ Prodám v Mostě DB 1+3+B, 
68 m2, + garáž ve stejném domě. 
Cena dohodou. Volejte po 15 ho-
dině na telefon: 776 678 078

 ■ Pronajmu po rekonstrukci, 
kompletně zařízený byt 3+1, páté 
patro s balkonem, ulice Lidická 62, 

Most. Cena 8 500 Kč – dohoda. Te-
lefon: 602 199 000

 ■ Prodám nebo pronajmu byt 
1+4 v OV, Osek. Telefon: 723 572 
393

 ■ Pronajmu zařízenou garsonku 
v Mostě u gymnázia. V rodinném 
baráku. Telefon: 607 681 434

 ■ Pronajmu RD, Loučná, 3 minu-
ty od zastávky MHD, u lesa, zahra-
da, garáž, dílna. Telefon: 608 431 
323

 ■ Pronajmu byt 1+2 v Ukrajinské 
ulici Litvínov. Dlouhodobě. Tele-
fon: 725 384 191

 ■ Pronajmu byt 1+1 mansarda - 
Osada Litvínov. Dlouhodobě. Tele-
fon: 725 384 191 

 ■ Koupím byt 1+1 s balkonem 
v Mostě. Spěchá. Telefon: 775 279 
229

 ■ Pronajmu zařízenou garsonku 
v Mostě u gymnázia. V rodinném 
baráku. Telefon: 607 681 434

 ■ Vyměním státní byt 1+4 na 
Meziboří za státní byt 1+1 nebo 
1+2 kdekoliv. Telefon: 720 618 359

 ■ Prodám byt 2+KK, Litvínov, 
nízký nájem, cena 350 000 Kč. Te-
lefon: 722 620 773

SEZNÁMENÍ
 ■ Po přestěhování do Mostu 

bych se rád seznámil s hodnou 
dívkou, je mi 24 let, 185 cm vyso-
ký, obchodní akademie, pohodo-
vé a upřímné jednání. Těším se. 
Telefon: 702 910 188

 ■ Rozvedený nekuřák 

70/164/68, hledá hodnou přítelky-
ni nekuřačku z Mostu a okolí, ma-
jící kladný vztah k zahrádce a ráda 
řídí auto. Není ale podmínkou. Te-

lefon: 704 446 569
 ■ Hledám milenecký vztah bez 

narušení soukromí, pouze na vzá-
jemné úrovni. Já 47/174/74, Most 
a okolí. Telefon: 722 668 935

 ■ Svobodný 39/168, hledá dívku 
mezi 25–40 lety, dítě nevadí, jsem 
z vesnice, byt mám, Litvínov a oko-
lí. Telefon: 721 033 089. Prosím, jen 
SMS. PS: Jako hvězdy potřebují 
nebe, tak já bych chtěl tebe. Ahoj 
Jaroslav, ale nosím naslouchátko. 
Snad to ve vztahu nebude překáž-
kou? Nejsem omezený! 

 ■ Pro nedostatek příležitostí 
bych se rád seznámil s dívkou, je 
mi 24 let, výška 174 cm, obchod-
ní akademie. Upřímný, pohodový 
vztah na úrovni. Telefon. 702 910 
188

 ■ Pro přítele 68, nekuřák, rybář 
s vlastním bytem, bez závazků, 
ostatní ústně, Most. Telefon: 607 
552 529

 ■ Žena 56/160/65, hledá přítele, 
ráda cestuji, mám ráda procházky 
přírodou. Telefon: 737 734 456 Lit-
vínov, Meziboří a okolí

 ■ Přítelkyně, nekuřačka 75/168 
z Mostu, hledá přítele nekuřáka 
z Mostu k občasným schůzkám. 
Telefon: 731 389 028

 ■ Vdovec, nekuřák, 60/193/82, 
hledá ženu, vdovu nebo rozvede-
nou, 55–62 let, nekuřačku z Mos-
tu a okolí pro trvalý hezký vztah. 
Jsem z Mostu. Telefon: 732 736 091

 ■ 62/170, plnoštíhlá, hledá 
kamaráda – přítele k občasným 
schůzkám, posezení u kávičky, 
toulky přírodou… Telefon: 607 
949 223

AUTO, MOTO
 ■ Osobní auto Renault s vlekem. 

Most. Telefon: 607 656 863

Člověk ustupuje, když je moudrý, 
nebo když je (TAJENKA).

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
23. 2. od 19 hodin MMMM - KOUZLA SVĚTA OPERETY
Autor: PETR MACEK. Zazní známé árie a dueta z operet J. Offenbacha, F. Hervé, E. Kal-
mára, R. Piskáčka a dalších. Zpívají sólisté hudebních divadel, spoluúčinkuje a doprovází 
Festivalový orchestr Petra Macka. Uvádí Koncertní agentura MMMM. Vstupné 300 Kč.

24. 2. od 19 hodin GOLEM
Autor: JIŘÍ VOSKOVEC - JAN WERICH - JAROSLAV JEŽEK. Režie: Zbyněk Srba. Hudební 
revue. Hra tato Golema se týče, veselá je a taky poučí. Vstupné180 a 200 Kč. Délka 
představení 150 minut.

25. 2. od 19 hodin ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Autor: B. COMDEN- A. GREEN- N. H. BROWN- A. FREED. Režie: Pavel Ondruch. Nejúspěš-
nější představení loňské sezóny, které zvítězilo v Ceně diváka. Slavný swingový muzikál, 
v němž nechybí tanec, zpěv ani láska. Vstupné 180 a 200 Kč. Délka představení 180 
minut.

26. 2. od 9 hodin ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE (pro školy)
Autor: Libor Jeník. Hrdinové populárního komiksu poprvé na jevišti. Není snad nikdo, 
kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů - dobrosrdečnou a důvtipnou hospodyňku 
Fifi nku, trochu roztržitého, ovšem geniálního vynálezce profesora Myšpulína, často ustra-
šeného, ale oddaného kamaráda a vtipálka Pinďu a samozřejmě, nemotorného siláka 
Bobíka, který spolu s Pinďou neustále vymýšlí jednu lotrovinu za druhou. Ano, správně. 
Je to Čtyřlístek! Vstupné pro žáka 70 Kč.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 
21. 2. od 10 hodin KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Autor: Jan Vodňanský, Pavel Polák. Režie: Pavel Polák. Minimuzikál na motivy klasické 
pohádky o neposlušných kůzlatech. 

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
21. 2. od 16 hodin POHÁDKY PRO UPLAKÁNKA
Tatínek s kočárkem, herec a muzikant by si rádi povídali, ale mimino v kočárku řve, jako 
když ho na nože bere. Nic nepomáhá, a tak to ti tři mladí muži zkusí s pohádkou. V ko-
čárku jsou totiž hračky, herec má spoustu nápadů a muzikant umí zahrát pěkné písničky. 
Napsala Jana Galinová. Hudba a texty písní Jan Turek, výprava Ivana Líbalová. V režii 
Jurije Galina hrají Michal Žižka, Petr Kozák, Jiří Sosna a ze záznamu Lenka Lavičková. 
Vstupné 80 Kč.

CITADELA LITVÍNOV
22. 2. od 16 hodin PRINCEZNA KONVALINKA
Jaroslav Pustka, Tomáš Kraucher. Pohádka pro malé i velké, plná písniček a hádanek. 
Princezna Konvalinka se má vdávat, ale rozhodně se jí nelíbí princ, který se uchází o její 
ruku. Proto přesvědčí svého tatínka – pana krále – aby princ splnil královské hádanky a 
úkoly… A jak to dopadne? Odpověď nalezneme v této pohádce, jež se odehrává v malo-
vané scéně, výpravných kostýmech a s řadou melodických písniček. Hrajeme 60 minut 
bez přestávky. Vstupné 70 Kč.

25. 2. od 19 hodin MUDr. RADIM UZEL A PEPA ŠTROSS „O sexu převážně nevážně“
Nový, velice úspěšný a divácky velmi vděčný pořad s doktorem Radimem Uzlem. Pouta-
vé, rozhodně poučné, ale také nesmírně humorné vyprávění známého sexuologa Radima 
Uzla je protkáno písničkami a básněmi Villona, Preverta a Kainara v podání Pepi Štrosse. 
Jde o minimálně dvě hodiny vkusné zábavy, humoru, ale i ponaučení na ještě donedávna 
tabuizované téma. Vstupné 150 Kč. Klub Citadela.

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 

Telefon: 737 215 594, 731 003 457
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Na hokejovou 
extraligu opět 

v neděli

Znovu v neděli se bude na 
ledě Zimního stadionu Iva-
na Hlinky v  Litvínově hrát 
Tipsport extraliga. Domácí 
HC Verva v  utkání 49. kola 
přivítá od 18.20 hodin celek 
Vítkovice Steel. Od 19.00 ho-
din utkání vysílá ČT sport. 

Velká cena Mostu 
v krasobruslení

Sobota 21. února bude na 
zimním stadionu v Mostě ve 
znamení Velké ceny Mos-
tu v  krasobruslení. Již třetí 
ročník populárního závodu 
bude mít již podruhé jako 
svou součást závod Příprav-
ka. Začíná se v 8.00 hodin. 

Tři domácí zápasy 
starších dorostenců

Hned třikrát po sobě se 
na domácím ledě předsta-
ví tým starších dorostenců 
HC Litvínov. Ti už ve středu 
nastoupili proti Mladé Bole-
slavi. V pátek od 17.30 hodin 
hrají s Havířovem a v sobotu 
od 13.00 hodin s Porubou. 

V sobotu jede Souš do 
Bíliny

Divizní tým fotbalistů Ba-
níku Souš v sobotu 21. února 
čeká další  přípravné utkání. 
V  něm zajíždí do nedaleké 
Bíliny, kde se představí proti 
domácímu FK od 14.00 ho-
din na umělé trávě. 

Kousalík byl uvolněn 
na Slovensko

Obránce HC Verva Litví-
nov Petr Kousalík, který byl 
v letošní sezoně hlavně opo-
rou prvoligového HC Most, 
byl v závěru minulého týdne 
uvolněn do konce této sezo-
ny na hostování do slovenské 
Banské Bystrice.

Mladší dorost Souše 
rozdrtil Novosedlice

V utkání Zimní ligy mlad-
ší dorostenci Baníku Souš 
doslova rozdrtili Novosedli-
ce, když jim nastříleli 18 bra-
nek. TJ Baník Souš – FK No-
vosedlice 18:1 (10:0). Střelci 
Baníku: Matola 7, Šromek 6, 
Bačo 3, Tóth a Van.

Basketbalové týmy 
mužů a kadetek hrají 

doma
O víkendu se na domácí 

palubovce v mostecké spor-
tovní hale představí rezervní 
tým mužů BK Baník Most, 
který již v  pátek od 20.15 
hodin změří síly s  ASK Lo-
vosice. V  neděli 22. února 
pak hrají doma kadetky U17, 
které od 10.00 hodin hostí 
Slovan Ústí nad Labem. 

  (krs)

LITVÍNOV - Charitativní akce BoBování, která pomáhá sehnat fi nanč-
ní prostředky pro nemocné a hendikepované děti, se letos opět zú-
častní i litvínovský HC Verva a jeho fanoušci. 

Pro tuto akci je již získáno 
20 500 korun, které mezi sebou 
vybrali členové fanklubu Ropáci 
On Tour a fanouškové šesti vý-
jezdy, na které přispěl klub při 
zahájení sezony na Loučkách. 
Členové fanklubu a fanoušci 
během výjezdu vybírali symbo-
lické částky, až se jejich součet 
po šestém výjezdu zastavil na 
uvedené částce. 

Akci BoBování po roce opět 
podpoří i nestárnoucí veterán 
Martin Ručinský. Před sezonou 
měli fanoušci možnost zvolit si 
barevnou variantu dresů. Jediný 
unikát bílého dresu, který ne-
byl vybrán, klub věnoval šéfovi 
fanklubu Janu Ptáčkovi, který se 
dohodl právě s litvínovskou le-
gendou a dres věnoval na dobro-
činné účely. Martin Ručinský si 

dres oblékl na rozbruslení před 
utkáním se Slavií Praha. Tato 
relikvie bude poté na aukčním 
portálu vydražena a celý výtě-
žek poputuje na charitativní akci 
BoBování. Zejména díky výbor-
né spolupráci klubu, fanklubu 
a hráčů se snad podaří pomoci 
dalšímu handikepovanému dítě-
ti k lepšímu životu. Letos se po-
máhá Terezce Kretschmannové 
z Bíliny, která se bojuje s násled-
ky mozkové obrny.

Jednotlivé akce BoBování, 
které už proběhly:

2009 – BoBování pro Mirka, 
2010 – BoBování pro Matěje, 
2011 - BoBování pro Kačenku, 

2012 – BoBování pro Daniela, 
2013 – BoBování pro Ondřeje, 
2014 – BoBování pro Adámka.

Pořadatelem akce BoBování 
je severočeská hudební skupina 
Bob a Bobci, která každoročně 
organizuje benefi ční festival na 
podporu postižených dětí. Cha-
ritativní akce se koná od roku 
2009  na počest zemřelého mu-
zikanta a kapelníka Josefa Boba 
Zelenky.  (jak)

MOST – Hokejová první liga dospěla do svého rozuzlení. Zatímco 
týmy na prvních osmi místech už rozehrávají play off , celky ze spod-
ních pater si to v play out rozdaly o to, komu zůstane „černý Petr“, 
znamenající sestup do II. ligy. Už po prvním kole bylo jasné, že to 
HC Most nebude, protože ten získal potřebné body pro to, aby měl 
defi nitivu záchrany v soutěži. 

Mostečtí totiž doma na svém 
ledě přehráli Jestřáby Prostě-
jov 3:2, což jim stačilo k  tomu, 
aby si zachovali prvoligovou 
příšlušnost i pro nadcházející 
sezonu. Další zápasy playout už 
tedy Most jen dohrává. V neděli 
a v pondělí se představil v Šum-
perku, kde v  prvním utkání 
získal bod, když prohrál 4:3 po 
samostatných nájezdech. Druhý 
duel na ledě Šumperku už patřil 
Salithu, který vyhrál 7:4. Ve stře-
du se HC Most naposledy před-
stavil v této sezoně na domácím 
ledě. Od 17.30 hodin hostil HC 
Rebel Havlíčkův Brod. 

Šumperk – Most 4:3sn. (2:2, 
0:1, 1:0 – 0:0 – 1:0). Branky a na-
hrávky: 1. Popelka (Plášek), 19. 
Popelka (TS), 46. Brunec (Vach-

tuka, Rimmel), rozh. náj. Rim-
mel – 7. Zavřel 4/5, 10. Mical 
5/4(Kokeš, Havlíček), 27. Hora 
4/5(Zavřel).

Most – Šumperk 4:7 (1:0, 
1:3, 2:4). Branky a nahrávky: 
16. Ryzák (Musil, Zavřel), 22. 
Smolka (TS), 44. Písařík (Černý, 
Procházka), 52. Ryzák (Válek) - 
21. Plášek (Popelka, Haas), 37. 
Vachutka (Berger), 37. Plášek 
(Haas, Popelka), 45. Brunec 
(Plášek, Popelka), 46. Gewiese 
(Moskal, Brunec), 54. Haas 4/5 
(Plášek), 56. Vachutka.  (jak)

LITVÍNOV – Základní část hokejové Tipsport extraligy nezadržitel-
ně spěje k svému konci, aby rozdělila tabulku na závěrečné vyřazo-
vací boje. Mohutně fi nišuje litvínovský HC Verva, který z utkání 47. 
kola na svém ledě přivítal pražskou Slavii. Domácí nikoho nenechali 
na pochybách a soupeře vyprovodili výsledkem 4:1. Litvínov tak 
zvítězil na domácím ledě po osmé v řadě.

„Věděli jsme, v jaké se Slavia 
nachází situaci. Očekávali jsme 
proto těžký zápas. Slavia hrála 
dobře do obrany, ale tím, v jaké 
jsme pohodě, jsme se s tím do-
kázali vypořádat a potrestat 
její chyby. Byl to docela těžký 
zápas, i když to tak chvílemi 

nevypadalo,“ řekl po skončení 
zápasu domácí trenér Miloslav 
Hořava.

HC Verva Litvínov – Slavia 
Praha 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Branky 
a nahrávky: 8. Ručinský (Hübl, 
Jánský), 22. Petružálek (Ručin-
ský, Pavlík), 32. Martynek (Ger-

hát), 40. Pavelka (Gula) – 55. 
Čermák-TS. Rozhodčí: Fraňo 
a Souček. Vyloučení: 1:5, navíc 
Pavlík (L) zaviněné TS-Čermák 
proměnil . Využití: 1:0, oslabení: 
0:1. Zásahy: Francouz 14 - Svo-
boda 16, Furch 7. Diváci: 4 837. 

Sestava HC Verva Litvínov: 
Francouz – Pavelka, Gula - 
Baránek, Pavlík - Chaloupka, 
Štindl – Jánský, Hübl, Lukeš 
– Petružálek, Hanzl, Ručinský 
– Martynek, Gerhát, Trávníček 
– Šrámek, Piroš, Jurčík. Trenéři 
Rulík a Hořava.  (jak)

BoBování pomůže dívce z Bíliny, podpořil jej také Martin Ručinský

LITVÍNOV – Po vítězství nad 
poslední Opavou 11:7 čekal na 
domácí palubovce litvínovské 
Bivoje souboj o první místo 
s  FBC Start 98. Ten se nakonec 
Bivojům podařilo vyhrát, tak-
že se po 20. kole usadili na čele 
první ligy. 

Domácí šli třemi brankami 
do brzkého vedení a v první 
třetině přidali ještě jednu bran-
ku. Hosté toho příliš nepřed-
vedli a tak Litvínovští ve druhé 
třetině přidali další dvě branky 

a vypadalo to, že si Start odveze 
velkou nadílku. 

Ve třetí třetině už domácí 
vedli devítibrankovým rozdí-
lem, ale hosté jako polití živou 
vodou dokázali čtyřmi bran-
kami výsledek ještě zkorigovat. 
Navíc již neměli dost času a Lit-
vínov v závěru ještě upravil své 
vítězství, díky kterému se dostal 
na první místo ligové tabulky.

SK Bivoj Litvínov - FBC Start 
98  10:4, po třetinách 4:0, 2:0 
a 4:4.  (jak) 

Bivojové jasně přehráli 
Start a jsou v čele tabulky

Most je zachráněn, play out 
první ligy už jen dohrává

Verva je prostě k nezastavení, 
v neděli smetla Slavii

LITVÍNOV - V Litvínově na le-
dové ploše Zimního stadionu 
Ivana Hlinky proběhlo předání 
trofejí mládežnickému hokejo-
vému výběru Ústeckého kraje. 
Mezi druhou a třetí třetinou 
převzali mladí hokejisté z rukou 
hejtmana Oldřicha Bubeníčka 
a náměstkyně Jany Vaňhové 
trofeje ve tvaru puku a diplom. 
Trofeje jsou věcným darem Ús-
teckého kraje. 

Pro rodiny s dětmi a přízniv-
ce hokeje byla na tuto neděli 15. 
února připravena na Zimním 
stadionu Ivana Hlinky v Litví-
nově speciální akce. V rámci 
hokejového utkání HC Verva 
s pražskou Slavií bylo před utká-
ním v prostorách před restaurací 
THE NORTH uvnitř stadionu 
dětské divadelní představení. 
Návštěvníci mohli vidět také 
vítězku tenisového Australian 
Open ve čtyřhře juniorek z Litví-
nova Miriam Kolodziejovou, děti 

se účastnily soutěže na bobech. 
O první přestávce ve vestibulu 
vchodu B proběhla autogramiá-
da hráčů FK Teplice. Na ledě pak 
proběhla soutěž dětí na bobech. 

O přestávce nedělního ex-
traligového utkání 47. kola HC 
Verva Litvínov – HC Slavie Pra-
ha hejtman Oldřich Bubeníček 
poděkoval všem mladým hoke-
jistům a realizačnímu týmu za 
ukázkovou reprezentaci Ústec-
kého kraje a popřál jim mnoho 
úspěchů do budoucí hokejové 
kariéry.  

Mladí reprezentanti ročníku 
narození 2000 vybojovali na 
Mistrovství ČR krajů stříbrné 
medaile. Mládežnický turnaj 
krajských výběrů proběhl ve 
dnech 22. až 25. ledna 2015 
v Karlových Varech a v Chebu. 
Ve fi nále se Ústecký kraj utkal 
s Moravskoslezským krajem, 
kterému nakonec podlehl 2:4 
a obsadil tak 2. místo. (jak) 

Hejtman ocenil 
mladé hokejisty

Oldřich Bubeníček poděkoval 
mladým hokejistům za 
ukázkovou reprezentaci.

Manažer klubu Robert Kysela blahopřál 
tenistce Miriam Kolodziejové.
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

Fotoateliér Žihla, Magistrát 
města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, 
hospic, HSRM, fotbalový stadion 
Most, Hipodrom Most, dopravní 
podnik, Bilbo, Astra, vlakové ná-
draží, Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí

Schola Humanitas, Městský 
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipetrol, 
KSK Komořany, United Ener-
gy, a. s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Ci-
tadela, Resort Loučky, Spolužití, 
Tenba, knihovna, zimní stadion, 
Podkrušnohorská poliklinika, pla-
vecký bazén, hospoda Černice, 
zdravotní středisko Horní Jiřetín, 
Městský úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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LITVÍNOV - V sobotu 14. února na svátek sv. Valentýna se v 16 hodin 
otevřel veřejnosti litvínovský zámek Valdštejnů. Zrekonstruované 
prostory si přišlo prohlédnout více než čtyři sta lidí. Do slavnostního 
sálu se všichni ani nevešli. Autoři první zámecké expozice, umělci Mi-
chal Cihlář a Veronika Richterová, vytvořili v pěti sálech SRDCERÁJ. 

Michal Cihlář a Veronika 
Richterová představují návštěv-
níkům výstavy svou letitou 
sbírku věnovanou fenoménu 

srdce. Jedná se o nejrozmanitěj-
ší předměty a více než 600 au-
torských fotografi í pořízených 
na cestách během posledního 

desetiletí. Součástí expozice je 
výstava Srdce v umění, soubor 
vybraných děl 28 českých malí-
řů, grafi ků a sochařů. Zahájení 
vernisáže se konalo v honosné 
obřadní síni. Pouze v den ver-
nisáže bylo k vidění také zázemí 
matriky a pro svatebčany, v pří-
zemí salonek a prostory bývalé 
zámecké kuchyně. Expozice 

bude veřejnosti přístupná dva 
a půl roku, do 30. září 2017. Vý-
stava je otevřená od středy do 
neděle od 10 do 17 hodin s po-
lední přestávkou. V  pokladně 
expozice jsou k prodeji dárkové 
předměty vztahující se k první 
zámecké výstavě, tedy srdeční 
výrobky. Pokud někomu unikl 
výklad vystavujících akademi-

ků, může si zakoupit katalog 
Česká republika – Srdeční zále-
žitost. Kromě výstavy Srdceráj 
bude ke zhlédnutí od 10. břez-
na historická fi lmová technika, 
od 21. března dílo Stanislava 
Hanzíka. Velikonoční jarmá-
reček se v zámku připravuje na 
21. března v  bývalé zámecké 
kuchyni.  (pur)

Zámek Valdštejnů otevřel své brány


