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Milí čtenáři
Ačkoliv Podkrušnohorské 

technické muzeum bylo 
přes zimu pro návštěvníky 
zavřené, v přípravách na 
další sezónu rozhodně ne-
zahálelo. Kdy se brány 
této unikátní expozice 
znovu otevřou a jaký-
mi novinkami nás letos 
muzeum překvapí, čtě-
tě v otvíracím článku.

Ze zimního spánku 
pomalu procitají  lidé 
mostečtí. Po půl roce 
totiž zjistili, že běží 
soutěž „Pojmenujte naše parky“ a nápady se začí-
nají konečně hrnout. Jaké názvy lidé navrhují a jak 
originální při tom jsou, čtěte pod titulkem „Lidé 
vymýšlejí pro mostecké parky originální názvy, při-
dejte se také!“. 

Mostečtí herci začali zkoušet novou pohád-
ku. Princezna se zlatou hvězdou se bude hrát na 
velké divadelní scéně a tentokrát si v ní zahrají 
i dětští herci. Rozhovor s režisérem Jiřím Krausem 
o přípravách, premiéře a výběru malých herců čtěte 
uvnitř čísla. 

Součástí tohoto vydání je příloha Zpravodaje. 
Najdete v ní aktuální informace z Dopravního pod-
niku měst Mostu a Litvínova, zjistíte, co se skrývá 
za projektem United Energy „Kdo si hraje, nezlo-
bí“, a jak První Mostecká podpoří sice nadané, ale 
sociálně znevýhodněné studenty. Zpravodaj tento-
krát nabízí i něco pro ty, kdo chtějí bydlet v Mostě 
a uvažují o rodinném domě. Odpovědi na otázky 
proč bydlet zrovna u Benediktu a proč právě teď 
s nákupem domu neváhat, najdete v celostránko-
vém materiálu.

Poslední stranu Homéru  uzavírá fotoreportáž 
z poněkud netradiční akce, na kterou jsme zaví-
tali do Litvínova. Závod kočárků je celorepubliko-
vá soutěž, která si získává čím dál víc příznivců. 
Už i v našich končinách se těší čím dál větší oblibě 
a návštěvnosti.

Skvělý týden 
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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  Ředitel hornického muzea Zbyněk Jakš ukazuje chloubu zdejších expozic - parní těžní stroj.

V mosteckých mateřinkách 

je míst prý dostatek

V Mostě se uskuteční 14. dubna od 13 
do 17 hodin a 15. dubna od 10 do 16 
hodin zápis do mateřských škol. 

2

Vršanská uhelná vyhlásila 

grantový program Chytré 

hlavy pro Sever

O projektu Chytré hlavy pro Sever 
s  generálním ředitelem Vršanské 
uhelné Vladimírem Roučkem.

9

Závody kočárků v ČR 

odstartovaly 

Na 35 místech v  ČR ve stejný den 
a hodinu odstartoval 4. ročník závodů 
kočárků – přidal se i Litvínov.

12

Příloha Zpravodaj

Nadace Student přijímá žádosti 
o stipendium. Benedikt nabízí šanci 
na optimální bydlení. Hlasování veřej-
nosti v Grantu United Energy je v pl-
ném proudu. V  tramvaji bude jezdit 
více revizorů. 

MOST – Soutěž s  názvem Pojmenujte naše par-
ky, kterou vyhlásilo Ekologické centrum Most ve 
spolupráci s  městem Most, konečně přitáhla po-
zornost veřejnosti. Lidé začali posílat své návrhy. 
Vytipováno je šest parků v Mostě. Zájemci mohou 
posílat návrhy i pro jednotlivé z  nich, a to až do 
prosince. 

Soutěž byla vyhlášena už před pár měsíci a zpo-
čátku žádné návrhy od obyvatel nepřicházely. Teď 
se ale zájem podstatně zvýšil. „Mohu potvrdit, že 
zájem veřejnosti se zvedl a lidé k nám již své návrhy 
posílají. Přišly jich už desítky a některé jsou velmi 
zajímavé,“ potvrdila vedoucí Ekologického centra 
v Mostě Milena Vágnerová.

Vytipováno je šest nejvýznamnějších parků 
ve městě, pro něž se mohou názvy vymýšlet. Ví-
tězné pojmenování se stane ofi ciálním a jméno 

autora i s  pojmenováním parku bude umístěno 
na cedulkách v  konkrétních parcích. „Máme ra-
dost z toho, že řada lidí posílá návrhy s názvy pro 
všechny tyto parky. Dokonce už dvanáct občanů 
přispělo, každý se šesti návrhy na pojmenování. Ně-
kteří, zvláště pak starší lidé, k nám dokonce zajdou 
osobně a přinesou své příspěvky a často se o nich 
i rozpovídají,“ uvedla Milena Vágnerová a dodala. 
„Je vidět, že lidé mají zájem a o názvech přemýšlejí. 
Pojmenování jsou pojata například z historického 
hlediska, nebo podle polohy parku, podle vztahu 
člověka k danému místu a podobně. Některé názvy 
jsou vskutku originální,“ tvrdí vedoucí ekocentra. 
Prozradit konkrétní názvy, které lidé vymýšlejí, 
ale nechtěla s ohledem na soutěž a na to, aby neo-
vlivnila další účastníky. 

(Pokračování na straně 2)

Lidé vymýšlejí pro 
mostecké parky originální 

názvy, přidejte se také! 

MOST/LITVÍNOV – Brány Podkrušnohorského technického muzea se po zimní přestávce otevřely. Už 
za tři týdny se sem mohou návštěvníci těšit na další překvapení. Opravený parní těžní stroj - evropský 
unikát a hlavní jádro hornického skanzenu. 

„Parní těžní stroj je chloubou a jádrem našich 
výstavních expozic. Jde o druhý nejstarší parní stroj 

v České republice a svého druhu jde i o unikát v Ev-
ropě. My jsme dlouhou dobu usilovali o to jej zre-

konstruovat do původní podoby (stroj byl vyrobený 
v roce 1891).  Na stroji a jeho opravě se intenzivně 
pracuje, natírá se a těšíme se, až bude hotovo a bu-
deme ho moci představit veřejnosti,“ uvedl ředitel 
Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk 
Jakš.  (Pokračování na straně 3)

Hornické muzeum připravilo překvapení

Nové jméno se hledá i pro park na Skupovce.
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MOST – Městská knihovna v 
Mostě opět pořádá burzu vyřa-
zených knih. Do roku 2009 pořá-
dala knihovna burzu jednou za 
rok, od té doby se koná dvakrát 
za rok , na jaře a na podzim. Na-
bídka platí od 13. do 18. 4. 

Nabídka beletrie:
cizojazyčná literatura detek-

tivky, sci-fi , fantasy,  humorné 
a romantické příběhy,  klasika,  
poezie,  seriály a televizní pří-
běhy,  školní četba,  historické, 
válečné a dobrodružné romány

Nabídka naučné literatury:
cestopisy, dějiny, encyklope-

die, fotografi cké příručky,   jazy-
kové učebnice a slovníky,  lite-

ratura faktu,  politika,  příroda,  
sport,  umění a kultura,  věda 
a technika, hobby.

Otevírací doba knihovny:

pondělí 10.00 – 18.00

úterý 10.00 – 18.00

středa ZAVŘENO

čtvrtek 10.00 – 18.00

pátek 10.00 – 18.00

sobota 09.00 – 12.00

(Dokončení ze strany 1)
Zajímavá pojmenování se 

nejčastěji týkala parku u děkan-
ského kostela. Ten patří mezi 
dalších pět vytipovaných. Ná-
zvy mohou Mostečané vymýšlet 
ještě pro park u sportovní haly, 
uváděný také jako Centrální 
park či Park střed, park v ulici 
U Stadionu mezi bloky č. 401, 
411 a 571, park u kina Mír 
(mezi ulicemi Jana Kubelíka 
a Moskevská), park v ulici Josefa 
Skupy (u zpívající fontány) nebo 
park v Zahradní čtvrti mezi 
ulicemi Javorová a Jasmíno-
vá. „Ti, co by rádi přispěli svým 
návrhem, to mohou stále ještě 
udělat. Soutěž jsme prodloužili 
až do prosince. Původní termín 
uzávěrky byl stanoven na ko-
nec dubna,“ upozornila Milena 
Vágnerová a připomněla: „Není 
podmínkou soutěže vymyslet po-
jmenování pro všech šest parků. 
Lidé nám samozřejmě mohou 
posílat návrhy i pro jeden kon-
krétní park, u něhož například 
bydlí nebo k  němu mají nějaký 

zvláštní vztah nebo je napadá 
jen jedno konkrétní pojmenová-
ní.“   

Vítězné názvy by se pak měly 
objevovat i v  ofi ciálních doku-
mentech a pasportech společně 
i se jménem vítězného autora 
v konkrétním parku. 

Své návrhy pojmenování 
jednotlivých parků mohou lidé 
posílat do 1. prosince 2015 na 
e-mail ecm.souteze@gmail.
com, nebo poštou na adresu: 
Ekologické centrum Most pro 
Krušnohoří, Výzkumný ústav 
pro hnědé uhlí a.s., 434 01 
Most nebo také doručit osob-
ně do kanceláře Ekologického 
centra Most pro Krušnohoří. 
Nejjednodušší variantou pro ty, 
kteří nemají možnost přístu-
pu internetu, je pak zavolat na 
bezplatnou Zelenou linku 800 
195  342. Kromě toho mohou 
Mostečané připojit k  návrhu 
pojmenování i své podněty na 
to, jestli jim v  Mostě v  oblasti 
zeleně něco chybí.    (sol)

MOST – Městské divadlo v Mostě se připojuje ve spolupráci s mos-
teckým magistrátem k celorepublikové akci  - ČESKO SVÍTÍ MODŘE. 
Jde o kampaň u příležitosti Světového dne zvýšení povědomí o au-
tismu.  

Diváci a návštěvníci divadla 
obdrželi ve čtvrtek 2. dubna 
před večerním představením 
komedie Postřižiny modré stuž-
ky, které dodal mostecký magis-
trát. O přestávce pak na jevišti 
vystoupil jednatel Městského di-
vadla v Mostě Václav Hofmann 
společně s  primátorem Janem 
Paparegou a informovali pří-
tomné o poslání a smyslu akce. 

Modrá barva je symbolem ko-
munikace – jedné ze tří oblastí, 
které jsou pro osoby s PAS pro-
blematické a pro vzájemné po-
rozumění zcela zásadní. „Město 
Most chce vyjádřit podporu li-
dem, kteří trpí autismem. Pro-
to se připojujeme u příležitosti 
Světového dne zvýšení povědomí 
o autismu a rozdáváme modré 
stužky. Přidat se mohou i ostatní, 

kteří chtějí tuto záležitost pod-
pořit. To mohou například tím, 
když rozsvítí modrou žárovku, 
budou ladit oblečení do modra 
nebo budou nosit nějaký modrý 
doplněk a podobně,“ uvedl mos-
tecký primátor Jan Paparega. 

Divadlo se zahalilo do mod-
rého hávu v  rámci již druhého 
ročníku kampaně „Česko svítí 
modře“, která odstartovala již 2. 
března 2015 a zahájila ji Nadě-
je pro Autismus u příležitosti 2. 
dubna – Světového dne zvýšení 
povědomí o autismu. Kampaň 
potrvá do konce měsíce. Vznikla 

jako první projekt platformy Na-
děje pro Autismus a jejím cílem je 
zvýšit povědomí veřejnosti o pro-
blematice poruch autistického 
spektra (PAS) neboli autismu. 

V České republice žije podle 
odhadů na 100 000 osob s PAS. 
Autismus neovlivňuje život 
pouze jedné osoby, ale celé ro-
diny. Díky neinformovanosti 
laické a bohužel i části odborné 
veřejnosti se osoby s PAS a jejich 
rodiny potýkají s odsuzováním 
okolí, s neochotou úřadů, s ne-
adekvátní zdravotní a sociální 
péčí a se sociální izolací. (sol) 

Jarní burza 
vyřazených knih

Lidé vymýšlejí pro 
mostecké parky 

originální názvy...

Česko svítilo modře a mostecké divadlo také…

MOST – Preventivní republiková 
bezpečnostní akce „Zebra se za 
tebe nerozhlédne“ probíhala v 
těchto dnech na Mostecku. Akce 
je cílena především na chodce a 
správné přecházení vozovky.

Policisté zastavovali a oslo-
vovali chodce, především pak 
děti. Poskytovali jim informace 
i rady v oblasti přecházení vo-
zovky. „Dopravní akce byla za-
měřena na správné přecházení 
vozovky a na odbourání mýtu 
o absolutní přednosti chodců na 
přechodech. Policisté s tématem 
bezpečného chování oslovovali 
hlavně malé chodce,“ informo-
vala policejní mluvčí mostecké 
státní policie Ludmila Světláko-
vá. Děti od mužů v uniformách 

obdržely úkolníček, kde najdou 
rady, jak vozovku přecházet 
i důležitá čísla tísňového volá-
ni. Hlídky dopravních policistů 
byly po tři dny na přechodech 
ráno od sedmi hodin a poté 
i odpoledne od 13. hodiny a to 
nejen v Mostě, ale i v Litvínově, 
Meziboří, Lomu, Janově, Obrni-
cích a Bečově.  (sol) 

Policisté se zaměřili na 
chodce a přecházení

MOST – Zápisy dětí do mateřských škol klepou na dveře. V Mostě 
se uskuteční v úterý 14. dubna, v době od 13 do 17 hodin. Pokud 
tento termín rodičům nevyhovuje, mohou využít i náhradní, a to ve 
středu 15. dubna v době od 10 do 16 hodin.   

Zápisy do mosteckých ma-
teřinek se uskuteční ve čtyřech 
mateřských školách. V Mateř-
ské škole Antonína Sochora, 
Hutnická, Růžová a také Lidic-
ká. Poslední z mateřinek má 
pod sebou ale ještě dalších 14 
odloučených pracovišť. K zápi-
sům mohou přijít i rodiče, které 
mají děti mladší tří let, Most 
totiž jako jedno z mála měst 
v Ústeckém kraji nabízí rodi-
čům i možnost jeslí. Středisko 
denní péče pro děti do 3 let 
spadá pod Městskou správu so-
ciálních služeb Most, v ulici Fr. 
Malíka, a poskytuje výchovnou 
a zdravotně preventivní péči 
dětem od 16 měsíců do 3 let 
věku. 

Společně se zápisy do ma-
teřinek každoročně přicházejí 
i obavy rodičů o to, zda je ve 
městě dostatečná kapacita vol-
ných míst. Rodiče mohou ale 
podle vedení města Mostu zů-
stat klidní, míst by prý mělo 
být dostatek. Dokonce se počítá 
i s rozšířením kapacit. „Kapaci-
ta mateřinek by měla být dosta-
tečná. Navíc bychom chtěli letos 
otevřít i třídy pro děti mladší tří 
let, tak aby se uvolnila i kapaci-
ta v jesličkách a mohla být tato 
místa nabídnuta starším dětem 
v mateřské školce,“ prozradi-
la náměstkyně primátora pro 

oblast školství Markéta Stará. 
Ta dále prozradila, že by chtě-
lo město vytipovat dvě zaříze-
ní, v nichž by měly vzniknout 
třídy pro děti mladší tří let. 
„Podle toho, jak dopadnou zá-
pisy, jaký bude zájem, bychom 
následně vytipovali dvě takové 
třídy. Obě třídy by měly být pro 
rodiče dopravně dostupné a aby 
pokud možno byly na obou kon-
cích města,“ informovala ná-
městkyně Stará a ještě dodala: 
„Tyto třídy by mohly vzniknout 
v mateřinkách, kde je menší 

poptávka rodičů.“ Naopak, tra-
dičně nejvyšší je zájem ze stra-
ny rodičů po mateřince v ulici 
U Cáchovny. Celková kapacita 
mosteckých mateřinek je 1 780 
míst, přičemž v případě potřeby 
mohou jejich ředitelky požádat 
zřizovatele (město) o výjimku 
a rozšíření počtu míst na násle-
dující školní rok, a to o dalších 
270.

Rodič může k zápisu s dítě-
tem, které dovrší tři roky v prů-
běhu školního roku 2015/2016. 
„Rozhodně je důležité zdůraznit, 
že při zápisu nerozhoduje pořadí 
ani čas zápisu. Máme zkušenost 
z minulých let, že rodiče čekají 
již před otevřením MŠ před bu-
dovou ve frontách. Atmosféra 

je zbytečně plná napětí pro ně 
samé, ale hlavně se dotýká dětí,“ 
apeluje na rodiče ředitelka Ma-
teřské školy Lidická Milada 
Kmínková. Pro dítě je většinou 
zápisový den prvním setkáním 
se školkou a vše velice citlivě 
vnímají. „Bohužel negativní po-
znatky dítěte mohou bez mož-
nosti odbourání přetrvávat až do 
měsíce září. O to složitější je pak 
adaptace dítěte v počátku do-
cházky. Školky mají připravena 
zákoutí pro dětskou hru, pro pří-
jemné prožití prvních chvilek ve 
školce pro děti i rodiče,“ dodává 
ještě ředitelka Kmínková. K zá-
pisům by s sebou rodiče neměli 
zapomenout vzít občanský prů-
kaz a také rodný list dítěte.  (sol)

V mosteckých mateřinkách je míst 
prý dostatek, rozšíří se i pro dvouleté

Ilustrační foto
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(Dokončení ze strany 1)
Muzeum, které se každoroč-

ně těší stále větší návštěvnosti, 
se snaží pro své příznivce a ob-
divovatele připravovat novinky 
a překvapení v každé sezóně. Za 
tu dobu se už podařilo shromáž-
dit v hornickém muzeu spoustu 
unikátních exponátů a zrekon-
struovat nové expozice. Stále 
bohatší a opečovávaná sbírka 
tak láká do muzea návštěvníky 
všeho věku, a to nejen od nás, 
ale i ze zahraničí. Podkrušno-
horské technické muzeum bě-
hem loňské sezony navštívilo 
více než deset tisíc návštěvníků, 
což bylo o tisíc fanoušků více 
než v  předchozí sezoně. Počet-
nou skupinou bývají kromě ro-
din s dětmi také školy, které už 
od prvního března do muzea 
přicházejí podle již předem za-
mluvených rezervací. 

„Jsou školy, které k nám jezdí 
už standardně, v  rámci výuky. 

Jezdí sem už děti od školek až po 
vysokoškoláky a mezi návštěvní-
ky se stále více objevují i zahra-
niční turisté, a to i z  exotických 
zemí,“ pochlubil se Zbyněk Jakš. 
O muzeu se totiž mohou dozvě-
dět i z facebookových stránek. 

(sol) 

MOST – Děravý a téměř stoletý vodovod začali v těchto dnech spra-
vovat pracovníci severočeských vodáren v  ulici V. Hálka v  oblasti 
Zahražan. Společně s tím opraví i zdejší kanalizaci. 

Několik měsíců bude trvat 
náročná oprava děravého, sko-
ro stoletého vodovodu ve starší 
zástavbě města Mostu, v oblasti 
Zahražan. „Zahajujeme další 
plánovanou investiční akci le-
tošního roku, a to rekonstrukci 
85 let staré kanalizace a vodo-
vodu v ulici Vítězslava Hálka,“ 
potvrdil tiskový mluvčí Seve-
ročeské vodárenské společnosti 
Jiří Hladík. Potrubí z roku 1930 

vedené v místní asfaltobetonové 
komunikaci ve vlastnictví měs-
ta je více než z  poloviny zko-
rodované a má díry ve dně, jak 
prokázala kamerová prohlídka. 
V  těsném sousedství od kana-
lizace se nachází také litinový 
vodovod z roku 1932. Ten bude 
vyměněn současně s kanaliza-
cí. „Obnova majetku je v centru 
našeho zájmu, proto podíl pro-
středků určených na obnovu rok 

od roku roste. Z letošní částky 
na investice 1,25 miliardy korun 
dáváme již celých 80 procent, 
tedy celou miliardu korun, právě 
na obnovu vodohospodářského 
majetku společnosti,“ upozornil 
generální ředitel Severočeské 
vodárenské společnosti Broni-
slav Špičák a dodal: „V rámci 
naší investiční akce budou v ulici 
Vítězslava Hálka zrekonstruová-
ny staré nevyhovující úseky ka-
nalizace a vodovodu, na které je 
připojeno přibližně 35 obyvatel.“ 

Stávající kanalizace v ulici Ví-
tězslava Hálka je z betonového 

potrubí.  Nahradit by ho mělo 
nové, z kameniny a to v délce 
kolem sto třiceti metrů a také 
vodovodní potrubí z tvárné liti-
ny v délce 210 metrů. „Součástí 
stavby je rekonstrukce tří kanali-
začních šachet, přepojení stáva-
jících 7 domovních vodovodních 
přípojek a 11 kanalizačních pří-
pojek a přípojek uličních vpustí 
na trase. Na konec se opraví po-
vrchy, které budou dotčeny stav-
bou,“ ujistil mluvčí Hladík. Celá 
stavba by měla být hotova do 30. 
června 2015.  

(sol)

V ulici Hálka se opraví stoletý 
vodovod i kanalizace

Hornické muzeum 
připravilo překvapení

Otevírací doba: 
od 1. března do 31. října

úterý - neděle: 
9.00 - 16.00 hodin

Prohlídky začínají vždy 
v celou hodinu a jsou dlouhé 
2 - 2,5 hod. dle vybrané tra-
sy. Poslední prohlídka začíná 
v 15.00 hodin. Zájezdy a pro-
hlídky velkých skupin osob 
je nutno předem objednat:
e-mail: zbynekjaks@seznam.
cz, telefon 724 314 904. 

Pondělí a státní svátky: 
ZAVŘENO

OBLÍBENÉ reality šokují kvalitou 
realitních služeb

Pod vedením vyhledávaného a úspěš-
ného týmu realitního makléře Tomáše 
Březiny spolehlivě působí OBLÍBENÉ 
reality v severních Čechách, kde cen-
tralizují své služby v centru Mostu na 
adrese Josefa Skupy 2357. Oblíbení 
realitní makléři jsou zde pro vás každý 
všední den od 8:00 do 16:00.

Důvěryhodná fi rma roku a tým 
vítězných makléřů

OBLÍBENÉ reality mají zkušenosti 
s prodejem a realizací realitních ob-
chodů od roku 2004. Sen o šťastném 
bydlení a fi nanční stabilitě splnili již více 
jak 50.000 lidem. Je držitelem ocenění 
Důvěryhodná fi rma roku. Tomáš Bře-
zina se svým týmem je dlouhodobě hod-
nocen jako jeden z nejlepších realitních 
makléřů desetiletí. Několikrát byl vyhod-
nocen jako nejlepší makléř roku. Do-
chází tak ke zcela jedinečnému spojení 
prvotřídního know-how a nadstandardní 
kvality služeb.

Vítězný online marketing 
zrychluje prodej nemovitostí

OBLÍBENÉ reality ve spojení s Tomá-
šem Březinou excelují také v oblasti 
efektivity, rychlosti a spolehliosti prodeje 
nemovitostí. Jako jediná realitní kancelář 
v České republice garantuje nejen inzerci 
na více jak 40 realitních serverech, ale 
také moderní formy online marketingu, 
např. sociální cílení, facebook propaga-
ci, newsletter, atd. Vítězná efektivita je 
garantována Ing. Tomášem Morávkem, 
držitelem vítězného ocenění Internetové 
efektivity a Evropské ceny LABEL.

OBLÍBENÁ hypotéka šetři sta 
miliony svým klientům

OBLÍBENÁ hypotéka, pod vedením Ing. 
Aleše Janků, dlouhodobě vyhledávaného 
a uznávaného hypotečního specialisty, akre-
ditovaného a certifi kovaného metodického 
garanta 19 bank a hypotečních institucí, 
již ušetřila lidem téměř 300 mil. korun. 
Efektivní způsob zlevňování, optimalizace 
a refi nancování hypotečních úvěrů vám 
přináší významné fi nanční úspory a peníze 

navíc. Zlevňujeme hypotéky. Konsolidujeme 
nevýhodné půjčky. Oddlužujeme. Vyplácíme 
exekuce váznoucí na nemovitosti.

OBLÍBENÁ práce přináší lidem 
životní příležitost

Díky pozitivnímu přístupu uznávaných 
realitních autorit, Petra a Adélky Svobo-
dových, přináší OBLÍBENÁ práce jedineč-
nou pracovní příležitost každému, kdo 
chce pracovat a chce si vydělat. Díky 
svobodné síti došlo k odstranění všech 
nadbytečných organizačních struktur 
a díky tomu zbývá více peněz pro realitní 
makléře a hypoteční specialisty. OBLÍBE-
NÁ práce přináší lidem nejen 2x větší 
odměny za 50% práce, ale také školení 
zdarma, vstupní fi nanční podporu, zá-
zemí a jedinečné technologie vítězného 
online marketingu.

Hotovostní výkup nemovitostí 
do 48 hodin

Zrealizujeme pro vás hotovostní výkup 
nemovitostí do 48 hodin. Kdykoliv se na 
nás obraťte. Jsme zde pro vás.

Most, Josefa Skupy 2357

736 480 411     

www.oblibenereality.cz     

most@oblibenereality.cz  

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici V. Hálka už začala.
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Vojenský dril

Byl ostrý jako břitva. Ze 
svých synů chtěl vychovat tvrdé 
chlapy, které v životě nic nepře-
kvapí. Sám prošel stejně tvrdou 
výchovou otce vojáka a nikdy 
si nestěžoval. Byl připravený 
na všechny životní situace, do-
kázal se postarat o sebe i o ro-
dinu. Dovolil si ve svém životě 
jen pár týdnů, kdy 
se choval jinak. To 
bylo v době, kdy si 
našel Julii, matku 
svých synů a svou 
ženu. Než se vzali, 
byl pozorný a milý 
a Julii rozmazloval. 
To přeci k namlou-
vání patří. Po svat-
bě bylo ale všechno 
jinak. Zavedl doma 
tvrdý režim a Julie 
se přizpůsobila. Vstávala vždy 
před rozedněním, připravo-
vala jídlo, uklízela. Na osobní 
hygienu i na lásku měli přesně 
vyměřený čas. K  sobě byl ještě 
přísnější než ke své ženě. Do 
svého denního režimu zavedl 
tvrdé tělesné cvičení a otužová-
ní. Měli přesně rozepsáno, kolik 
měsíčně vydělají peněz a kolik 
a za co utratí. Ani korunu navíc 
nesměla Julie vydat, než kolik jí 
dovolil. Díky disciplíně ušetřili 
hodně peněz, mohli si dovolit 
větší byt, když Julie čekala první 
dítě. Věděl, že to bude syn. Dce-
ru nechtěl a nečekal. Marek byl 
zdravé silné miminko, a tak byl 
spokojený. Druhý syn David se 
narodil do roka po prvním. Dvě 
děti byly v plánu, další už si ne-
přál. Poslal Julii na chirurgický 
zákrok, který jí už další plození 
dětí znemožnil. Neuznával anti-
koncepci. Bylo to jen zbytečné 
vyhazování peněz. Julie, která 
byla vždy poslušná a poddajná, 
se ale v  případě výchovy dětí 
občas snažila prosadit svou. 
Chtěla klukům ulevovat od re-
žimu, který jim nastolil hned 
od mala. Dokonce musel ně-
kolikrát přistoupit i k fyzickým 
trestům. Ačkoliv svou ženu bil 
jen velmi nerad, chápal, že ji-
nak to nejde. Julie se poučila 
a dál už neodporovala. Nerad 
viděl, když kluky rozmazlovala. 
Nechtěl, aby je hladila a líbala, 
nedovolil žádné vybavování 
a ústupky. Julie tu byla proto, 
aby zajistila základní potřeby 
rodiny, uvařila, uklidila a vypra-
la. Na výchovu synů tu byl on. 
Vedl oba kluky ke sportu, dbal, 
aby si neulevovali. Chtěl z nich 
mít silné a na vše připravené 
muže, jako byl on sám. Ještě 
nechodili ani do školy, když je 
učil zacházet s nožem a sekerou. 
Později chodili do lesa střílet. 
Oba kluci byli po něm. Slušní 
střelci. Naučil je, jak podříznout 
hrdlo lani, jak stáhnout zvíře 
z kůže. Učil je sebeobraně. Učil 
je svým upraveným zákonům, 
podle kterých platilo oko za 
oko, zub za zub. Kluci byli ve 
škole neoblíbení. Ostatní děti 
se jich bály. Byli uzavření, s ni-
kým se moc nebavili. Vystačili si 
sami. Dbal na to, aby měli kluci 
dobrý prospěch. Dobrý voják, 
schopný chlap, musí umět a vě-
dět. Učitelé proto proti bratrům 
nic neměli. Ke studiu jim vybral 
střední školu nedaleko jejich 
domova. Nechtěl, aby byli klu-
ci někde na internátu. Věděl, že 
na mladé se musí stále působit, 
nebo by jeho výchova mohla 
přijít vniveč. Když bylo klukům 
patnáct a šestnáct let, rozhodl 
se, že je čas, aby poznali opač-
né pohlaví. Vysvětlil jim, jak se 
má chovat žena a jak muž. Večer 
je pozval do ložnice a předvedl 
jim názorně, jak si má muž vzít 
ženu. Julie sice protestovala, ale 

spravilo to pár facek. Oba kluci 
pozorovali otce, jak prakticky 
znásilnil jejich matku a nehnuli 
ani brvou. Když bylo po všem, 
odešli do svých pokojů. Byl 
se sebou spokojený. Dnes dal 
klukům lekci, která se jim bude 
v životě hodit. Spokojeně usnul. 

Nevšímal si tichého 
pláče své ženy. Byl 
zvyklý, že ne vždy 
usínala šťastná. 
Marek ani David 
usnout nemohli. 
Mysleli na svou 
matku. Tajně za 
nimi chodila v noci, 
když jejich táta 
spal. Byly to jejich 
nejšťastnější chvíle. 
Když byli malí, četla 

jim pohádky, chovala je, mazli-
la se s nimi, líbala a hladila tak, 
jak to matky svým dětem dělají. 
Když byli starší, povídali si. Svě-
řovali se jí se svými pocity, ona 
jim opravovala pokřivený po-
hled na svět, který jim vštěpoval 
jejich táta. Když byl otec u toho, 
byla tichá, zakřiknutá. Když byli 
sami, často se smála. Málokdy 
viděli, že by otec matce ubli-
žoval. Většinou k  ní byl přísný 
nebo ji přehlížel. To, čeho byli 
svědky dnes, ale nemohli po-
chopit. Proč si jejich máma ne-
chá od táty všechno líbit. Jak jí 
může takhle ubližovat. Nemlu-
vili spolu o tom, aly bylo jasné, 
že myslí na stejnou věc. Oba ro-
diče už dávno spali, když koneč-
ně starší Marek promluvil. Řekl 
Davidovi, že už nikdy nedovolí 
tátovi, aby mámě ublížil. Táta je 
silnější, je to autorita. Oni dva 
spolu ho ale zvládnou. Dali si 
na to ruku. Teprve pak usnuli. 
Další dny plynuly, jako by se 
v  rodině nic nestalo. Kluci dál 
plnili pokyny svého táty, cvičili 
se ve zbrani, posilovali svá těla, 
připravovali se do školy. Julie 
vařila a uklízela. Pak David one-
mocněl. Nejprve se zdálo, že má 
jen nějakou virózu. Postupně 
se ale jeho stav zhoršoval. Měl 
vysoké teploty, špatně se mu dý-
chalo, celé tělo ho bolelo. Julie 
chtěla syna odvézt k doktorovi. 
Otec se ale postavil proti. Není 
to nic vážného, to může kluk 
zahnat tělesným cvičením. Da-
vid se jen stěží zvedl z  postele, 
aby tátu poslechl. Julie zachytila 
svého syna, když se bezmocně 
kácel k  zemi. Postavila se mezi 
chlapce a svého manžela, který 
rozzuřený, že není po jeho, sáhl 
po řemenu. Nevšiml si staršího 
syna, který je tiše sledoval se za-
tnutými pěstmi. Julie nastavila 
ranám své tělo, aby ochránila 
nemocné dítě. Její manžel v zu-
řivosti nekoukal, kam bije. Když 
Marek zmizel z  pokoje, ani si 
toho nevšiml. Teprve, když se 
vrátil s kulovnicí v ruce, pocho-
pil, že je něco špatně. Marek na 
něj mířil zbraní. Nekřičel, jen 
tiše opakoval, aby nechal bratra 
a matku být. Už nikdy na ně ne-
smí vztáhnout ruku. Nechápal, 
kde se v  tom mláděti vzala dr-
zost, aby na něj mířil zbraní. Byl 
si jistý, že Marek nevystřelí. To 
si nedovolí. Udělal krok smě-
rem k  synovi a sáhl po zbrani. 
Ohlušující výstřel v  malé míst-
nosti zněl až nepatřičně. Mrtvý 
byl dřív, než ozvěna výstřelu do-
zněla. Julie vzala synovi zbraň. 
Oběma klukům nařídila, že 
budou říkat jen to, co ona. Pak 
zavolala na policii. Zastřelila 
v  sebeobraně manžela. Dlouhé 
roky ji i syny týral. Zabila ho, 
když ji i děti dnes opět bil. Rudé 
podlitiny od řemene na jejích 
nahých rukou, krku a obličeji jí 
dávaly za pravdu.  (pur)

SOUDNIČKA

MOST – Městské divadlo v Mostě připravuje premiérový titul Prin-
cezna se zlatou hvězdou na čele. Na novou výpravnou pohádku se 
mohou malí i velcí diváci těšit už v neděli 3. května na Velké scéně. 

Původně divadelní hra, kte-
rou na motivy klasické pohád-
ky od Boženy Němcové napsal 
K. M. Walló, je nejvíce známá 
zásluhou fi lmového zpracová-
ní z  roku 1959 v  režii Martina 
Friče. V  osobité úpravě Jiřího 
Krause se malí i velcí diváci 
mohou těšit nejen na Ladu, Ka-
zisvěta, Radovana a jiné milé 
postavičky, ale také na písničky. 

V  divadelní pohádce by se 
měly navíc objevit i dětské role. 
Na ně proběhl v současné době 
konkurz. Pod pokličku divadel-
ního představení jsme nahlédli 
s režisérem Jiřím Krausem…  

Mostecké divadlo uvede jako 
celovečerní premiéru pohádku 
Princezna se zlatou hvězdou 
na čele. Proč jste sáhl právě po 
tomto titulu?

Do našeho divadla přišla na-
bídka na režii této pohádky. Bylo 
potřeba uvést novou výpravnou 
pohádku na Velkou scénu. Po 
dohodě a jednáních padla volba 
na Princeznu se zlatou hvězdou. 
Text původní pohádky byl ver-
šovaný, ale protože byl velmi 
dlouhý, bylo potřeba jej upra-
vit a zkrátit (podle původního 
textu byl natočený i slavný fi lm 
v  roce 1959). Upravený text je 
také ve verších. Hudba i výprava 
bude originální a herecké výko-
ny a moje režie snad budou také 
originální. 

Režíroval jste již nějakou 
pohádku, nebo je tahle vaše 
první?   

Na velké divadelní scéně je to 
už má pátá divadelní pohádka. 
Předtím to byly ještě další režie, 
takže i s  Princeznou se zlatou 
hvězdou je to má jedenáctá či 
dvanáctá režie. 

Kdy se začne zkoušet a jak se 
těšíte?

První čtená zkouška proběh-
la již toto pondělí. Zkoušet by 
se mělo pět týdnů a premiéra 
se odehraje v  neděli 3. května.  
Na zkoušení se velmi těším. Při-
pravuji si různé situace a vtípky 
- druhá věc je, jestli mi to herci 
splní a budou s tím svolní. Nic-
méně se těším na celé zkoušení 
a tvorbu. Nabývá to po kous-
kách. Přinesu text a první práce 
bude s tím, až to přečtou her-
ci. Mám totiž svou představu, 

a herci určitě také. Vše se začne 
ladit a zkoušet… Pak přijdou 
kulisy, kostýmy, světla, a co tý-
den, to něco nového…No a pak 
už se budu těšit na premiéru, 
případně se obávat, jak pohádku 
přijmou děti… 

Ještě před zkoušením probě-
hl konkurz na dětské herecké 
role. Pohádku zná snad každý, 
ale nevybavím si teď žádnou 
takovou scénu, kde by hrály 
děti… Prozradíte nám tedy 
něco ke konkurzu?

Ke konkurzu povím asi to-
lik, že jsem postupoval jinak, 
než bývá obvyklé – tedy ne tak, 
kdy si režisér pozve účastníky, 
prohlídne si je a vybere z nich. 
Já jsem se spojil s  lidmi, kteří 
s  dětmi pracují. Jsou to i naši 
kolegové, kteří pedagogicky pů-
sobí na základních uměleckých 
školách. Ti mi dali tipy a já se 
byl nezávazně podívat do výuky. 
Seděl jsem tam a děti pozoroval. 
Díval jsem se na ně, jak bezpro-
středně reagují na učitelky, na 
situace, co dělají… Když totiž 
přijdou děti na konkurz, jsou 
vystresované, nejsou uvolněné 
a neukážou vše, co umějí. 

A prozradíte, co budou děti 
hrát?

V této pohádce vlastně dětské 
role předepsané nejsou. Já jsem 
si je tam ale vymyslel. První mo-
tivace byla ale taková, že jsem 
potřeboval zaplnit zámeckou 
kuchyni, protože si tam nevy-
stačím jen se dvěma kuchaři, 
když se připravuje velká večerní 
slavnost na našem jevišti. V Di-
vadle rozmanitostí by to možná 
šlo, ale tady mi to přišlo chudé. 
Když jsem tak o tom přemýšlel, 

tak mě napadly děti. Bude to 
takový „leitmotiv“. Když se bu-
dou uzavírat obrazy kuchyně, 
vždycky by mohly něco udělat. 
Ony nosí jídlo pod dohledem 
nejstaršího kuchaře princi a jde 
vlastně o učňovský potěr v  ku-
chyni.

Není to ale všechno. Budou 
i zpívat, protože jsem do hry do-
psal i písničky. A protože jsem 

chtěl, aby si zahrály víc, tak jsem 
pro ně vymyslel ještě otroky 
u krále Kazisvěta. Takže budou 
hrát skoro pořád.  

Kolik jste nakonec vybral 
dětí a jak staré?

Celkem osm, přičemž v  ka-
ždém představení budou čtyři. 
Děti budou alternovat a střídat 

se. Je důležité počítat s tím, kdy-
by nějaké dítě onemocnělo nebo 
byl jiný důvod, aby nevznikly 
pak komplikace na jevišti - aby 
za sebe mohly zaskočit. 

Vzhledem k  tomu, že se tyto 
inscenace hrají běžně tak tři čty-
ři roky, a já jsem chtěl, aby v po-
hádce hrály děti, stanovil jsem 
hranici deseti let. Děti samo-
zřejmě rostou, a když pohádku 

budeme hrát za čtyři roky, tak 
vyrostou a pak by to už nebyly 
děti. Spodní věková hranice byla 
sedm let. S takovými dětmi je už 
snadnější komunikace. 

Vybíral jste také prý i taneč-
nice?

Ano, to je pravda. Vybí-
ral jsem je z  tanečního oboru. 
U nich jsem měl limit 14 let, ze 
stejného důvodu - aby děvčata 
během uvádění pohádky nevy-
rostla příliš a nemusely se pře-
šívat kostýmy. Tanečnice jsou 
tři, z umělecké školy. Máme ale 
ještě jednu, baletku, která bude 
umět všechny tance, za všechny 
ostatní – v muzikálu se této úlo-
ze říká swing. Tato naše „swin-
gařka“ musí umět kdykoliv za 
kteroukoliv z  tanečnic zasko-
čit. V  každém představení tedy 
budou účinkovat tři tanečnice, 
i když vybrané jsou čtyři. 

Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Divadlo chystá novou pohádku, 
v rolích zazáří i děti

Autor: K. M. VALLÓ
Režie: Jiří Kraus
Úprava a režie: Jiří Kraus, Dramaturgie: Michal Pětík, Scéna: 
Petr Kastner, Kostýmy: Romana Tůmová, Pohybová spolu-

práce: Lilian S. Fischerová, Hudba: Tomáš Alferi, Texty písní: 
Vít Herzina.  
OSOBY A OBSAZENÍ:  Princezna Lada - Lilian S. Fischerová, 
Král Hostivít, její otec - Otto Liška, Chůva - Věra Mrázková, Král 
Kazisvět - Marcel Rošetzký, Princ Radovan - Michael Vykus, 
Kuchař - Miroslav Večerka, Maršálek - Jakub Dostál, Princezna 
Florindela - Veronika Valešová, Vévodkyně Glórie - Karolína 
Herzinová, Kuchtík - Michal Pešek, 1. stráž, písař - Jiří Dom-
kář, 2. stráž - Eduard Endt.

Režisér Jiří Kraus.

Autorem scény k divadelnímu představení Princezna se zlatou hvězdou na čele je Petr Kastner. 
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Z Rady města Litvínova

Úřad má nového 
vedoucího odboru

Rada města Litvínova zhod-
notila výsledek výběrového 
řízení na obsazení funkce ve-
doucího odboru systémového 
řízení. Podpořila návrh tajemní-
ka městského úřadu Valdemara 
Havely a do funkce jmenovala 
Petra Kudernu s účinností od 
1. dubna se zkušební dobou 6 
měsíců po sobě jdoucích ode 
dne vzniku pracovního poměru 
jmenováním a zároveň s výjim-
kou vzdělání pro stanovenou 
platovou třídu na dobu jednoho 
roku, během kterého si jmeno-
vaný dokončí vysokoškolské 
vzdělání. 

Tradice Triola Cup 
bude obnovena

Braňanský Hobby Racing 
klub požádal město Litvínov 
o převzetí záštity nad automo-
bilovými závody do vrchu Trio-
la Cup 2015-Janov-Křížatky. 
Závody jsou povoleny pouze 
vozům s bezpečnostními rámy. 
Cílem žadatelů je obnovit tra-
dici závodů o pohár města Lit-
vínova, které se v Litvínově ko-
naly v letech 1999-2010. Depo 
pro automobily by mělo být ve 
spodní části ulic Větrná a Přá-
telství a po celé trati budou pro 

závodníky bezpečnostní barié-
ry. Jako protislužbu nabízí žada-
telé sponzoring formou poskyt-
nutí vozidel na celoměstskou 
akci. Trať bude zabezpečena 
proškolenými a profesionálními 
traťovými komisaři, záchranáři, 
lékaři a dále budou vymeze-
ny bezpečné zóny pro diváky 
a účastníky. Závody by se měly 
konat 4. dubna od 9.00 hodin. 
Rada města žádosti vyhověla. 

V městské galerii se 
prodávají panenky 
UNICEF

Galerie Radniční sklípek  se 
1. dubna 2010 stala jedním 
z prodejních míst panenek pro 
UNICEF. Panenka se prodává 
za 600 Kč, což  jsou náklady na 
očkování jednoho dítěte v nej-
chudších zemích proti 6 hlav-
ním smrtelným dětským choro-
bám.  K ceně není připočítáváno  
20 % jako příjem města, jelikož 
se jedná o charitativní účel. „Vý-
těžek z prodeje je určen pro Český 
výbor pro UNICEF a bývá pře-
veden čtvrtletně na jejich účet. 
Celkem bylo v galerii prodáno 
65 panenek, tudíž město Litvínov 
prodejem panenek zatím přispělo 
na tento projekt částkou 39 000 
Kč. Díky prodeji panenek v ga-
lerii mohlo být očkováno už 65 
dětí,“ uvedla Dáša Wohanková 
z propagace města.  (pur)

LITVÍNOV – Ve středu 1. dubna odstartovala v Litvínově oprava ko-
munikací po zimě. Vybraná fi rma by měla intenzivně pracovat až do 
června. Pokud se ale ukáže, že objednané práce na nápravu zimních 
škod nestačí, je město připraveno rozpočet na opravy komunikací 
posílit.

Živičné povrchy v  Litvínově 
bude opravovat pražská fi rma 
KIRSTONE, a. s., která uspěla 
s  nejnižší nabídkovou cenou 
1 279 800 Kč bez DPH za opravu 
4 000 m2 komunikací. „Seznamy 
oprav, do kterých spadají opravy 
živičných povrchů, opravy chod-
níků, schodišť a ostatní, opravy 
kanalizačních vpustí, byly vytvo-
řeny odborem nakládání s ma-
jetkem Městského úřadu Litví-
nov na základě nevyřízených 
oprávněných požadavků občanů 
a kontrol stavu komunikací po 
skončení zimního období. Za-
čneme tam, kde hrozí nebezpečí 

úrazu. Pak přijdou na řadu hlav-
ní tahy. Teprve potom se budou 
opravovat komunikace ve vedlej-
ších ulicích,“ uvedl druhý mís-
tostarosta města Milan Šťovíček, 
který má nakládání s majetkem 
v  gesci. Opravy chodníků, 
schodišť a kanalizačních vpustí 
uskuteční na základě objedná-
vek společnost Technické služby 
Litvínov, s. r. o. „Plán oprav pro 
rok 2015 byl připraven v součin-
nosti s odborem investic a regio-
nálního rozvoje městského úřadu 
v návaznosti na investiční plán,“ 
doplnil Milan Šťovíček. Na řadu 
by měla přijít také oprava povr-

chu komunikace v ulicích Vod-
ní a Čapkova. „Hned, jak nám 
to klimatické podmínky dovolí, 
začneme s  opravou komunikace 

v  této části města,“ ujistila sta-
rostka Kamila Bláhová. Úsek je 
už několik měsíců ve velmi špat-
ném stavu.  (pur)

MOST – Vršanská uhelná, spojená se jménem fi nančníka Pavla Ty-
kače,  letos již po šesté vyhlásila grantový  program Chytré hlavy 
pro Sever, který základním, středním a vysokým školám na Mostec-
ku nabízí opět šanci přihlásit projekty na vylepšení podmínek pro 
vzdělávání studentů. Díky grantu v  minulých pěti letech vzniklo 
ve školách na Mostecku čtrnáct nových učeben, dalších jedenáct 
prošlo rekonstrukcí a modernizací co do vybavení. O projektu, kte-
rý se od prvního ročníku těší velkému zájmu škol i veřejnosti, jsme 
si povídali s Vladimírem Roučkem, generálním ředitelem Vršanské 
uhelné.

Vršanská uhelná podporuje 
obce ve svém sousedství, sport, 
kulturu, zdravotnictví i vzdě-
lání obecně. Proč jste se před 
pěti lety rozhodli pro, svým  
způsobem hodně specializo-
vaný, grantový projekt Chytré 
hlavy? 

Léta se mluví o tom, že 
vzdělanost je  na Mostecku 
a v celém  Ústeckém kraji nižší, 
než například v  Praze. Všichni 
se shodujeme, že pokud nebude 
růst vzdělanost v  regionu, tak 
nelze očekávat zvyšování životní 
úrovně na Mostecku, ale spíše 
bude docházet k  jejímu propa-
du. Málokdo ale je již ochoten 
s  tím něco dělat a především 
investovat do vzdělávání.  Pro-
tože Vršanská uhelná chce být 
fi rmou prospěšnou  regionu, ve 
kterém podnikáme, kde žijí naši 
zaměstnanci a vychovávají své 
děti, rozhodli jsme se, že tuto 
zásadní oblast pro budoucnost 

Mostecka budeme významě 
podporovat. Nechtěli jsme ale 
pomáhat nekoncepčně a záro-
veň chceme, aby naše podpora 
měla trvalejší charakter. Naším 
záměrem je přispět především 
ke zvýšení úrovně vybavení škol, 
propojit je s fakultami vysokých 
škol, s akademickými knihovna-
mi.  Tak vznikly Chytré hlavy. 

Chytré hlavy pomáhají na 
Mostecku už pět let, vyvíjí se 
za tu dobu projekt, nebo zů-
stává v té podobě, s  jakou jste 
v roce 2010 začínali? 

Přirozeně se vyvíjí. Naším cí-
lem je zapojit školy a veřejnost, 
aby nápady přicházely od nich 
a motivovali jsme tak více škol. 
Ze začátku byla podpora určena 
pouze středním školám, které 
byly na Mostecku tak trochu 
opomíjeny. Do jejich vybavení 
se neinvestovalo, středoškolá-
ci se vzdělávali v  podmínkách, 
které  neodpovídaly moderním 

standardům. Později jsme rozší-
řili grant oběma dalšími „smě-
ry“,  na vysoké i základní školy. 
Pohlížíme na vzdělání jako na 
celek, který  někde začíná, ně-
kde končí. A v našem regionu je 
potřeba pomáhat vzdělání kom-
plexně na všech stupních. Urči-
tě zde  máme chytré hlavy, jen 
nemají takové možnosti a pod-
mínky jako děti  třeba v Praze.  

Jak se mění úroveň projektů 
a zájem škol?

Od samotného začátku je 
zájem škol o projekt obrovský. 
Hlásí se s  projekty, které nás 
často svým zaměřením a hod-
notou překvapují. Všechny mají 
smysl, vesměs posouvají výuku 
dál. Těší nás, když vidíme, jak 
jsou podpořené projekty úspěš-
né. Když vidím, že jsou studen-
ti vtaženi do výuky, zajímá je 
a aktivně spolupracují. To dává 
smysl celému grantu. 

Jak z  celé té řady  projektů 
vybíráte vítěze?

To byl samozřejmě pro tým 
lidí velmi obtížný úkol. Chytré 
hlavy jsou ale soutěž. Dáváme 
šanci, aby projekty hodnotila 
veřejnost i samotné školy. Letos 
je například součástí registrace 
projektu soutěžní kvíz pro žáky 
a studenty. V  loňském ročníku 
jsme více zapojili odbornou ve-
řejnost.

Zajímá vás, jak Chytré hlavy 
hodnotí veřejnost?

My projekt neděláme jen kvů-
li dobrému jménu a hodnocení 
veřejnosti, chceme především 
konkrétně pomoci. Pokud bych 
ale měl odpovědět přímo, pak 
z  průzkumu vyplynulo, že jed-
na třetina oslovených lidí má 
o projektu Chytré hlavy pově-
domí. To je, domnívám se, dob-
rý výsledek.  I s ohledem na to, 
že jsme se rozhodli raději přidat 
peníze na projekty a ubrat na 
takzvaném PR. 

Na závěr ještě jednu osobní 
otázku. Který ze všech podpo-
řených projektů je váš nejoblí-
benější?

Tak takto jsem k tomu nikdy 
nepřistupoval. Všechny mají 
opodstatnění a pro školy jsou 
velmi potřebné. Určitě posou-
vají výuku na vyšší úroveň. Jest-
liže ale musím zvolit jen jediný 
ze všech, pak budu jmenovat 
učebnu pro výuku zdravotnictví 
v VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. 
Je to projekt, který zaslouží vel-
ké uznání. A musím přiznat, že 
jsem k  němu neměl zpočátku 
důvěru. Výsledek  mě ale pře-
kvapil a musím konstatovat, že 
v  této škole projekt realizovali 
tak, že „klobouk dolů“.

Děkuji za rozhovor
Eva MAŘÍKOVÁ

V Litvínově startuje oprava komunikací

Vladimír Rouček: Nejlepší 
investice je do vzdělání
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Generální ředitel Vršanské 
uhelné Vladimír Rouček nad 
některými projekty smeká.

Opravy výtluků na litvínovských 
komunikacích už začaly.
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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 13: „BOHATÉ SRDCE“ Výherci: Petr Raška (Most), Jaroslava Pilná (Litvínov), Jana Hlavová (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
 ■ Prodám zvětšovák na foto – 

Optimus 6x6 – 800 Kč, leštičku 
na foto – 500 Kč, rámeček na foto 
– 200 Kč, spínací hodiny, lampa, 
vývojnice – vše za 400 Kč. Telefon: 
604 740 186

 ■ Prodám zvětšovák Optimus 
6x6, taštičku na foto, rámeček na 
foto, spínací hodiny, vývojnice, 
lampu – vše za 1 600 Kč. Telefon: 
604 817 513

 ■ Hledám Kristýnu Tokárovou, 
ať se mi ozve nebo přijede do 
Mariánských Radčic. Telefon: 721 
033 089. Kristýnko, chtěla bys 
u mě žít? Pokud to budeš číst? 
Budeš se mít moc dobře. A moc 
dobře mě znáš. Žila jsi u mě i s 

 NOVINKY

Vášnivý svůdník – Laurenová Ch.  
Francouzova milenka – Fowles J.  
Skleněný vrch – Niedl F.   
Setba minulosti – Andrewsová V.  
Láska nehezká – Sobota R.  

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Na co Alice zapomněla – Moriarty l. 
Panna – Sanganiová R.  
Rudá Sibiř – Eastland S.   
Marťan – Weir A.   
Deníček moderního fotra – Landsman 
D. 

 ROZPIS NOVINEK

Vášnivý svůdník  

Po úspěšné BOŽSKÉ trilogii (Božský 
bastard, Božský cizinec a Božský 
hráč) se autorky skrývající se pod 
pseudonymem Christina Laurenová 
rozhodly pro další trilogii. Tu odstarto-
valy knihou Vášnivý svůdník!
Románky na jednu noc by se měly 
prožít s někým vhodným – s někým, 
kdo je magicky svůdný, nebo naopak 
úplně politováníhodný. Rozhodně ale 
ne s někým, jako je on. 
Po divokém víkendu ve Vegas, kde 
zapíjí promoci, vyděšená budoucnos-
tí, která je jen únikovou variantou, 
udělá Mia Hollandová nejbláznivější 
rozhodnutí svého dosavadního života: 
vyrazí s Anselem Guillaumem – svým 
božským, nemravným úletem – na 
léto do Francie. Jen tak si trochu… 
zadivočit.
Když se ale za provokací a přetvář-
kou objeví první nefalšované city, 
dosavadní nezávazné dobrodružství 
se začíná rozplývat a Mia se musí 
rozhodnout. Patří do starého života, 
který opustila a který byl celý tak ně-
jak šejdrem, nebo do toho podivného 
nového, který se odehrává doslova a 
do písmene na druhém konci světa?

tvou maminkou Hankou. Já tě 
mám moc rád. Furt! Udělal bych 
pro tebe vše. Přijeď! Jaroslav G. 
(ale jen SMS). PS: Kristýnka je z 
Litvínova

 ■ Funkční elektrický šicí stroj 
Veritas dám za odvoz. Volejte: 725 
918 778 – Most

 ■ Prodám malou elektrickou 
pračku na 2 kg prádla, výborná do 
malého bytu – chatu, málo použí-
vaná. Telefon: 605 842 564. Cena 
900 Kč

 ■ Prodám rybařinu, pruty, navi-
jáky, sak na pruty, rybářské křeslo, 
brašnu a jiné rybářské potřeby. 
Levně. Telefon: 605 842 564

 ■ Koupím lednici s mrazákem. 
Telefon: 720 618 359

 ■ Nabízím velmi hezké oblečení 
pro miminko, včetně výbavičky do 
porodnice, neutrální, cena doho-
dou. Telefon: 739 816 462

 ■ Prodám myčku nádobí, roz-
dělovač cukroví, chlebník, džbán, 
prošívané deky, barevný televizor 
+ ovladač, dámské boty – zimní 
a letní číslo 5, rybářské vybavení, 
videokameru Sony, vysílačky – do-
sah 10 km, dámské horské kolo, 
2x repro, klec pro drobné ptactvo, 
lednici s mrazákem, nákladní vo-
zík za osobní automobil, 6x břitva 
pro holiče, megafon a jiné věci dle 

dotazu. Telefon: 607 656 863. Ceny 
dohodou

 ■ Budoucí mamince nabízím na 
jaro a léto pro miminko oblečení, 
velikost 0-6 měsíců, moderní, vše 
jako nové, domluva. Telefon: 737 
843 626

 ■ Prodám zvětšovák na fotogra-
fi e Openus 6x6, 1 000 Kč, leštička 
na foto – 600 Kč, rámeček na veli-
kost foto – 200 Kč, spínací hodiny 
+ lampa + vývojnice. Info: redakce

 ■ Prodám Listy ČR 1993-2000, 
známky Slovenska 1993-2000 no-
minál. Trubky průměr 43 x 1 500 
mm – 8 ks, dvířka kovová s rámem 
k udírně 350 x 700 mm, ladicí klíč 
na piano. Telefon: 723 467 644

 ■ V Mostě prodám 2 velké poko-
jové palmy z důvodu stěhování, 
15 listů – 1 600 Kč, 22 listů – 2 000 
Kč. Nádherné, do haly, restaurace, 
nemocnice a jiné. Telefon: 607 277 
880 – večer

 ■ V Mostě prodám střední kláve-
sovou harmoniku Delicia 700 Kč, 
silniční kolo Favorit s berany 300 
Kč. Vše použité. Telefon: 607 277 

880 – večer
 ■ Prodám zařízení ze zrušené 

hospůdky – stolky, židle, 2x sporák 
na PB, 2x lednice s mrazákem, vše 
použité, i venkovní sezení, lavice, 
stoly – spojené – dohoda. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ Daruji křečka. Telefon: 728 913 
605

 ■ Prodám nepoškozenou dět-
skou ohrádku, 150 x150 cm, cena 
1 000 Kč. Doprava dohodou. Tele-
fon: 606 850 190

 ■ Pro kojence narozeného  na 
jaře nabízím pěknou neutrální 
výbavičku, velikost 0-6 měsíců, 
oblečení na toto období + rychlo-
zavinovačku. Cena dohodou, do-
mluva. Telefon: 732 244 529

 ■ 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, nepou-

žívaný, za 2 500 Kč, sleva možná. Te-
lefon: 723 960 113 nebo 720 145 288

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

BYTY, DOMY
 ■ V Mostě ve vile pronajmu sluš-

ným pracujicím lidem byt 100 m2, 
s balkónem a zahrádkou – dlouho-
době. Nájem 7 500 Kč, 1 x kauce + 
energie, elektrické topení, kachlo-
vá kamna. Telefon: 607 277 880, 
725 832 585

 ■ Prodám byt 1+1 v OV, cena do-
hodou, nutno vidět. Telefon: 602 
704 829, 606 657 629

 ■ Prodám byt 0+1, pro jednu 
osobu, 4x4 m, s balkonem. Cena 
dohodou. Nízký nájem. Litvínov 
– centrum města, vedle Elka. Tele-
fon: 728 178 902

 ■ Prodám pozemek na stavbu 
chaty/RD v Nové Vsi v Horách, 700 
m2, inženýrské sítě na hraně, elek-
tro, kanalizace, plyn, cena 193 Kč/
m2. Výhodná investice, volejte 774 
272 158

 ■ 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

SEZNÁMENÍ
 ■ Vdova z Mostu hledá partnera 

do 70 let, nekuřáka, najdu? Tele-
fon: 733 733 924

 ■ Pro přítele, nekuřák, 68 let, 

s vlastním bytem, bez závazků. 
Ostatní ústně. Telefon: 607 552 
529

 ■ Chceš si užít život a chybí ti pří-
telkyně? Zavolej na telefon: 737 
734 456, blondýnka 56/160/65, 
Meziboří, Litvínov a okolí

 ■ Parťáka na dovolenou a při 
vzájemných sympatiích možný i 
vztah, hledá žena 61/165/55, ne-
kuřačka. Více při osobním setkání. 
Telefon: 732 558 618

 ■ Hledám touto cestou paní do 
50 let, milou, nehádavou, mně je 
50 let, vyšší postavy, pracuji, ne-
kouřím, nepiji. Setkání napoví. Te-
lefon: 731 181 847

 ■ 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 přítelkyni nekuřačku 
z Mostu a okolí, mající kladný vztah 
k zahrádce a ráda řídí auto. Není ale 
podmínkou. Telefon: 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

AUTO, MOTO
 ■ OA Renault s vlekem – prodám. 

Most. Telefon: 607 656 863

Zestárneme příliš rychle a 
zmoudříme (TAJENKA).

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
V pátek 3. dubna v 17 hodin uvádí MDM známou pohádku HRÁTKY S ČERTEM. 
Po pohádce budou mít děti, ale i jejich rodiče jedinečnou možnost - vyfotit se přímo na 
jevišti s účinkujícími. Přineste si fotoaparáty, mobily i kamery a hurá nejen na čerty!  
Současně při této příležitosti divadlo VYHLAŠUJE ČERTOVSKOU SOUTĚŽ! Každý dětský 
divák, který přinese obrázek čerta (formát A4 se jménem a kontaktem na zadní straně 
stačí odevzdat v pokladně divadla), bude zařazen do soutěže! Autoři tří nejlepších vítěz-
ných kreseb získají vstupenky pro dvě osoby na novou výpravnou pohádku Princezna se 
zlatou hvězdou na čele! Vyhlašování vítězů 10. dubna. 
3. 4. od 17 hodin HRÁTKY S ČERTEM
Autor: JAN DRDA. Režie: Jiří Kraus. Martin Kabát, Sarka Farka, Školastykus, Káča a mno-
ho dalších známých v komedii o setkání s pekelnými živly. MORDHADRYHIMLLAUDÓN! 
Vstupné na reprízy: 150 Kč, děti 80 Kč, délka představení je 120 minut.
7. 4. od 19 hodin ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Autor: B. COMDEN- A. GREEN- N. H. BROWN- A. FREED. Režie: Pavel Ondruch. Slavný 
swingový muzikál, v němž nechybí tanec, zpěv ani láska. Vstupné na reprízy: 180 a 200 
Kč. Délka představení 180 minut. 
8. 4. od 19 hodin HABAĎÚRA
Autor: MICHAEL COONEY. Režie: Milan Schejbal. Co se všechno vyvine z jednoho malého 
podfuku - habaďúra, která hlavnímu hrdinovi přinese spoustu problémů a divákům příleži-
tost pořádně se zasmát. Vstupné na reprízy: 150 a 170 Kč.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
4. 4. od 10 hodin O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE (volné – malá herna)
Autor: Alexandr Sergejevič Puškin. Pohádka O rybářovi a rybce vypráví o svárlivé stařeně, 
kterou neuspokojí žádný z ohromných darů zlaté rybky, královny moří. Ve své touze po 
stále větším bohatství a moci je nakonec potrestána a stane se zas tím, čím byla: chudou 
ženou rybáře v rozbité hliněné chatrči. Pohádka je určena dětem od tří let.
4. 4. od 10 hodin SLŮNĚ ANEB PROČ MAJÍ SLONI DLOUHÉ CHOBOTY (volné)
Autor a režie: Pavel Polák. V africké džungli spokojeně žijí Opice, Pštros, Žirafa a Papou-
šek. Jejich klid však ruší tisice otázek, které jim klade malé slůně. Kromě jiného nejvíce 
pátrá po tom - CO JÍ KROKODÝL K VEČEŘI? Aby se slůně dozvědělo pravdu, vydá se 
hledat krokodýla. Co všechno na té dobrodružné pouti slůně zažilo a „CO“ z ní vzešlo? 

CITADELA LITVÍNOV
3. 4. od 19.30 hodin ŽHAVÁ NOC S ABBOU
Koncert. Nejen skupina ABBA… ale i DJ s hudbou 70. - 80. let navodí vzpomínky na tuto 
dobu. Přijďte tedy zavzpomínat, zavlnit se a zazpívat si hity těchto let. Na večer plný 
hudby a tance vás zve Citadela a spolek WomenNet. Vstupné 190 Kč.
9. 4. od 18 hodin Romeo a Julie – Charles Gounod
Kino. Filmový záznam opery Romeo a Julie. Světová premiéra Gounodovy tragické opery 
o pěti dějstvích Romeo a Julie podle hry Williama Shakespeara se uskutečnila v paříž-
ském Théâtre Lyrique 27. dubna 1867. Délka záznamu: 3 hodiny a 3 minuty včetně 1 
přestávky. Vstupné 250 Kč.

V+V ROCK BAR MOST
3. 4. od 21 hodin BEATLES REVIVAL KLADNO 
Tento koncert bude naprosto jedinečný, protože skupina již hraje koncerty pouze v diva-
dlech nebo velkých koncertních prostorách. V těch není možný bezprostřední kontakt 
s publikem, jako je tomu ve V+V baru, kde uvidíte kapelu „z půl metru“. Všichni návštěv-
níci koncertu obdrží CD The Beatles Revival. Kapela má 10 nově nacvičených skladeb, 
které u nás mají PREMIÉRU. Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč. Počet opět 
limitován 100vkou platících. 

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 

Telefon: 737 215 594, 731 003 457

RIZIKOVÉ KÁCENÍ A 
PROŘEZÁVKY STROMŮ, 

LEVNĚ! 
Tel: 774 931 796 

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE 
s minimálně tříletou praxí. 

Místo výkonu práce - Most.

Kontakt: 773 615 548
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V pátek se hraje až od 
18.20 hodin

Semifi nále hokejové 
Tipsport extraligy mezi HC 
Verva Litvínov – a Kometou 
Brno má své pokračování 
dnes na Zimním stadionu 
Ivana Hlinky v  Litvínově. 
Celkově pátý vzájemný zápas 
začíná v 18.20 hodin.

Velikonoční turnaj 
v Litvínově

O víkendu 4. a 5. dubna 
se na ledě zimního stadio-
nu v  Litvínově hraje Veli-
konoční turnaj kategorie 
2003 a mladší. Na turnaji se 
představí kromě domácího 
HC Litvínov také Třemoš-
ná, Olomouc, Tábor a Sparta 
Praha.

V sobotu hrají 
házenkářky s Veselím

Populární tým Černých 
andělů, házenkářek DHK 
Baník Most, se v  sobotu 
opět představí na domácí 
palubovce. Od 18.00 hodin 
v  dalším interligovém kole 
vyzvou celek Veselí nad Mo-
ravou. 

Souš vyhrála až po 
penaltovém rozstřelu

V dalším domácím vy-
stoupení divizní skupiny 
B vyhrál Baník Souš nad 
Jiskrou Nový Bor až po pe-
naltovém rozstřelu, když 
v normální hrací době skon-
čilo střetnutí nerozhodně 
0:0. O víkendu se přestaví na 
hřišti Litolu.

Litvínov s 
Neštěmicemi, Horní 

Jiřetín vyzve Modrou
V utkání 20. kola krajské-

ho přeboru se oba naši zá-
stupci představí na domácím 
hřišti. FK Litvínov přivítá na 
svém hřišti ČL Neštěmice, 
zatímco Sokol Horní Jiřetín 
vyzve Modrou. Obě střetnutí 
začínají v 16.30 hodin.

Hokejistky Litvínova 
jsou bronzové

Bronz vybojovaly hoke-
jistky HC Litvínov v  letošní 
sezoně, když v  rozhodují-
cím utkání v  boji o medaile 
vysoko deklasovaly na ledě 
v  Přerově celek Brna. Ten 
porazily 13:3. Branky vítězů 
střílely: Chmelová 5, Horá-
ková 4, Pátková 2, Kunstová, 
Bartošová. 

Fotbalisté Baníku 
míří do Kolína

Další mistrovské utká-
ní Fotbalové národní ligy 
sehrají fotbalisté FK Baník 
Most 1909 na hřišti v Kolíně, 
kde by se už konečně mohli 
na jaře chytit a s  absolutně 
posledním Kolínem vy-
hrát. Zápas se hraje v neděli 
5. d ubna od 16.30 hodin. 

   (jak)

Trojbojaři z  Polska, Ruska, 
Francie, Finska a mnoho dalších 
z různých zemí se sjeli do České 
republiky, která pořádala v Plz-
ni Mistrovství Evropy dorostu, 
juniorů, mužů a žen v klasickém 
silovém trojboji (bez podpůrné-
ho vybavení), které se konalo od 
21.3. do 28. 3. Své zastoupení 
zde měla i pořadatelská země.

Na domácí půdě si svoji me-
zinárodní premiéru zahájil 
i nejmladší člen oddílu SKST 
Litvínov, teprve patnáctiletý 
Lukáš Kopal, který se na soutěž 
připravoval pod vedením svého 
otce Radima Kopala. Radim se 
silovému trojboji věnuje již je-
denáctým rokem a své zkuše-
nosti chce předat dál. 

Příprava na soutěž byla krát-
ká, přesto si Lukáš vytvořil 
osobní rekordy v  mrtvém tahu 
a v  trojboji. Lukáš Kopal se 
představil v  dorostenecké ka-
tegorii do 66 kg, kde v  úvodní 
disciplíně dřepu zdolal 95 kg. 
Po skončení úvodní disciplíny 
se pódium připravilo na střední 
část soutěže - bench, kde Lukáš 
zvedl činku o váze 65 kg. A zby-

tek svých sil dal Lukáš do závě-
rečné disciplíny mrtvého tahu, 
kde zdolal činku o váze 120 
kg, což byl jeho osobní rekord. 
Celkem tedy v trojboji nazvedal 
280 kg (dřep 95 kg-bench 65 kg-
-mrtvý tah 120 kg) a obsadil 8. 
místo.

„Lukáš se trojboji věnuje krát-
ce. Je to především fotbalista 
a konkurence, byla silná,“ řekl 
k výkonu svého syna otec a tre-
nér v jedné osobě Radim Kopal. 

(red)

BRNO – Dvěma zápasy v brněnské hokejové aréně pokračovala se-
mifi nálová série play off  hokejové extraligy mezi HC Verva Litvínov 
a Kometou Brno. 

Po pondělím třetím vzájem-
ném duelu vedl Litvínov už 
3:0 na zápasy a měl na svých 
hokejkách první mečbol, jenže 
postupová radost se nakonec 
nekonala. V  úterý večer totiž 
Ropáci prohráli 4:1, a tak se 
série za stavu 3:1 na zápasy pro 
Litvínov stěhuje zpátky do měs-
ta pod úpatím Krušných hor. 
Hraje se bude dnes, tedy v pátek 
3. dubna.

Trenér Miloslav Hořava byl 
v  hodnocení utkání stručný. 
„Domácí hráli dnes dobře, byli 
lepší než my a zaslouženě vyhrá-
li, k čemuž jim gratuluji. V dneš-
ním čtvrtém zápase byla určitá 
podobnost s naším čtvrtfi nálo-
vým vystoupením v Pardubicích, 
kde jsme rovněž prohráli. I když 
jsou si v něčem rysy utkání po-
dobné, úplně bych ale oba duely 
nesrovnával,“ řekl Hořava.

Průběh semifi nálové série 
play off  Litvínov – Brno:

První semifi nálový zápas: HC 
Verva Litvínov – HC Kometa 
Brno 3:2. Branky a nahrávky: 
2. Trávníček (Pavlík, Pavelka), 
15. Hanzl (Petružálek, Ručin-
ský), 44. Martynek – 26. Káňa 
(Čermák), 57. Kováčik (Ptáček, 
Zohorna). 

Druhý semifi nálový zápas: 
HC Verva Litvínov – HC Kome-
ta Brno 2:1. Branky a nahrávky: 
46. Lukeš, 49. Petružálek (Han-
zl, Pavelka) – 22. Čermák (Ku-
boš, Káňa). 

Třetí semifi nálový zápas: HC 
Kometa Brno – HC Verva Lit-

vínov 0:3. Branky a nahrávky:1. 
Petružálek (Hanzl, Ručinský), 
39. Gerhát (Martynek, Trávní-
ček), 59. Hübl (Jánský).

Čtvrtý semifi nálový zápas: HC 
Kometa Brno – HC Verva Lit-
vínov 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Branky 
a nahrávky: 10. Zohorna (Honej-
sek, Hanzlík), 27. Malec (Koreis, 
Honejsek), 40. Burian (Kuboš, 
Vondráček), 59. Káňa (Dočekal) 
– 35. Petružálek.  (jak) 

MOST – Jarní druholigové trápení fotbalistů FK Baník Most 1909 
mělo v neděli na programu své čtvrté dějství, i když to zpočátku vy-
padalo, že se Mostečtí konečně chytí a zabodují. Nicméně, když se 
nedaří, tak se prostě nedaří. 

V tomto duchu odehráli fot-
balisté v zeleném utkání 20. kola 
FNL, kdy hostili na svém hřišti 
FC MAS Táborsko. 

V první půli si postupně vy-
tvořili určitý tlak, který mohl 
završit Danoski proměněním 
nařízené penalty. To však ne-
dal, když orazítkoval břevno. 
A postupně začala mizérie. Ta 
vyvrcholila v 52. minutě, kdy 
rozhodl o výhře týmu Jihoče-
chů Presl. Domácí tým se už 
nevzpamatoval, a tak odešel ze 
hřiště s prázdnou.

Mostečtí tak mají po čtvrtém 
jarní kole na svém kontě nula 
jarních bodů, a navíc zatím 
nedokázali soupeři vstřelit gól, 
takže na jejich střeleckém kontě 
je taktéž nula.

FK Baník Most 1909 - FC 
MAS Táborsko 0:1 (0:0). Bran-

ka: 52. Presl. Rozhodčí: Pe-
chanec – Kříž, Kožár. Sestava 
Mostu: Mandous – Řehák, Jan 
Procházka, Fall, Běloušek – 
Kotlan, Koukal, Wermke – Da-
noski (59. Koudelka), Kurtaj, 
Jiří Procházka.  (jak)

KLADNO – Senzační kousek se 
podařil fl orbalistům litvínov-
ského SK Bivoj. V  semifi nálové 
sérii totiž dokázali přejít přes 
svého soupeře z Kladna a zahra-
jí si fi nále. 

V prvním duelu domácí celek 
rozebrali a vyhráli 8:4. Druhý 
duel na středočeské půdě pak 
byl zcela jednoznačný a Litvínov 
v něm vyhrál 8:1. Výsledky dvou 
venkovních zápasů semifi nále 
play off  I. fl obalové ligy:

FBC Kladno - SK Bivoj Lit-
vínov 4:8. Branky (asistence): 
01:40 Ondřej Hertl (Daniel Hu-
lič), 13:40 Ondřej Krejčí (Petr 
Chládek), 25:08 Ondřej Krejčí 

(Michal Plomer), 28:50 Václav 
Khek (Ondřej Krejčí), 43:46 Da-
niel Hulič (Ondřej Hertl), 48:21 
Daniel Hulič (Ondřej Hertl), 
57:14 Ondřej Krejčí (Viktor Ho-
celík), 59:30 Daniel Hulič (Vik-
tor Hocelík).

FBC Kladno - SK Bivoj Lit-
vínov 1:8 (1:3, 0:4, 0:1). Branky 
(asistence): 06:58 Lukáš Černý 
(Ondřej Hertl), 09:49 Lukáš Čer-
ný, 14:04 Ondřej Kašpárek (Jiří 
Pecháček), 21:44 Ondřej Hertl 
(Viktor Hocelík), 33:06 Ondřej 
Krejčí (Viktor Hocelík), 38:02 
Ondřej Krejčí, 39:04 Ondřej Her-
tl (Daniel Hulič), 53:33 Ondřej 
Kašpárek (Daniel Hulič).  (jak)

Bivojové hrají fi nále 
první fl orbalové ligy!

Mezinárodní premiéra

KOSTOMLATY  POD  MILEŠOV-
KOU - Po jednoznačném vítěz-
ství v prvním jarním kole nad 
Dubicí v poměru 9:1 odjížděly 
ženy Baníku na půdu lídra sou-
těže bez tří zraněných hráček. 
K tomuto ještě do utkání na-
stoupily některé ženy se zdra-
votními problémy. Bohužel k 
prohloubení jejich obtíží přispěl 
i tradičně těžký přírodní terén 
pod Milešovkou.

Nakonec odešly ze hřiště 
jako poražené, když si domácí 
už v  první půli zajistili dvou-
brankový náskok. Po přestávce 
přidali další gól. Hráčky Baníku 
sice dokázaly díky Polívkové, 

která proměnila penaltu, snížit 
na 3:1, ovšem poslední slovo 
měli domácí, kteří upravili na 
konečných 4:1. Další mistrovské 
utkání hrají soušské ženy na do-
mácí půdě v neděli 5. 4. od 16.30 
hodin. Soupeřkami budou ženy 
z Pavlíkova.

FK Kostomlaty p. M. - TJ 
Baník Souš 4:1 (2:0). Branka 
Souše: 85. Polívková (z pen.). 
Sestava Baníku Souš: Lobo - 
Hejduková, Polívková, Ratajová 
(46. Budilová), Penišková (K) 
- Švamberová, Svobodníková, 
Tóthová, Zdzieblová - Kratino-
vá a Nováková. Trenéři: Ondřej 
Chlad, Karel Giampaoli.  (jak) 

Ženy Baníku Souš 
bojovaly nejen se 

soupeřkami, ale i se 
zdravotními problémy

v

v

v

Jarní mizérie Baníku pokračuje, 
doma prohráli s Táborskem

V Brně se nerozhodlo, série 
se stěhuje do Litvínova

Zleva Radim Kopal se 
synem Lukášem na ME.
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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 – Slunečná sobota o uplynulém víkendu přála všem těm, 
kteří chtěli udělat něco pro zdraví a zároveň přispět na dobrou věc. 
Právě v tento den totiž odstartoval ve stejný čas – 15 hodin – na 35 
místech po celé České republice 4. ročník závodů kočárků. Akci pod-
porují i v  Litvínově, kde lidé s  kočárky závodili opět v  zámeckém 
parku.   

I když zpočátku počasí nebylo 
sobotnímu dni příliš nakloněno, 
slunce se nakonec umoudři-
lo a přálo rodinám s  dětmi. Ti 
všichni se sešli v sobotu v litví-
novském zámeckém parku, kde 
se zúčastnili celorepublikových 
závodů kočárků. Tímto závo-
dem se zahajuje jarní cvičení 
strolleringu – fi tness program 
pro maminky s  kočárky. Město 
Litvínov se stalo jedním ze čtyř 
měst v Ústeckém kraji, kde tato 
akce probíhala.

Celorepublikový závod ko-
čárků se pořádal ve třech sou-
těžních kategoriích: maminky, 
tatínkové, rodinní příslušníci. 
Hlavním organizátorem celé 
akce je Občanské sdružení St-
rollering® – Mateřská v pohybu. 
Organizátorem závodu v  Litví-
nově je MAMI CENTRUM Lit-
vínov v Ruské ulici za podpory 
a pomoci města Litvínova. Vý-

těžek ze startovného v Litvíno-
vě poputuje na účet neziskové 
organice DK Chytrá Sovička 
o.s. 

Závodů v Litvínově se zúčast-
nilo 20 soutěžících, díky kterým 
se podařilo vybrat na základě 
startovného a dobrovolných fi -

nančních darů 1 600 korun. Šek 
pro Sovičku byl předán zástup-
cům dětského klubu.  

Součástí závodů byl také bo-
hatý doprovodný program pro 
děti a rodiče. V 1. ročníku Dět-
ské olympiády, kterou uspořádal 
DK Chytrá Sovička o.s., závodi-
li spolu rodiče s  dětmi v běhu, 
přetahování, skoku do dálky 
a hodu na cíl. Za pomoci DK 
Klubíčko o.s. si děti užily zábav-
né hry a pejskaři z Aaja o.s všem 
předvedli ukázku Canis terapie 
a výcviku pejsků.  (sol)

Výsledky závodů:
Kategorie- maminky: 

Jméno Příjmení Dítě Čas

LUCIE ROUSOVÁ NIKOLKA 0:33:46

ZUZANA STROUHALOVÁ DAVÍDEK 0:34:16

MICHAELA LANGHAMEROVÁ ELLA 0:35:18

Kategorie- tatínkové 

Jméno Příjmení Dítě Čas

JIŘÍ DOLEŽAL KATKA 0:31:02

JAROSLAV ČEJKA HONZÍK 0:33:31

TOMÁŠ  RADIM IRLVEK ŘÍMAL TOBÍK KUBÍK 0:38:07

Kategorie- rodinní příslušníci

Jméno Příjmení Dítě Čas

MARIE RŮŽIČKOVÁ VENDULKA 0:31:05

JAROSLAVA ČEJKOVÁ HONZÍK 0:31:16

MOLLEROVÁ JIŘINA NIKOLKA 0:32:03

Závody kočárků v ČR odstartovaly - přidal se i Litvínov

Moderováním akce se úspěšně ujala litvínovská 
lékařka Eva Oháňková, která dala prostor i dětem.

Na závodech kočárků nechyběli ani 
zástupci města Litvínov. Místostarostka 
Erika Sedláčková pogratulovala v závěru 
vítězům všech kategorií a předala jim 
ceny, které město do soutěže věnovalo.  

Závody kočárků se konaly na 35 
místech po celé republice. Litvínov 
byl i tentokrát mezi nimi. 

Startují nejdříve maminky s kočárky. Měly 
před sebou trasu v délce sto kroků. Trasu 

musí ujít chůzí co nejrychleji.  

Snažili se i tatínkové…

V zámeckém parku byl připraven 
i doprovodný program pro děti. 

Soutěžící divákům vytvořili 
skvělou atmosféru. 

Pokud chcete trénovat již na příští 5. ročník závodů 
kočárků, můžete se přidat. Jarní cvičení strolleringu 
brzy začne. Více na www.mamicentrum.com


