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Milí čtenáři
Kdo sledoval první sérii 

českého seriálu Vinaři, toho 
určitě potěší dvě informa-
ce. První, že v těchto dnech 
už se pracuje na druhé řadě, 
a druhá, že natáčení 
probíhá na vinicích 
v nedalekých Třebívli-
cích. Proč se fi lmaři 
rozhodli pro severní 
Čechy a o čem bude 
pokračování vyprávět, 
prozradíme v úvodním 
článku.

Prácechtivým lidem 
se rýsují nadějné vyhlídky. Na Mostecko míří 
nový investor a bude potřebovat několik set lidí. 
O jakou společnost se jedná a co se v průmyslové 
zóně za Havraní bude vyrábět, zjistíte rovněž na 
téže straně.

Uprostřed  tohoto vydání najdete dvoustrán-
kový speciál věnovaný litvínovskému hokeji. Re-
spektive extraligovým vítězům, jejichž spanilá jízda 
pokračovala minulý týden autogramiádou, slav-
nostním přijetím na zámku a návštěvou útulku. 

Jako hokejový bonus  přinášíme  celostránkový 
rozhovor s fenomenálním, a bohužel, loučícím se 
brankářem Pavlem Francouzem. Co všechno bě-
hem povídání o sobě a o své sportovní kariéře pro-
zradil, čtěte pod titulkem: „Pavel Francouz: „Jdu do 
Ruska a jsem na to nažhavenej…“  

Palec nahoru si zaslouží i Černí andělé. Mos-
tecké házenkářky porazily Porubu a obhájily třetí 
titul. Co dalšího se na zápase kromě radosti z vý-
hry a rozdávání odehrálo? Čtěte v reportáži uvnitř 
čísla. 

Na své si tentokrát přijdou i milovníci poně-
kud „tvrdší“ kultury. Vyznavači rockové skupiny 
Kabát by neměli přehlédnout soutěž o vstupenky 
na koncert v Teplicích, kam se Kabáti chystají 19. 
června. Pokud nám pošlete správnou odpověď na 
otázku a při losování se vám poštěstí, vstupenky 
jsou vaše.

Skvělý týden 
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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ch 

dě, 
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  Děj další řady televizního seriálu se odehrává na vinohradech Zámeckého vinařství Třebívlice a v okolí Hazmburku. Foto: Archiv FTV Prima
Mistři se rozloučili 
s fanoušky autogramiádou
Litvínovští hokejisté z HC Verva udě-
lali závěrečnou tečku za svou letošní 
úspěšnou sezónou.

8-9

Házenkářky vybojovaly 
potřetí titul mistra ČR
Víkend v Mostě byl ve znamení háze-
né. Černí andělé vybojovali titul mist-
ryně České republiky 2014/15. 
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MOST – Do poloprázdné rozvojové zóny Joseph 
míří nový investor.  Je jím  společnost, která vyrá-
bí voskové svíčky a další aromatické doplňky do 
domácností. Zatím se ale s  novým zájemcem vy-
jednávají podmínky.   

Radní na své schůzi 20. června schválili spo-
lečnosti Yankee Candle Europe Ltd. záměr pro-
deje pozemků v rozvojové zóně Joseph za účelem 
výstavby závodu na výrobu voskových svíček 
a dalších aromatických prvků do domácnosti. 
„S investorem jsem jednal společně s pracovníky 
odboru rozvoje a dotací mosteckého magistrátu už 
od loňského roku. Je třeba podtrhnout, že se zatím 
jedná o záměr. To znamená, že stále ještě vyjedná-
váme podmínky, řešíme podobu smlouvy o smlouvě 
budoucí, čekáme na výsledky geologického prů-
zkumu,“ zdůraznil primátor Mostu Jan Paparega. 
„Zájem investora, který by v budoucnu mohl za-

městnat až čtyři stovky pracovníků, nás velmi těší, 
ale v tuhle dobu je před námi ještě mnoho práce,“ je 
zatím opatrný v rezolutních stanoviscích primátor 
Paparega.  

Záměr prodeje pozemků v rozvojové zóně Jo-
seph byl schválen za kupní cenu 340 Kč za metr 
čtvereční, celkově zhruba za 52 milionů Kč. Nový 
investor, který má zájem zavést svou výrobu v Jo-
sephu, je tak pátý v  pořadí. Průmyslovou zónu, 
která zahrnuje plochu okolo sto devadesáti hekta-
rů, zatím obývají čtyři společnosti. Mexická hliní-
kárna Nemak Czech Republik zabývající se výro-
bou hlav motorů pro automobily. Starcam, rovněž 
výrobce hliníkových hlav motorů pro automobily. 
RAI Most, který pro trh dodává interiérové prvky 
pro automobilový průmysl a AFSI Europe, výrob-
ce vzduchových a olejových fi ltrů. 

(sol)     

Šance na práci? 
Do Havraně míří investor

MOSTECKO – Divácky úspěšný seriál Vinaři bude mít pokračování. Natáčení druhé série začalo už před 
pár týdny a přesunulo se z jižní Moravy do zdejších končin. Filmaře nadchly zdejší vinohrady v Třebívli-
cích a okolí zříceniny hradu Hazmburk.  

První řadu oblíbeného komediálního seriálu 
z vinařského prostředí odvysílala Prima v druhé 
polovině loňského roku. Díky velké sledovanosti 

– seriál běžel na televizních obrazovkách v neděli 
v hlavním vysílacím čase – se proto producen-
ti rozhodli pokračovat v natáčení i druhé série. 

A není bez zajímavosti, že pokračování Vinařů 
se tentokrát přesune na sever Čech. Filmaře totiž 
okouzlila při hledání vhodných exteriérů krajina 
a vinohrady na Třebívlicku. První klapka už cvak-
la začátkem května.

(Pokračování na straně 3)

Na Mostecku se natáčí další série Vinařů

Rozvojová zóna Joseph u Havraně o rozloze Rozvojová zóna Joseph u Havraně o rozloze 
196 ha je zaplněna sotva z jedné třetiny.196 ha je zaplněna sotva z jedné třetiny.
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MOST – S rušením parkovacích míst na třídě Budovatelů u Stovky 
se začne co nevidět. Petice obyvatel za zachování podélného parko-
vání v původním levém jízdním pruhu nenašla u radních podporu. 
Parkovací pruh se tak znova změní na jízdní a řidiči budou opět jez-
dit v tomto úseku po dvouprudé vozovce.   

Návrat ke starým pořádkům 
na třídě Budovatelů, tedy změ-
nu parkovacího pruhu na jízdní, 
avizovala mostecká radnice už 
před pár měsíci. Podle vedení 
města se mělo v  případě vyu-
žití jednoho z  jízdních pruhů 
pro pakování vozidel jednat jen 
o dočasné řešení. Ačkoliv už se 
mělo v tomto úseku jezdit zno-
va ve dvou pruzích a vodorovné 
dopravní značení mělo být již 
odstraněno, zatím se nic nedě-
je. Důvodem je petice obyvatel 

z této části města. „Někteří obča-
né požadují, aby provizorní par-
kovací místa, která byla vytvo-
řena na třídě Budovatelů, byla 
zachována. Sepsali proto petici 
a tu poslali na magistrát,“ potvr-
dila tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková 
a na vysvětlenou doplnila: „Po-
délná parkování byla vytvořena 
jako přechodná úprava provozu 
v době probíhajících stavebních 
prací ve vnitroblocích. Protože 
úpravou vnitrobloků bylo vy-

tvořeno celkem 124 řádných 
parkovacích míst, bude komu-
nikace Budovatelů uvedena do 
původního stavu, to znamená, že 
dočasná parkovací stání v levém 
pruhu budou zrušena.“  

Mnoho obyvatel ale chápalo 
parkovací pruh jako trvalé ře-
šení. A teď se na město zlobí, že 
jim chce parkování vzít. „Je sice 
pravda, že vznikla nová místa ve 
vnitroblocích, ale i přesto jsou 
hned obsazena a s  parkováním 
je to tu problém. Tahle místa 
na vozovce rozhodně parkování 
ulehčila a vidět to je jasně i teď, 
protože jsou místa na třídě Bu-
dovatelů pořád až na pár výji-
mek neustále obsazená. Nechá-
peme, proč nám je nyní město 

zruší, když to tady mohlo tak 
dlouho fungovat a bez nehod,“ 
rozčiluje se jeden z  nájemníků 
domů u Stovky. Radnice ale trvá 
na svém a považuje parkování 
poblíž středového tramvajového 
pásu za nebezpečné. Vozovka 
je navíc méně přehledná a pro-
vizorní parkování představuje 
problém i pro vozidla integro-
vaného záchranného systému. 
„Parkování u Stovek – s ohledem 
na bezpečnost, není ideální. Pro-
blémy tu měla záchranářská vo-
zidla, a proto bude jízdní pruh, 
který sloužil pro parkování sku-
tečně jen provizorně, uveden do 
původního stavu,“ nechal se sly-
šet primátor Jan Paparega. 

(sol) 

MOST – Ve třech ulicích v Mostě se začalo s opravou poruchových 
vodovodů. Výkopy se objeví v ulicích U Věžových domů, Ve Dvoře 
a Obránců míru. 

Jedná se o investiční akci Se-
veročeské vodárenské společ-
nosti v  rámci obnovy majetku. 
„Z letošní částky na investice 1,25 
miliardy korun dáváme celou 
miliardu korun právě na  obno-
vu vodohospodářského majetku 
společnosti. V rámci naší inves-
tiční akce budou zrekonstruová-
ny poruchové úseky vodovodů 

v  ulicích U Věžových domů, Ve 
Dvoře a  Obránců míru, na  kte-
ré je připojeno přibližně 1500 
obyvatel,“ uvedl generální ře-
ditel Severočeské vodárenské 
společnosti Bronislav Špičák. 
Stávající vodovody v uvedené lo-
kalitě jsou z litinového potrubí. 
Potrubí z roku 1963 je vedené po-
dél místních komunikací U Vě-

žových domů a Ve Dvoře, a podél 
chodníku za nízkými panelový-
mi domy v ulici Obránců míru. 
Je uloženo v hloubce 1,8 – 3 met-
ry. „Souběžně je vedená betonová 
kanalizace z  roku 1960. Ta však 
rekonstrukci nevyžaduje,“ infor-
moval dále tiskový mluvčí vo-
dárenské společnosti Jiří Hladík. 
V rámci investiční akce se pro 
rekonstrukci vodovodu použije 
potrubí z  tvárné litiny. Součástí 
stavby je přepojení všech stávají-
cích 20 domovních vodovodních 

přípojek na trase. „Poté, co se stav-
ba ukončí, obnoví se povrchy, po-
loží se  zámková dlažba a upravý 
i zelený pás, a to v rozsahu dotče-
ném stavbou,“ ujišťuje Jiří Hladík. 
Stavební práce byly už zahájeny 
a celá rekonstrukce by měla být 
hotova do  31. července 2015. 
Je to jedna ze staveb z oblasti ob-
novy majetku pro okres Most, 
kde je pro rok 2015 v této katego-
rii naplánováno celkem 21 staveb 
za 86,8 milionů korun bez DPH. 
 (sol)

MOST - Tak jako každý rok i letos 
chystá Městské divadlo v Mostě 
řadu divadelních akcí pod širým 
nebem. Úplně první letošní akcí 
je sportovně společenský počin 
DIVADELNÍ KOPAČKA 2015. 

Letos budou opět soupeřit 
divadelníci, novináři, a dokon-
ce ženy fotbalistiky! Společně se 
utkají o putovní „pohár“ – DI-
VADELNÍ KOPAČKU - týmy 
pražského Divadla ABC v  čele 
s hercem Martinem Písaříkem, 
Divadla Na Fidlovačce s  Luká-
šem a Danielem Rousem, Měst-
ského divadla Mladá Boleslav 
a tým Mosteckého deníku. Chy-
bět nebude samozřejmě tým 
našeho pořádajícího divadla ani 
avizovaný mančaft  Baníku Souš 
– ženy. A kdo všechno bude 

letos bojovat za barvy mos-
teckého divadla?  Michal Pe-
šek, Jiří Kraus, Michael Vykus, 
Marcel Rošetzký, Svatopluk 
Schuller, Michal Pětík, Stanislav 
Oubram, Eduard Endt, režisér 
Radoslav Tcherniradev a popr-
vé také starosta města Mostu 
Jan Paparega.

Ředitel turnaje Michal Pešek 
prozradil, že 5. ročník turna-
je bude zaměřen víc na diváky, 
než tomu bylo v  předchozích 
ročnících. Na hřišti Baníku 
Souš v  Mostě je kromě lítých 
fotbalových bitev připraven 
také atraktivní doprovodný pro-
gram i nejedno překvapení… 
Výkop v  neděli 31. května 
v 10.00 hodin. 

(bona)

Park ve Vtelně 
dostal stopku

MOST – Nový park s  dět-
skými atrakcemi a smírčími 
kříži, jako nové místo oddy-
chu a relaxace, se měl reali-
zovat ve Vtelně. Veřejnou za-
kázku na parkové úpravy ale 
radní na posledním zasedání 
zrušili. „Město chce vyčkat na 
vyhlášení dotačních programů 
z Operačního programu Životní 
prostředí, z nichž by bylo možné 
tuto investici hradit,“ vysvětlila 
důvod zrušení zakázky tisková 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková.  

V sauně nové dveře
MOST – Mostecký Aqua-

drom se vylepší. Po instalaci 
světel do bazénů a opravách 
bazénové haly včetně tobogánů 
přijde na řadu i sauna. Kom-
pletní výměnu dveří a dveřních 
rámů v sauně na Aquadromu 
zajistí společnost Metall Quatro, 
spol. s. r. o., za nabídkovou cenu 
166 198 Kč.  

Konkurz v 
mateřince

MOST – Radní jmenovali 
členky a členy pro konkurs-
ní řízení na obsazení vedoucí 
pracovní pozice ředitele nebo 
ředitelky mateřské školy v ulici 
Antonína Sochora.  „Do prvního 
kola se přihlásili tři uchazeči, ale 

žádný z nich nevyhověl podmín-
kám. Proto vyhlašujeme nový 
konkurz,“ uvedla náměstkyně 
primátora Markéta Stará. 

Miliony pro 
házenkářky

MOST – Město chce podpořit 
házenkářky. Radní doporučili 
zastupitelům schválit neinves-
tiční dotaci ve výši 2,8 milionu 
Kč pro DHK Baník Most. 

Stoly a židle pro 
muzeum

MOST – Radní schválili vý-
půjčku dřevěných stolů, lavic 
a laviček, nůžkových stanů, 
plastových stolů a židlí a kula-
tých stolů Oblastnímu muzeu 
v Mostě na akci Fler jarmark. 
Výdaje spojené s dopravou a in-
stalací si zajistí žadatel na vlast-
ní náklady.  

Konkurzy na 
ředitele

MOST – Radnice plní slib, 
který dalo na zastupitelstvu, 
a to, že v  nejbližší době dojde 
na vyhlášení výběrových řízení 
na pozice ředitelů v  společnos-
tech s majetkovou účastí města 
Mostu. V  současné době radní 
vyhlásili konkurzní řízení na 
obsazení funkce ředitele nebo 
ředitelky Městské správy sociál-
ních služeb v Mostě.    (sol)

Kvůli vodovodům se rozkopaly tři ulice

Parkoviště na třídě Budovatelů se zruší
Petice za jeho zachování nezabrala

DIVADELNÍ 
KOPAČKA 2015

V tomto režimu parkování u Stovky už V tomto režimu parkování u Stovky už 
dlouho nevydrží. Pro řidiče tu budou opět dlouho nevydrží. Pro řidiče tu budou opět 

fungovat dva jízdní pruhy.fungovat dva jízdní pruhy.
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MOST – Dvě nové autobusové zastávky se právě rekonstruují na tří-
dě Budovatelů naproti Prioru. Zastávky budou bezbariérové a zlep-
ší komfort i pro nevidomé občany. 

Obě zastávky, jedna v délce 
24 a druhá 30 metrů, dostanou 
nový pochozí povrch. Vybudo-
vány budou ze speciálních bez-
bariérových betonových panelů 
a obrubníků. „Součástí nástupi-
ště je rovněž bezbariérová vodicí 
linie pro samostatný a bezpečný 
pohyb nevidomých a slabozra-
kých lidí,“ uvedla tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. S rekonstrukcí za-
stávek se opravují i části nava-
zujících chodníků. Instalují se 
čtyři nové stožáry veřejného 
osvětlení, vymění uliční vpusti 
za nové s polyuretanovými mří-
žemi a částečně se upraví i míst-

ní zeleň. S  opravou zastávek se 
začalo již v dubnu. „Vítěz veřejné 
zakázky se zavázal, že minimálně 
po dobu stavebních prací zaměst-
ná jednu osobu z řad dlouhodo-
bě nezaměstnaných hlášených 
u mosteckého úřadu práce,“ in-
formovala dále tisková mluvčí. 

Výstavba obou zastávek  je 
spolufi nancována z  peněz EU. 
Předpokládaný podíl této dota-
ce činí 85 procent. Dalších 7,5 
procent by měl uhradit Ústecký 
kraj a zbývající fi nanční pro-
středky poskytlo město Most.  
Během rekonstrukce zastávek 
zmizel z  jedné z nich i novino-
vý stánek. „Pro novinový stánek, 

který tady zanikl, jsme nehledali 
náhradní místo. Tyto stánky, kte-
rých je ve městě více, jsou v po-
slední době jen málo využívané. 
Je tedy otázka další úvahy, jestli 
tyto stánky dál ve městě zacho-
vat,“ poznamenal k  další exis-
tenci stánků před nedávnem ná-
městek primátora Marek Hrvol. 

Celkové náklady na IPRM 
Doprava, které zahrnují poří-
zení nízkopodlažních tramvají, 
rekonstrukce zastávek, rekon-
strukce tramvajového křížení, 
tramvajový přestupní uzel, re-
konstrukce výhybek, dálkové 
ovládání a výhřev výhybek včet-
ně ještě nerealizovaného infor-
mačního systému, budou ve výši 
307 milionů korun. Město se na 
investicích bude podílet částkou 
téměř 49 milionů korun.  (sol)

MOST – Na 3. Základní škole v Mostě, v ulici U Stadionu, se zavřel 
školní bazén. Začala totiž jeho dlouho plánovaná rekonstrukce. Ho-
diny plavání tak školákům z jiných škol, které zdejší plavecký bazén 
využívaly, odpadají a náhradní budou mít až v září.  

Mostecká 3. základní škola se 
konečně dočkala opravy zdejší-
ho školního bazénu. Ta odstar-
tovala právě v  minulém týdnu. 
Bazén se  uzavřel nejen pro 
místní školáky, ale i pro ostatní 
školy, které této možnosti vyu-
žívaly. 

Ještě před zahájením rekon-
strukce jednal ředitel zdej-
ší školy s  vedením mostecké 
radnice. „Jednali jsme s  panem 
ředitelem, který požadoval ješ-
tě nějaké doplnění do projek-
tu. Chtěl, zda by nešlo v  rámci 
opravy zahrnout do dokumen-
tace i instalování měřidel. Ujis-
tili jsme ho ale, že toto nelze re-
alizovat, aby nedošlo ke krácení 
dotace,“ informovala náměst-
kyně primátora města Mostu 
Markéta Stará. 

Zdejší bazén sloužil k  výuce 
Plavecké školy Most. Hodiny 

plavání tu tak měli i žáci z ostat-
ních základních škol. Plavání 
tím pro ně už skončilo. Původ-
ně se zvažovaly náhradní hodi-
ny plavání v  bazénu v  dětském 
domově, který má také bazé-
novou halu. To nakonec padlo. 
„Náhradní hodiny budou mít 
školáci, až bude nový bazén, tedy 
až od září,“ potvrdila náměstky-
ně Stará. V rámci rekonstrukce 
bazénu dojde ke kompletní te-
pelné izolaci, budou zde také 
vyměněny dveře a okna, opra-
vena střecha a nainstalován vě-
trací systém. Rekosntrukce by 
měla být hotova do konce srp-
na. Na rekonstrukci, která bude 
hrazena částečně z dotací, navíc 
město ušetří. Celkové náklady 
na zateplení pavilonu přijdou 
na necelých osm milionů korun. 
„Díky cenové nabídce vítěze této 
veřejné zakázky, společnosti Pul-

sklima, město ušetří plných 45 
procent původně odhadovaných 
nákladů, tedy téměř 6,5 milionu 
korun. Vzhledem k tomu, že na 
rekonstrukci bude čerpána dota-
ce z Fondu soudržnosti prostřed-

nictvím Operačního programu 
Životní prostředí, ušetří město 
dalších téměř 5,9 milionů ko-
run, “ vypočítala tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. (sol)

Cestujícím zlepší komfort 
dvě nové zastávky

Hodiny plavání na 3. ZŠ skončily
Začala oprava zdejšího bazénu

(Dokončení ze strany 1)
„Oslovil nás producent seriálu. 

Věděl, že tu máme krásné viniční 
trati. Jejich záměr byl přesunout 
děj z Moravy do Čech a my jsme 
jim vyšli jako nejlepší a nejkrás-
nější vinařství, které je v Če-
chách k dispozici,“ uvedl ředitel 
Zámeckého vinařství Třebívlice 
Tomáš Loukota. Štáb s herec-
kým ansámblem zvučných jmen, 
jako je například Václav Postrá-
necký, Lukáš Langmajer, Pavel 

Liška, Tomáš Matonoha a další, 
se do zdejší krajiny vrátí znova 
už v příštím měsíci. „To, že jsme 
si vybrali krajinu v Čechách, vy-
chází i z příběhu, který dopře-
du nemohu prozradit. Osud ale 
zavane část moravských vinařů 
do Čech. Když se hledaly lokace, 
velmi se nám líbily ty, které jsou 
na Hazmburku, v Třebívlicích 
a okolí. Takže to bude jeden z mo-
tivů nové řady,“ uvedla výkonná 
producentka Jana Gospičová 

a doplnila: „První natáčení už 
probíhalo. Pracovalo se nám tu 
krásně, protože počasí nám  přálo, 
nepršelo, vinice nebyly rozmoklé, 
a to nám ke štěstí stačí. Musím 
také říci, že všichni zde byli vel-
mi ochotní a vstřícní.“ Natáčení 
by mělo v exteriérech, ale i in-
teriérech třebívlického vinařství 
pokračovat až do září. Nové díly 
Vinařů by mohli sledovat diváci 
už od letošního září. „Pro nás 
je velice příjemné, že si fi lmový 

štáb vybral právě naše vinařství 
a vinohrady. Natáčet by se mělo 
i v interiérech našeho vinařství. 
Snažíme se vycházet fi lmařům se 
vším vstříc. V seriálu lidé uvidí, že 
České středohoří, potažmo naše 
viniční trati i vinařství samotné, 
je velice hezké. Jsme rádi, že to 
poslouží i jako prezentace našeho 
vinařství směrem k našim zákaz-
níkům,“ nechal se ještě slyšet ře-
ditel zámeckého vinařství.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Na Mostecku se natáčí další série Vinařů
Plavání na 3. ZŠ budou mít školáci zase až od září.Plavání na 3. ZŠ budou mít školáci zase až od září.

U bývalých báňských staveb vzniká nový přestupní uzel.U bývalých báňských staveb vzniká nový přestupní uzel.
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SIAD Czech spol. s r.o.
Jsme společnost působící v plynařském segmentu 

(technických, medicinálních, potravinářských a speciálních plynů) 
s působností po celém území ČR.

Hledáme: SEQ Managera

Požadujeme: - VŠ vzdělání chemického směru
 - znalost AJ
 - řidičský průkaz skupiny B
 - praxe v oboru min. 5 let
 
Rozsah činností:  -  řízení int. systémů ISO 9001, ISO 

14001, ISO 22 000,  OHSAS 18001
  -  kvalifi kovaná osoba pro výrobu 

a distribuci léčivých přípravků
 - vedení kontrolní a zkušební laboratoře
 - bilancování v oblasti životního prostředí
 - jednání s orgány státní správy

Nabízíme:  -  zajímavou práci v dynamicky se 
rozvíjející společnosti

 - profesionální kolektiv
 - zajímavé platové podmínky
 -  osobní automobil k služebním 

i soukromým účelům

Nástup: 3. - 4. čtvrtletí  roku 2015

V případě zájmu zašlete Váš profesní životopis na následující kontakt: 
sona_blechova@siad.eu, mob: 725 800 474

STRUPČICE – V sobotu se ve sportovním areálu ve Strupčicích sešli 
nejen místní obyvatelé, ale přijeli i přespolní. Konala se tu totiž kul-
turní událost měsíce. Ve sportovním areálu, kde to žije až do září, 
zahajovali letní sezónu hokejisté Piráti Chomutov. 

Akce k  zahájení letní sezóny 
začala už v  dopoledních hodi-
nách venkovským farmářským 
trhem, kde se prezentovali re-
gionální producenti potravin, 
farmáři a drobní pěstitelé. Od-
poledne patřil sportovní areál 
dětem. Dětská diskotéka a sou-

těže se protáhly až do večerních 
hodin. Nával začal být u pódia, 
když přijeli hokejisté Pirátů Cho-
mutov. Do soutěžení se nakonec 
pustili i dospělí. Hlavní cenou 
byla permanentka na celý rok 
do sportovního areálu, který si 
mohly Strupčice vyšperkovat té-

měř k dokonalosti díky penězům 
z vytěženého uhlí a fi nanční pod-
poře Vršanské uhelné, a.s. Násle-
dovalo vystoupení členů taneční 
skupiny Stardance. Oslava vyvr-
cholila nočním ohňostrojem. Už 
v červnu se ale mohou Strupčičtí 
těšit na řadu dalších zajímavých 
akcí. Ve Strupčicích to totiž žije. 
Dětský den je připraven na 6. 
června od 14 hodin. Na děti čeká 
řada soutěží, požární pěna, vy-
stoupení agility psů a další. Jed-

notka dobrovolných hasičů ze 
Strupčic bude slavit 115. výročí 
založení 13. června. Odpoledne 
bude plné ukázek z práce hasičů 
a hasičského sportu, večer je při-
pravena taneční zábava. Celkem 
devět řezbářů bude od 22. do 26. 
června pracovat na svých dře-
věných sochách ve strupčickém 
sportovním areálu v  rámci so-
chařského sympozia. S vernisáží 
26. června je opět spojena taneč-
ní zábava.  (pur)

Obec Strupčice zahájila letní sezónu
Piráti a ohňostroj sklidili úspěch

Obec Strupčice je jednou z nejhezčích a Obec Strupčice je jednou z nejhezčích a 
nejaktivnějších obcí na Mostecku, a to nejaktivnějších obcí na Mostecku, a to 

především díky penězům od těžařů.především díky penězům od těžařů.

Odpoledne patřilo dětem.Odpoledne patřilo dětem.

Součástí dětské diskotéky byl i vláček.Součástí dětské diskotéky byl i vláček.
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Každý druhý 
týden

Kláru miloval a ona jeho. 
Měli spolu malý domek na 
předměstí. Klára se starala o je-
jich dva syny, čtyřletá dvojčata. 
Pěstovala na zahradě květiny 
a zeleninu, vařila teplé večeře 
a čekala na něj, až přijde večer 
z práce. Pili spolu víno při svíč-
kách, a když kluci 
usnuli, povídali si, 
plánovali budouc-
nost, milovali se. 
Měl s Klárou šťast-
ný život. Nikdy 
mu nic nevyčítala, 
když se zdržel po 
tenisu na skle-
ničku či dvě, byla 
vždy v  klidu. Pra-
coval u zahraniční 
fi rmy, vždy týden 
doma, týden v cizině. Jeho ne-
přítomnost u rodiny ale byla 
vykoupena penězi. Jeho za-
městnavatel byl více než štěd-
rý. Klára se tak mohla věnovat 
dvojčatům a nemusela praco-
vat. Byl šťastný chlap se skvěle 
fungující rodinou. Kromě Klá-
ry miloval také Jitku a ona jeho. 
S Jitkou měli společný prostor-
ný byt s terasou. Jitka pracovala 
na poloviční úvazek ve škole. 
Čekala s ním dítě a těšila se, jak 
budou juniora společně vycho-
vávat. Užívali si její těhotenství, 
chodili na dlouhé procházky, 
vodili se za ruce, líbali. Večer 
jedli dobré jídlo v drahých re-
stauracích a plánovali budouc-
nost svého dítěte. S  Jitkou byl 
každý druhý týden. Dva týdny 
v  měsíci trávil služebně mimo 
město. Jeho dvě rodiny napros-
to skvěle fungovaly. Miloval 
obě své ženy a všechny děti. 
Vydělával dost peněz, aby uži-
vil obě rodiny. Bavilo ho každý 
týden měnit svůj život. Týden, 
který trávil s  Klárou a kluky, 
měl hodně smolný. Dvojčata 
byla nemocná, nespala celou 
noc, plakala a měla vysoké 
horečky. Ke všemu od nich 
nemoc chytila i Klára. Ležela 
v  posteli, neschopná cokoliv 
dělat, odkázaná jen na jeho po-
moc. V práci si vzal volno, dou-
fal, že se Klára do konce týdne 
vzpamatuje natolik, aby mohl 
odjet. Navíc cítil, že i o něj se 
pokouší viróza. Klára byla po-
drážděná a unavená, chtěla, 
aby zůstal doma. Pohádali se, 
on sedl do auta a jel domů za 
Jitkou. Cestou se mu ale vše 
rozleželo v hlavě. Nechtěl Jitku 
nakazit a ohrozit dítě, a také 
nechtěl nechat Kláru s  dětmi 
samotnou. Bolely ho všechny 
svaly a klouby v těle, cloumala 
s ním horečka a zimnice. Chtěl 
otočit auto a vrátit se. Chtěl za-
volat Jitce, že se tentokrát zdrží. 
Chtěl vytočit její číslo, když do 
něj z  boku narazilo jiné auto. 
Probral se až v  nemocnici. 
S  těžkým zraněním ležel na 
jednotce intenzivní péče. Ani 
Klára a ani Jitka nebyly jeho 
manželky, v  nemocnici proto 
nevěděli, koho o jeho nehodě 
informovat. Ležel v  posteli, 
snažil se přežít a myslel na své 
dvě ženy. Jitka zatím bláznila 
z toho, že se nevrací. Zkoušela 
mu volat, ale marně. Druhý den 
zavolala do fi rmy, kde pracoval. 
Přestože ji několikrát žádal, aby 
mu do práce nikdy nevolala. Po 
dlouhém pátrání se dovolala na 
jeho kolegu. Ten jí řekl, že na 
něj ve fi rmě ráno také marně 
čekali. Nadhodila, že se třeba 
zdržel na své zahraniční cestě. 
Tak se dozvěděla, že žádné stří-
davé cesty do zahraničí nejsou. 
Napřed strašně zuřila. Řekla si, 
že má nejspíš někde milenku. 
Chtěla na něj přestat myslet, 

ale nemohla. Měla o něj strach. 
A tak obvolala všechny nemoc-
nice, až zjistila, že v  jedné leží 
po autonehodě. Hned se tam 
rozjela. Problémy budou řešit, 
až bude zdravý. On zatím ležel 
a přemýšlel. Rozhodl se, že za-
volá Kláře. Požádal sestru, aby 

dala jeho přítelkyni 
vědět. Klára zavo-
lala ke dvojčatům 
svou kamarádku 
a rozjela se hned do 
nemocnice za ním. 
Měla o něj straš-
ný strach. S  Jitkou 
se sešly ve výtahu. 
Dvě cizí ženy. Obě 
měly strach o svého 
muže. Jen nevědě-
ly, že se strachují 

o stejného. Když obě dorazily 
na jednotku intenzivní péče 
a domáhaly se, aby ho mohly 
vidět, došlo jim, co není v po-
řádku. Místo do pokoje za ním 
se daly na chodbě nemocnice 
do řeči. Jedna druhé dokazo-
valy, že patří právě jí. Pak obě 
z  nemocnice odešly. Jitka jela 
rovnou domů. Nevěděla, co 
bude dělat. S  ním už ale dál 
žít nemůže. Podváděl ji, má 
jinou ženu, dvě děti. Ji nechá-
val v  mylné domněnce, že je 
jedinou ženou jeho života. Už 
ho nechce nikdy vidět. Roze-
jde se s ním. Ať si ho ta druhá 
nechá. Bude vychovávat jejich 
dítě sama a časem si najde jiné-
ho partnera. Cítila, jak se v ní 
dítě bouří. Reagovalo tak na její 
úzkost a stres. Klára vyběhla 
z  nemocnice šílená strachem. 
Bála se, že právě o svého muže 
přišla. Určitě si našel druhou 
ženu, protože už mu nestačí. 
Po dvojčatech se změnila. Už 
ho nepřitahuje. Je s ní jen kvůli 
dětem. Ona ale bez něj nedo-
káže žít. Ta druhá jí ho vezme 
a ona zůstane sama. Jak si bez 
něj poradí? Nemá žádný svůj 
příjem, není schopná bez něj 
nic zařídit. Neuměla si poradit 
se svým životem. Viděla, jak 
ta druhá žena nasedá do auta. 
Rychle nastoupila do svého 
a vyrazila za ní. Chtěla vědět, 
kde bydlí, kde spolu žijí. Jela 
za ní několik kilometrů do 
sousedního města. Když za-
parkovala před domem, pomy-
slela si, že byt byl určitě stejně 
drahý jako jejich malý dům se 
zahradou na předměstí. Seděla 
v  autě a pozorovala okna. Pak 
se jedno pohnulo. Viděla ji za 
sklem. Uvědomila si, že se její 
veškerá zloba nasměrovala 
na tu ženu. Musí se jí zbavit. 
V  kabelce měla pepřový sprej, 
který ji on dal. Napřed ji ochro-
mí, pak zabije. Vešla do domu 
a vyjela výtahem do patra, kde 
viděla svou sokyni. Na dveřích 
byla vizitka s  jeho jménem. 
Bodlo ji u srdce. Zazvonila. Ni-
kdo neotevíral. Zazvonila zno-
vu. Jitka přišla domů a otevřela 
okno. Posadila se do křesla. 
Myslela na svůj život. Byla to 
lež, co si cestou namlouvala. 
On byl středobod jejího života. 
Bez něj nemůže žít, nemůže vy-
chovávat dítě, nechce. Její dítě 
nebude zdravé. Dozvěděla se to 
tento týden a chtěla mu to říct. 
Lékaři jí doporučovali potrat. 
Ona ale věřila, že se spolu do-
kážou postarat o postižené dítě. 
Sama to ale nedokáže. Nechce. 
Přejela si po zápěstí ostrým no-
žem. Seděla u okna a dívala se 
na oblohu, když z ní vyprchával 
život. Slyšela zvonek, ale už ne-
reagovala. Ztratila muže i šanci 
vychovávat zdravé dítě. Ne-
chtěla dál žít.  Zvonek zvonil, 
ona už ale nic neslyšela.  (pur)

SOUDNIČKA

MEZIBORI – Šéfredaktor, korektor, grafi k nebo třeba keramička. 
To jsou profese, které si během letošního školního roku mohly vy-
zkoušet děti z mezibořské základní školy. Na několik měsíců se staly 
podnikateli i zaměstnanci. Škola se zapojila do projektu „Všechno 
v mém životě souvisí – minipodniky“.

 Základní školy z Ústeckého 
a Olomouckého kraje si vybra-
ly z  nabídky šesti minipodni-
ků. Na realizaci minipodniků 
pracují pod vedením zkuše-
ných pedagogů žáci škol. „Pro-
běhlo řádné výběrové řízení na 
obsazení všech pracovních pozic 
ve vybraném podniku, děti si 
plní své povinnosti, mají smlou-
vy a dostávají tarifní mzdu. Za 

tu si mohou nakoupit například 
výrobky z  jiného minipodniku, 
který je zařazen do projektu,“ 
popisuje minipodniky ředitel 
školy Jan Peška. Mezibořská 
škola si vybrala z nabídky hned 
tři minipodniky, čímž se za-
řadla mezi nejaktivnější školy. 
„Vybrali jsme si časopis, rekla-
mu a marketing a keramickou 
dílnu. Děti všechny činnosti 

v  rámci minipodniků ohrom-
ně baví. Myslím si, že se tento 
projekt mimořádně povedl a má 
smysl. Na každý miniprojekt 
jsme získali dotaci 40 tis. Kč na 
vybavení,“ doplnil ředitel školy. 
Projekt byl zahájen v září a po-
trvá do konce školního roku. 
Už dnes se ale uvažuje o jeho 
prodloužení. Díky minipro-
jektům tak v mezibořské škole 
vydávají děti svůj vlastní školní 
časopis, v  reklamní agentuře 
připravují diplomy a reklamu 
pro školní akce, v  keramické 
dílně vytváří předměty určené 
k prodeji.

Do projektu je zapojeno přes 
1000 žáků z 25 škol z Olomouc-
kého a Ústeckého kraje, které 
realizují 60 minipodniků v rám-
ci 10 možných směrů, například 
keramika, dřevo-kovo, šití, ča-
sopis, chemie, ekologie, arbo-
retum, lesní školka, reklamní 
agentura, hudební, foto, nahrá-
vací studio a další. První společ-
ná konference, na které se zapo-
jila většina zúčastněných škol, 
se konala právě v Meziboří. Děti 
prezentovaly své minipodniky a 
„kolegům z oboru“ se pochlubi-
ly svými úspěchy. 

(pur)

„Živnosťák“ vede 
žena

Z  pěti uchazeček vybralo 
město do funkce vedoucí od-
boru obecního živnostenského 
úřadu Alenu Žítkovou. Ta pro-
kázala zásadní potřebné znalosti 
v oblasti zákona o obcích, velmi 
dobrou orientaci v odborných 
normách a zákonech z oblas-
ti živnostenského podnikání 
a rovněž i znalosti z praktické-
ho výkonu uvedené pracovní 
pozice. Její výhodou je splněná 
zvláštní odborná způsobilost 

v daném oboru a dlouholetá 
práce na odboru živnostenské-
ho podnikání. 

Všechny smlouvy 
veřejně

Všechny smlouvy, kromě 
smluv pracovních, hodlá zve-
řejňovat město Litvínov. Sli-
buje si od toho vyšší transpa-
rentnost. Řada obcí a měst již 
zveřejňuje uzavřené smlouvy, 
a to buď na svých webových 
stránkách, nebo prostřednic-
tvím Portálu veřejné správy, 

jehož součástí je tzv. „Registr 
smluv“. „Rada města Litvínova 
rozhodla, že budou průběžně 
zveřejňovány smlouvy městem 
uzavřené, a to s podmínkou 
ochrany osobních údajů,“ uvedl 
tajemník městského úřadu Val-
demar Havela. 

Sítě free
V  téměř všech budovách 

města mohou návštěvníci vy-
užít veřejné bezdrátové sítě, 
kterou provozuje město Litví-
nov. K bezplatné síti se tak lidé 
připojí na radnici na náměs-

tí Míru, v  zámku Valdštejnů, 
na úřadech v Tržní i Vodní uli-
ci. Bez pokrytí veřejnou sítí zů-
stane Galerie Radniční sklípek. 
Rada města na svém posledním 
jednání schválila podmínky 
provozu veřejné komunikační 
sítě. Schválené podmínky bu-
dou následně závazné pro vyu-
žívání sítě a vyjádření souhlasu 
s nimi bude podmínkou. Plné 
znění podmínek bude možno 
přečíst a následně vyjádřit sou-
hlas s těmito podmínkami při 
připojení k veřejné síti mu_gu-
est.  (pur)

LITVÍNOV – Zástupci Městské policie Reidsville v Severní Karolíně 
jezdí už několik let na zkušenou k Městské policii Litvínov. Jde jim 
především o práci psovodů. Litvínovští psi i jejich psovodi totiž da-
leko předčí své americké kolegy. 

Zástupce Městské policie 
Reidsville v Severní Karolíně 
Woody Hutchens navštívil Litví-
nov po dvou letech. Přijel nejen 
navštívit své přátele z  řad litví-
novských strážníků, ale hlav-
ně vybrat a nakoupit služební 
psy, jejichž pověst ve světě patří 
k  nejlepším.  Woody Hutchens 
si také už při své první návště-
vě cenil nejvíce poslušnost, jak 
ji zvládají litvínovští psi. „Před 
dvěma lety jsem se inspiroval 
tím, jak výcvik hlavně poslušnosti 
vedou psovodi v Litvínově. Jejich 
metody a výcvik jsem učil naše 
psovody v  Reidsville,“ pochvá-
lil litvínovské psovody Woody 
Hutchens a  dodal, že jejich psi 
jsou zase lepší při hledání drog. 
Strážníci a policisté seznámili 
kolegy ze zámoří s preventivním 
programem pro děti ze základ-
ních škol právě na téma drogy, 

který v  Litvínově úspěšně běží 
už od loňského roku. „Protidro-
gové prevenci věnujeme u nás vel-
kou pozornost. Aktivity strážníků 
a Policie ČR v  této oblasti vní-
mám jako velmi důležité a chvá-
lím jejich přístup. U nás o dro-
gách a jejich škodlivosti mluvíme 
už s dětmi od pěti let věku,“ říká 
dále Woody Hutchens. 

Trest za drogy: 
daně! 

S drogami to mají muži záko-
na v Americe snazší než ti čeští. 
Zákon je totiž v Severní Karolí-
ně k dealerům mnohem přísněj-
ší než v Evropě. „Pokud najdeme 
u někoho drogy, máme právo 
zabavit tomuto člověku veškeré 
cenné věci, které má právě u sebe. 
Auto, peníze, šperky. Navíc se 
stanoví daň z množství zabavené 

drogy, která se vypočítává také 
z majetku, který dealer vlastní. 
Ze všech výnosů, tedy z prodeje 
zabavených věcí a z vypočíta-
né daně, dostáváme 85 procent. 
To je pro dealery mnohem větší 
trest než vězení. Vězení se nebojí, 
ale když přijdou o dům, peníze 
i auto, a navíc po návratu z vě-
zení musí zaplatit daň, pak už je 
to trest. V případě školou povin-
ných dětí je velmi účinné, když 
každé ráno se psem zajdeme do 
školy a pes hledá drogy. Děti tak 
vědí, že pokud si drogu do školy 
přinesou, můžeme ji odhalit,“ 
vysvětlil Woody Hutchens. 

Neplatí daně, ale 
utrácí

Při poslední návštěvě se opět 
setkali také s radním Ústeckého 
kraje pro bezpečnost a bývalým 
velitelem Městské policie Litví-
nov Martinem Klikou. S   ním 
diskutoval Woody Hutchens 
nejen o prevenci kriminality, ale 
také o problémech s bezpečnos-

tí, které jsou pro obě země spo-
lečné. „Evropa se nyní připravuje 
na případné problémy s běženci,“ 
zmínil Martin Klika. Nelegální 
přistěhovalci jsou ale velký pro-
blém i pro Reidsville. „V našem 
okresu je 20 tisíc nelegálních při-
stěhovalců. Sice neodvádí daně, 
ale utrácí peníze u místních 
obchodníků. Pokud by byli de-
portováni, tato kupní síla bude 
v  regionu chybět,“ připomněl 
další aspekt přistěhovalectví 
Woody Hutchens. V  Litvínově 
se návštěva ze Severní Karolíny 
zdržela osm dní. „Připravili jsme 
pro kolegy ze Severní Karolíny 
ukázku výcviku psů, předvedli 
jim práci s  dětmi v  mateřských 
školách, kam chodí naši psovodi 
s  perfektně nacvičeným progra-
mem, vzali jsme je na střelnici, 
ukázali jim, jak pracuje městská 
policie,“ dodal velitel Městské 
policie Litvínov Zdeněk Ur-
ban.  Kromě toho se Američané 
zúčastnili  s  Policií ČR ukázek 
výcviku krajské pořádkové jed-
notky.  (pur)

Mezibořské děti se učí podnikat

z Rady města Litvínova

Američtí strážníci chválí „naše“ psy

Zástupce Městské policie Reidsville v Severní Zástupce Městské policie Reidsville v Severní 
Karolíně Woody Hutchens (uprostřed) přivítal v Karolíně Woody Hutchens (uprostřed) přivítal v 
Litvínově také krajský radní Martin Klika.Litvínově také krajský radní Martin Klika.
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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

Kancelářské prostory 
k pronájmu

V objektu Most, Bělehradská 360 
nabízíme k pronájmu volnou kancelář 45 m2. 

K dispozici kuchyňka, WC včetně sprchy 
(ženy, muži). Objekt monitorován 

kamerovým systémem, napojen na PCO, 
internet k dispozici, možnost parkování na 

přilehlém velkém parkovišti.

Informace: tel. 602 430 344

Soutěžní otázka:
Kde se nachází nechvalně známý tektonický zlom San Andreas? 

(nápovědu hledejte na www.csfd.cz).
a) Kalifornie      b) Florida        c) Kolorado

Vylosovaný výherce získá balíček od společnosti Free man
Entertainment s.r.o., který obsahuje tričko a kšiltovku z limitova-
né fi lmové edice, 2 vstupenky do kina sítě CineStar a DVD fi lm. 

Odpovědi zasílejte na: inzerce@homerlive.cz nebo SMS na 737 261 941

LITVÍNOV – Bez oken zatím připomíná ementál. Už v srpnu letošní-
ho roku ale bude litvínovská sportovní hala po zásadní rekonstrukci 
zářit novotou. Vnitřní prostory budou dokončeny v říjnu.

Sportovní hala se dočkala 
rekonstrukce po dlouhých čty-
řiceti letech, po které Litvínov-
ským slouží. A je to v  hodině 
dvanácté. Hala už byla ve velmi 
neutěšeném stavu. Rozbité vý-
plně, nefunkční sociální zaříze-
ní, obrovské úniky tepla. S  tím 
vším se SPORTaS potýkal už 
několik sezón. Nyní SPORTaS 
získal ze Státního fondu životní-
ho prostředí dotaci ve výši 12,6 
mil. Kč a od města poté další 4 
mil. Kč na rekonstrukci zateple-
ní obvodového pláště a střechy 
sportovní haly.  „Hala bude mít 
po rekonstrukci nové zateplení 
a střešní krytinu s  obvodovým 
límcem, který bude upraven tak, 
aby se zvýšil přístup denního 
světla do prostoru vlastní haly. 
Do haly bylo instalováno také 
nové osvětlení. Kopilitové výpl-
ně budou nahrazeny plastový-
mi okny. Venkovní fasáda bude 
v zelených a šedých odstínech,“ 
popisuje rekonstrukci jednatel 

SPORTaSu Miroslav Otcovský. 
Rekonstruovat se ale bude také 
uvnitř haly. „Město Litvínov na 
úpravu vnitřních prostor, šaten 
a sociálního zázemí, instalaci 
vzduchotechniky, nový sportov-

ní povrch, velkoplošnou obra-
zovku a další související práce 
poskytne dotaci ve výši cca 16 
mil. Kč. Peníze nám nezbydou 
na rekonstrukci tribun, tyto 
prostory ale alespoň opravíme,“ 
prozradil Miroslav Otcovský. 
Také na rekonstrukci vnitřních 
prostor žádal SPORTaS o dotaci 
z  ROP Severozápad. V přípa-

dě, že bude společnost úspěšná 
a dotaci získá, bude tato stavba 
z velké části hrazena z poskyt-
nuté dotace. Všechny práce by 
měly být hotové v říjnu letoš-
ního roku, následně proběhne 
kolaudace a zhruba od listo-
padu se mohou sportovci těšit 
na nové prostředí. „Sportovci 
vítají a jsou nadšeni ze zaháje-
ní rekonstrukce sportovní haly 
v Litvínově. V příštím roce bude 
stařičkému sportovnímu stánku 
40 let a většina zařízení, vybave-
ní a interiéru je původní včetně 
sportovní hrací plochy. Mimo 
rekonstrukce vytápění a osvětle-
ní se ve sportovní hale nic nere-
konstruovalo od jejího postavení 
mimo havarijních záležitostí. 
Všechny fáze oprav a stavebních 
prací budou mít dopad na kva-
litu sportovní přípravy, případně 
omezení a komplikace při využí-
vání či pořádání akcí ve sportov-
ní hale a to vše je chtěná daň za 
očekávanou rekonstrukci a těše-
ní se na ‚novou‘ sportovní halu,“ 
vítá probíhající rekonstrukci 
také předseda SSK Litvínov Ma-
rek Tomčík. (pur)

LITVÍNOV – Litvínov má šanci vyřešit problémy Janova. Může se to-
tiž  od nynějška spolehnout na pomoc vládní Agentury pro začle-
ňování národnostních menšin. Má totiž podepsané Memorandum 
o spolupráci. 

Ministerstvo pro lidská práva 
doufá, že konkrétní spoluprací 
s městy se podaří vyřešit hlavní 
problémy se sociálním začleňo-
váním. Dotace z projektů, které 
si vypracují sama města,  pů-
jdou přímo tam, kde mají města 
největší slabinu. V  případě Lit-
vínova by to mělo být hlavně 
posílení terénní sociální služby.  
Připravované projekty by se 
měly týkat také vzdělávání a za-
městnanosti. „Některé neziskové 
organizace už mají představu, 
jaký projekt připraví. V  oblasti 
vzdělávání to bude jeden pro-
jekt pro všechny základní školy 
týkající se začleňování,“ uvedla 
vedoucí sociálního odboru Ve-
ronika Knoblochová. Velkým 
problémem Janova je nezaměst-
nanost. „Považuji nezaměstna-
nost za klíčový problém. Musíme 
se snažit využít všech možností, 
které nám zákon dává, aby lidé 
v Janově mohli pracovat. Od září 
by opět měla fungovat veřejná 
služba, do té plánujeme zapojit 
co nejvíce nezaměstnaných z Ja-
nova,“ doplnila místostarostka 
Litvínova Erika Sedláčková. 
Právě pasivitu při využívání do-
tací Úřadu práce ČR na zaměst-
nanost při řešení sociální pro-
blematiky městu vyčítá opozice, 
podle které město nevyužívá 
nabízených možností.  

V  cestě úspěšnému sociál-
nímu začleňování stojí podle 
ministerstva pro lidská práva 
zadluženost obyvatel sociálně 
vyloučených lokalit. A s tím by 

měl podle ministerstva stát ne-
přizpůsobivým pomoci. „Otáz-
ka zadluženosti je extrémně 
důležitá. Lidem ze sociálně vy-
loučených lokalit, kteří mají exe-
kuce kvůli dluhům, se nevyplatí 
pracovat. Je to problém nejen 
Janova, ale celé republiky. Ne-
zbytný předpoklad pro sociální 
začleňování je oddlužení,“ říká 
náměstkyně Martina Štěpánová.

Odbor pro sociální začleňo-
vání i město Litvínov už spolu-
pracovaly v letech 2009 až 2012. 

„Když jsme v  roce 2009 podepi-
sovali memorandum o spoluprá-
ci s  vládní agenturou, podařilo 
se nastartovat systém sociálních 
služeb, prevence, ale i represe. 
Vedlo to ke zklidnění situace 
v Janově. V posledních letech ale 
město v  tomto propracovaném 
systému polevilo, což má za dů-
sledek další problémy v  sociálně 
vyloučené lokalitě. Věřím, že se 
nyní situace opět změní a nové 
memorandum o spolupráci pove-
de k intenzivnější práci a výsled-
ky se brzy projeví. Také věřím, že 
už se nebudou opakovat chyby, 
jako při prodeji objektu bývalé 
zvláštní školy v  Janově. Město 
mělo projekt na zřízení komu-

nitního nízkoprahového centra, 
vládní agentura tehdy v  rámci 
spolupráce s městem garantovala 
dotace na jeho rekonstrukci, ale 
město se vzdalo odpovědnosti 
za zajištění fi nancování služeb 
a objekt prodalo Oblastní charitě 
Most. Je nutné doplnit, že k vel-
ké nelibosti obyvatel lokality, kde 
bývalá škola stojí,“ komentoval 
memorandum krajský radní pro 
sociální problematiku Martin 
Klika. 

Starostka Kamila Bláhová  si 
spolupráce s  vládní agenturou 
váží: „ Máme vůli situaci řešit 
a domníváme se, že agentura je 
spolehlivým partnerem,“ říká. 

(pur)

Sportovní hala zatím jako ementál

S problémy v Janově má Litvínovu 
pomoci vládní agentura

Pyrotechnik v poli 
za obcí zneškodnil 
tři granáty

Pracovník archeologického 
ústavu našel v poli poblíž obce 
Mariánské Radčice funkční gra-
náty. Jde o předpolí dolu Bílina. 
Na místo byli přivoláni pyro-
technici ústecké policie, kteří 

nalezenou munici na místě zlik-
vidovali. Šlo o tři granáty do pro-
tiletadlových kanónů z doby II. 
světové války a tři torza granátů.

Strážníci řeší opilé 
děti

Alkohol řešili litvínovští 
strážníci u nezletilé. Jedenáctile-

tou dívenku v podnapilém stavu 
zastihli strážníci v Janově. Dív-
ka přiznala, že jí alkohol nabízel 
její dospělý kamarád, nevěděla 
ale přesně jeho jméno. Věděla 
ale, kde mladík bydlí. Společ-
ně s  ní v  lesíku nad Janovem 
údajně popíjelo více dětí. V krvi 
mělo dítě 1,32 promile alkoho-
lu. Další opilé děti ale strážníci 

v okolí už nenašli. Dívku i s jed-
ním rodičem převezli strážníci 
k dalšímu šetření na služebnu 
Policie ČR. Na služebnu byla 
také přivolána rychlá záchranná 
služba, lékař rozhodl o převozu 
dítěte do nemocnice. S tím ale 
nesouhlasila matka. Další šetře-
ní zůstalo v kompetenci Policie 
ČR.  (pur)

V současné době je hala V současné době je hala 
bez oken a bez dveří.bez oken a bez dveří.

Smlouvu o spolupráci města a vládní Smlouvu o spolupráci města a vládní 
agentury podepsaly náměstkyně agentury podepsaly náměstkyně 
Martina Štěpánová (vlevo) a Martina Štěpánová (vlevo) a 
starostka Kamila Bláhová.starostka Kamila Bláhová.
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Se splátkou
jen 266 Kč týdně*
bys také
neodolala!

LITVÍNOV – Litvínovské gymnázium se může pochlubit celou řadou 
úspěšných studentů, kteří se vymykají z  běžného průměru. Patří 
mezi ně i Martin Škoudlil z kvarty. S přehledem zvládl vyhrát okres-
ní olympiádu v  matematice, fyzice i chemii, v  krajském kole byl 
v chemii třetí. Sám říká, že to není nic složitého, všechny tři předmě-
ty jsou přeci založené na logice.

Byl sis jistý úspěchem, když 
ses do olympiády hlásil?

Vůbec ne, mě to vlastně ani 
nenapadlo, že bych měl sou-
těžit a vyhrát. Za tento úspěch 
vděčím své učitelce, která mi 
tuto možnost dala a k  olympi-
ádě mě přivedla. Když už jsem 
ale na soutěži byl, nezdálo se mi 
to příliš složité. Jsou to všechno 
logické předměty, souvisí spolu 
a navazují na sebe. Na logické 
postupy ani není třeba se příliš 
připravovat. Nejméně mě baví 
názvosloví, to bez učení nejde. 
Učit se něco zpaměti není nic 
pro mě. Vlastně se doma moc 
neučím, na to jsem příliš líný.

Jak vnímá tvůj úspěch okolí, 
spolužáci, rodiče?

Ve škole jsou spokojení a naši 
mi fandí a podporují mě. Jsem 
hodně rád, že jsem mohl na-
stoupit už do primy. Je to o moc 
lepší, než zůstávat na základní 
škole. Jiný přístup učitelů, více 
vědomostí, jiný způsob práce. 
S dětmi, které zůstaly na základ-
ní škole, se nevídám, neumím 
proto říci, jak jsou na tom s uče-
ním ony teď, ale na sobě vidím 
ten rozdíl mezi základní školou 
a gymnáziem.  Na základní ško-
le bych se nenaučil učit.

Už máš představu o své bu-
doucnosti, co budeš dělat po 
dokončení gymnázia?

Zatím jsem se přesně neroz-
hodl, ale určitě chci dělat práci, 
kde se používá logické myšlení. 

Něco, co souvisí s matematikou. 
Teď se učím programovat, tak 
třeba něco v tomto oboru. 

Co tě baví, co děláš ve vol-
ném čase?

Jsem lodní modelář. To mě 
hodně baví. K modelařině jsem 
se dostal jen tak náhodou. Ro-

diče chtěli, abych si našel nějaký 
kroužek, tak jsem začal jezdit 
do Mostu na modelářský. Pů-
vodně jsem chtěl sestavovat vla-
ky, ale pak jsem zjistil, že je to 
spíš o lepení okolí železnice a že 
se komponenty kupují. To mě 
nebaví. Chci si všechno vyrobit 
sám. Tak jsem začal stavět loď. 
Už ji stavím šestý rok a úplně 
všechno na ni si sám vyrábím, 
nic nekupuji hotové. Je to šede-
sát centimetrů dlouhá pomocná 
loď ze II. světové války. 

Maturanti si letos stěžovali 
na matematiku, ty se ale před-
pokládám maturity neobáváš?

Je to ještě daleko, nepřemýš-
lel jsem o maturitě, ale teď když 
o tom mluvíme, tak se spíš tě-
ším. Vyberu si matematiku plus. 
V  matematice není nic, co by 
mě strašilo, žádné těžší téma. 
V  chemii a fyzice je to horší. 
Nemám rád astronomii a orga-
nickou chemii, i když ji samo-
zřejmě ovládám.  (pur)

MEZIBOŘÍ - Několik nadšenců a patriotů založilo v Meziboří Spolek 
přátel Meziboří.  Chtějí hlavně mezi lidi z města vnést přátelského 
ducha, stmelit je a nabídnout zábavu a legraci. 

Spolek vznikl na základě do-
hody několika lidí z  Meziboří, 
které baví organizovat spole-
čenské a sportovní akce pro děti 
i dospělé. „Chceme stmelovat 
obyvatele města. Naším cílem je 
přivést lidi z Meziboří ke společné 
zábavě, oteplit vztahy mezi nimi. 
Aby si užívali ve volném čase 

srandy a aby volný čas chtěli trá-
vit spolu,“ říká předseda spolku 
Jan Peška. Spolek existuje teprve 
krátce, už má za sebou ale první 
úspěšnou akci, na které se sešli 
lidé všech věkových kategorií. 
Vedle studentů se stejně dobře 
bavili i senioři. „Naší první spol-
kovou akcí byl Maraton stolních 

her a podle mého mínění se pove-
dl. Na červen připravujeme turnaj 
v  hodu podkovou na mezibořské 
sjezdovce. Bude to akce pro celé 
rodiny spojená s  opékáním špe-
káčků. Další připravovanou akcí 
je Guláš fest, soutěž o nejlepší gu-
láš, který si účastníci uvaří doma 
a na akci donesou. Bude se ochut-
návat guláš, poslouchat hudba 
a užívat zábava. Dále chystáme 
letní biatlon, možná i na běžkách. 
Další sranda akce pro celou rodi-

nu,“ doplnil Jan Peška. Do spol-
ku může přijít kdokoliv. „Jsme 
otevřený spolek, přidat se nám 
může každý, kdo chce a má zájem 
o dění v Meziboří,“ říká předseda. 
Členové spolku zaplatí měsíč-
ně členský příspěvek ve výši sto 
korun. To je zatím jediný příjem 
spolku, ze kterého fi nancuje své 
aktivity. V budoucnu ale spoléhá 
také na dotace, které jako spolek 
v neziskovém sektoru může zís-
kat.  (pur)

LITVÍNOV – Loňský vítěz Sportovních her seniorů, družstvo Mezibo-
ří, se letos muselo spokojit s  bronzovou medailí. Pohár pro vítěze 
si odvezli senioři z Horního Jiřetína. Sportovní hry seniorů se letos 
konaly už po osmadvacáté a zahájil je hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček. 

Už tradičním místem pro 
konání Sportovních her seni-
orů, na které se sjíždí soutěžící 
z  celého kraje, byl i letos letní 
stadion v Litvínově. Zahájení se 
ujal hejtman Oldřich Bubeníček 
spolu se starosty zúčastněných 
obcí. Letos soutěžilo 32 týmů. 
Hry se konaly za podpory kraje 
a pořádala je Krajská rada svazu 
důchodců ČR. Ani letos senio-
rům počasí příliš nepřálo, ale 
oproti loňskému dešti byl den 
i s nízkými teplotami příjemný. 

Připomněl to i hejtman v úvod-
ní řeči. „Loni jsem obdivoval, jak 
jste mohli tu zimu vůbec vydr-
žet. Letos je to o málo lepší. Přeji 
vám hodně sportovního elánu 
a pěkného počasí. Na tomto mís-
tě můžeme vidět, že sport se dá 
dělat v každém věku a já jsem 
rád, že se Ústecký kraj může na 
takovýchto akcích podílet a pod-
porovat je,“ zahájil hry Oldřich 
Bubeníček. Dřív, než se ale 
k proslovům a zdravicím dostali 
politici, nastoupili se slavnost-

ním zahájením sami senioři. 
Nad stadionem vzplál olympij-
ský oheň, který přinesl běžec 
a nechybělo ani pět olympij-
ských kruhů. Do správné spor-
tovní nálady se senioři dostali 
úvodní rozcvičkou. Pak už se 
soutěžilo v  tradičních disciplí-
nách, jako je střelba míčkem na 
hokejovou branku, převoz bře-
mene na kolečku, běh s míčkem 
na raketě, hod kroužkem na ku-
žel a dalších. Soutěžící obdrželi 
medaile, diplomy a další věcné 
ceny. Překvapením byly dárkové 
poukazy na pobyt v hotelu MAS 
v Sezimově Ústí, které obdrželo 
vítězné družstvo.  (pur)

Nadaný matematik: „Doma se 
neučím, na to jsem líný“...

Pohár her seniorů putoval 
do Horního Jiřetína

Mezibořský spolek chce tmelit lidi 

1. místo - Klub seniorů z Horního Jiřetína
2. místo - Litvínov-Hamr
3. místo – Meziboří
-  Největší vzdálenost urazil klub ze Šluknovského výběžku, přijel 

až z Varnsdorfu.
- Nejstarším účastníkem byl  94letý Jan Urban (1921)
- Nejstarší účastnicí Anna Filepková (1926).  

Pět olympijských kruhů přivítal Pět olympijských kruhů přivítal 
na litvínovském stadionu na litvínovském stadionu 
hejtman Ústeckého kraje hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček (vlevo).Oldřich Bubeníček (vlevo).

Soutěžilo 32 týmů.Soutěžilo 32 týmů.

Martin ŠkoudlilMartin Škoudlil
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LITVÍNOV – Litvínovští hokejisté 
z  HC Verva udělali závěrečnou 
tečku za svou letošní úspěš-
nou sezónou, a nejúspěšnější 
v  historii litvínovského hokeje. 
Hokejoví mistři v  kompletním 
složení potěšili fanoušky velkou 
autogramiádou, která se usku-
tečnila na Zimním stadionu Iva-
na Hlinky. 

Zlatí hoši měli před sebou 
ten den dlouhou „šichtu“. Ještě 
než odstartovala autogramiá-
da na stadionu, přijali pozvání 
od vedení města Litvínova do 
zámku Valdštejnů. Na vlně slávy 
se spolu s hokejisty přišla svézt 
i starostka Kamila Bláhová, kte-
rá čelí tvrdé kritice za negativní 
přístup města k hokeji a zejmé-
na jeho fi nancování. Funkcio-
náři hokeje ji kritizují i za to, že 
z 52 zápasů základní části Vervy 
nenavštívila ani jeden a dokonce 
žádný z úspěšných vyřazovacích 
kol play off . Poté byli už netrpě-
livě očekáváni davy fanoušků na 
zimním stadionu. Před vcho-
dem vstupu D litvínovského zi-
máku se začala tvořit nekonečná 
fronta lidí a hokejových nadšen-
ců. Fanoušky vpouštěli pořada-
telé k hokejistům po skupinkách 
do dlouhé chodby s  Týmovou 
zdí pod východní tribunou, kde 
se autogramiáda konala. Během 
ní měli zájemci také možnost 
vyfotit se v prostorách před re-
staurací zimního stadionu se 
zlatým Masarykovým pohárem. 
Dobře naladěný zlatý tým vydr-
žel podepisovat až do půlnoci! 
V neděli pak mohli lidé navští-
vit litvínovský psí útulek a měli 
poslední možnost vyfotit se se 
zlatým pohárem.  (sol)

Mistři se rozloučili s fanoušky 

Téma rozhovoru mezi generálním manažerem HC Verva Téma rozhovoru mezi generálním manažerem HC Verva 
Robertem Kyselou a starostkou Litvínova Kamilou Robertem Kyselou a starostkou Litvínova Kamilou 

Bláhovou se nám zachytit nepodařilo. Možná to takto: Bláhovou se nám zachytit nepodařilo. Možná to takto: 
„Tak teda platí, pane Kysela. Já ten hokej podporovat „Tak teda platí, pane Kysela. Já ten hokej podporovat 

budu. A plácnem si na to, že na něj i přijdu.....“budu. A plácnem si na to, že na něj i přijdu.....“

Ofi ciálního poděkování a gratulací od vedení města Litvínova se Ofi ciálního poděkování a gratulací od vedení města Litvínova se 
dostalo mistrům v prostorách litvínovského zámku Valdštejnů.dostalo mistrům v prostorách litvínovského zámku Valdštejnů.

Největší počet fanoušků na metr čtvereční se tvořil tradičně u stolu s Pavlem Francouzem.

Pro autogram si přišel i dlouholetý litvínovský trenér Václav Černý.

Někteří fanoušci „francíka“ doslova Někteří fanoušci „francíka“ doslova 
ohromili... například tímto věrným ohromili... například tímto věrným 
portrétem.portrétem.

Tahouni kádru, Viktor Hübl a Růča, za kterým by šli všichni prý i do pekla. Některé fanynky také. 

Peter Jánský: „Tak další pán na holení...“

Autogramiáda mistrů na zimáku probíhala v duchu hesla... 

„A jestli jim neupadly ruce, podepisují se tam dodnes...“
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autogramiádou

SOUTĚŽ 
o originální hokejový 

dres Martina Ručinského 

s podpisy mistrů!

Stačí odpovědět na 
níže uvedenou otázku 

a správnou odpověď zaslat 
do 9. 6. 2015 na adresu 

redakce týdeníku Homér: 
Bělehradská 360/6, 434 01 

Most, nebo na email: 
inzerce@homerlive.cz

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA: 
Po kolika letech 

se Litvínov dočkal 

extraligového titulu?

„Podškrábni nám to, kámo, ještě i semka...“

Na Týmovou zeď si mohou své fotografi e a hlášky přidávat k týmu snů i jeho fanoušci. 

Zlatou placku nechal kolovat mezi fandy – seniory v Domově sociálních 
služeb Meziboří Zbyněk Sklenička. „A nyní bych prosil kruhy zpět!“

Petr Chaloupka sršel na 
autogramiádě humorem. 
Ten ho ale přešel hned druhý 
den na letišti, když zjistil, 
že nemá požadovanou 
platnost pasu pro 
vycestování do Turecka. 
Místo chytání bronzu a 
letní přípravy na jihu si tak 
musel naordinovat domácí 

přípravu. 

Spotřeba fi xů byla ten den enormní...

Nekonečně dlouhý had se klikatil před vchodem u 
zimáku až do půlnoci!

Dětské památníčky zažívají díky litvínovské extralize 
nový boom. 

Fanoušky potěšil Jakub Fanoušky potěšil Jakub 
Petružálek, který přišel do Petružálek, který přišel do 

litvínovského psího útulku, jehož litvínovského psího útulku, jehož 
je patronem. Jakub přilákal do je patronem. Jakub přilákal do 

útulku stovky lidí, kteří sem při té útulku stovky lidí, kteří sem při té 
příležitosti nosili krmivo i peníze. příležitosti nosili krmivo i peníze. 
Na pejsky se podařilo vybrat přes Na pejsky se podařilo vybrat přes 

16 000 korun.  16 000 korun.  

S Jakubem Petružálkem se fotili fanoušci všeho S Jakubem Petružálkem se fotili fanoušci všeho 
věku, hlavně ale děti. Na společné selfi e nechybí věku, hlavně ale děti. Na společné selfi e nechybí 
ani „psí táta“ - vedoucí útulku Štefan Horský - a ani „psí táta“ - vedoucí útulku Štefan Horský - a 
místostarostka Litvínova Erika Sedláčková. místostarostka Litvínova Erika Sedláčková. 
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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 21: „JEDEN VOJEVŮDCE“ Výherci: Petr Sklenář (Most), Jarmila Hlavatá (Most), Luboš Šulc (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 rybařinu a vše co ry-

bář potřebuje. Vše levně, dohod-
neme se. Zavolej. Telefon: 603 269 
673 a 605 842 564

 ■ Prodám trekové kolo Garry 
Fischer. Kupní cena 14 000 Kč, nyní 
za 5 000 Kč. Telefon: 723 636 152. 
Výborný stav

 ■ Sháním na léto levnou chalupu 
– chatu na týden k pronájmu do 
40 km od Mostu. Jsme nenároční. 
Pro 3-4 lidi. Pokud možno u vody. 
Levně. Telefon: 607 109 439

 ■ Prodám kruhový bazén AZU-
RO 400 DL, s příslušenstvím. Prů-
měr 3,6 metru, hloubka 110 cm, je 
cca 40 cm zapuštěn v zemi. Nutná 
demontáž v zahrádkářské kolonii 

 NOVINKY

Stalker – Kepler L.     
Druhý břeh – Kornerová H.  
Jak si smrt došla pro kata – Martí-
nek M. 
Poslední nádech – Clarkeová L. 
Chlapi na odstřel i na lásku – Besse-
rová M.  
 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Levně a chutně vaříme s Novou  
Toulavá kamera 20
Nenasytná – Day S.   
Zpátky ve hře – Viewegh M.  
Tajemství Českého středohoří – Svo-
boda J.
 ROZPIS NOVINEK

Stalker  
Před devíti lety byl pastor Rocky 
Kyrklund odsouzen za brutální vraždu 
a svěřen do psychiatrické péče. Z 
události si nic nepamatuje — od tra-
gické autonehody trpí opakujícími se 
výpadky a ztrátou paměti. Ve stejnou 
dobu, kdy se Rocky Kyrklund znovu 
vrací do společnosti, někdo policii po-
šle video ženy v okně. Následujícího 
dne je žena nalezena mrtvá. Brutalita 
vrahova útoku vyšetřovatele dovede 
k Rockymu Kyrklundovi. Policii přijde 
další videonahrávka. Nikdo nerozumí 
tomu, co se to děje. A Joona Linna 
více než před rokem zmizel. Skoro 
všichni si myslí, že je mrtvý. Skoro 
všichni.
 
Druhý břeh  
Sestry Hermína a Stefanie, které po 
revoluci uprchly z Francie, nacházejí 
po dlouhé a dobrodružné cestě Evro-
pou nový domov v Čechách. Život na 
malém panství však komplikuje ne-
návist příbuzných, kteří se všemožně 
snaží připravit je o majetek. A tak obě 
nakonec z existenčních důvodů uzaví-
rají sňatek. Stefanie ale záhy ovdoví 
a ani Hermína se nevyhne komplika-
cím – ve Florencii je konfrontována s 
minulostí...

pod kurty v Mostě. Cena 8 000 Kč. 
Telefon: 737 106 868

 ■ Prodám hlavolamy – levně, 
koupím konferenční stolek, sedač-
ku, stěnu – jen zachovalé. Děkuji. 
Telefon: 720 618 359

 ■ Nabízím stepper s posilovací 
gumou, nastavitelná zátěž, nos-
nost 100 kg, model Insportline, PC 
– 2 200 Kč nyní 1 000 Kč. Telefon: 
724 126 835

 ■ V Mostě prodám 2 velké led-
nice s mrazákem, použité – cena 
za ks – 2 800 Kč. Telefon: 607 277 
880 – večer

 ■ V Mostě prodám 4 stoly spo-
jené s lavicemi jako posezení v 
přírodě, před hospůdku – celkem 
pro 40 lidí, cena za ks – 1 900 Kč. 
Telefon: 607 277 880 – večer

 ■ Prodám 1 balení – 30 kg, čer-
no-bílý marmolit značky Weber 
– spotřeba do září. Cena 1 500 Kč – 
velká sleva, jsem z Mostu. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ Prodám nenošené nové pán-
ské sako velikosti XL, na výšku 170 
cm a kalhoty ze salonu Koutný. PC 
3 800 Kč, nyní 2 500 Kč. Kvalitní a 
moderní. Nutno vidět a vyzkoušet. 
Telefon: 604 103 485

BYTY, DOMY
 ■ Prodám RD, Nová Ves v Horách, 

stáří 25 let. Elektrika 220-380, zají-
mavé prostředí, zastávka na auto-
bus 2 minuty od domu. Telefon: 
777 238 182. cena 1 800 000 Kč

 ■ Prodám 2+1, zvýšené přízemí, 
po rekonstrukci, poblíž nákupního 
střediska Máj. Možno volat kdy-
koliv. Cena 480 000 Kč. Dohoda 
možná. Telefon: 774 914 142. RK 
nevolat

 ■ Prodám byt 1+1 na Mezibo-
ří po celkové rekonstrukci. Cena 
160 000 Kč. Telefon: 602 837 788

SEZNÁMENÍ
 ■ 32letá s malou školačkou hledá 

z nedostatku příležitosti partnera 
a kamaráda pro žití ve třech. Tele-
fon: 607 109 439, volat v odpoled-
ních hodinách

 ■ Rozvedený 38/185/80, hledá 
dívku, ženu na pěkný vztah a mi-
lování. Mám byt v Mostě. Přistěho-
vání možné. Telefon: 605 376 681

 ■ Pro přítele 69, seznámení s 
vlastním bytem, bez závazků, ři-
dičský průkaz vítán – není pod-
mínkou. Telefon: 607 656 863

 ■ Hledám přítelkyni, nekuřačku, 
60-70 let, Most, která má ráda pří-
rodu a už nechce jen vysedávat na 
lavičkách, kavárnách či trávit čas 
u počítače. Telefon: 606 106 292 – 
uvidíme

 ■ 51letý hledá pro život partner-
ku, jen vážně. Mám dvě dcery 16 
a 13 let. Do 51 let. Jsem z Kladna. 
Telefon: 723 591 974

 ■ Hledám kamaráda na vše hez-
ké, přírodu a kulturu, občas piveč-
ko, špacír, kino a divadlo, vše hez-
ké, co k životu patří. Ozvi se, já 38 
let, Most a okolí. Telefon: 792 206 
397. SMS

 ■ Rozvedený, bezdětný, ne-

Učení v mládí je rytí do kamene, 
učení ve stáří (TAJENKA).

MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ
31. 5. 2015 od 10 hodin DIVADELNÍ KOPAČKA
Společensko sportovní akce Městského divadla v Mostě a přátel fotbalu! O putovní pohár 
soutěží týmy Divadla Na Fidlovačce, Městského divadla Mladá Boleslav, Městského diva-
dla v Mostě, Baníku Souš - ženy a Mosteckého deníku. Kulrurní program součástí klání. 
Výkop na hřišti Baníku Souš - Most. VSTUP ZDARMA! 

3. 6. 2015 od 19 hodin KUTLOCH aneb I muži mají své dny
Černá komedie plná ironie o těžkém údělu muže v současné době. Doba je v krizi! Při-
cházejí postupně o svá poslední výsadní práva a pozice neohrožených vládců vesmíru. 
Jedno z posledních míst mužského sebevědomí se nachází v kotelně pod supermarketem 
Happycentrum... Uvádí Studio Dva Praha. Vstupné: 300 a 330 Kč

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
30. 5. 2015 od 10 a 17 hodin  SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ (od 17 hodin premiéra)
Pohádka o krásné Sněhurce, zlé královně - maceše, kouzelném zrcadle, otráveném jablku 
a sedmi malých človíčcích, kteří se o Sněhurku starají. Délka představení 50 min. Pro 
děti od tří let.

6. 6. 2015 od 17 hodin STUDIO MLADÝCH DIVADELNÍKŮ - SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Magická komedie. Athénský les plný kouzel, krásy i divokosti, bytostí éterických i těch, z 
nichž sálá erotická touha.Rej lásek a nelásek mezi milenci Lysandrem, Hermií, Helenou, 
Demetriem, králem a královnou elfů Oberonem a Titanií mezi nimiž poletuje a rozpustile 
řídí světa běh rarášek Puk a za svým divadelním snem se ženou nadšení ochotníci v čele 
s Klubkem... Nejslavnější komedie Wiliama Shakespeara se po 20 letech vrací na jeviště 
divadla v Mostě tentokrát v podání Studia mladých divadelníků.

V+V Rock Bar Most
29. 5. 2015 od 21 hodin LUBOŠ POSPÍŠIL – PRAHA
Koncert Luboše Pospíšila je v rokáči vždy událost! Tentokrát si s sebou veze klávesistku, 
bubenici a zpěvačku svojí kapely 5 P Páju Táboříkovou.

CITADELA LITVÍNOV
8. 6. 2015 od 19 hodin JÓ, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
HRAJÍ: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, Karolína Krejčová, David 
Punčochář. Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout doučování 
matematiky pod peřinou. „Zamilovat se je vroucné přání vypadat mladší ve stáří a starší 
v mládí.“

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ
31. 5. 2015 od 15 hodin SRDCEM V PRAVĚKU
Naučte se zacházet s hlínou, jak to dělali lidé v mladší době kamenné a odneste si domů 
vlastnoruční pravěkou misku.  Lektorky: Leona Gergelová, Jana Kysilková Vstupné: děti 
20 Kč, důchodci 30 Kč, dospělí 50 Kč, rodinné vstupné 90 Kč
V ceně vstupného na workshop je materiál i prohlídka expozice SRDCERÁJ!
Doporučujeme vstupenky na workshop si zarezervovat

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

kuřák, 62/164/72, hledá hodnou 
ženu z Mostu a okolí, vážný vztah. 
Telefon: 723 848 025

 ■ Osamělý 58/170, rozvedený, 
nekuřák, hledá touto cestou paní 
do 55 let (rozvedenou/vdanou), 
pro trvalý vztah, jen vážně. Nejlé-
pe Mo, Cv, Tp a okolí. Jen SMS: 792 
561 063

 ■ K občasným schůzkám hledá 
paní 75/170 z Mostu pána z Mos-
tu, nekuřáka, abstinenta. Telefon: 
731 389 028

 ■ Je mi 64 let, 178/96 kg, nekou-
řím, nepiji, rád se hýbu – kolo, 
plavání, příroda, zahrada. Hledám 
přítelkyni s podobnými zájmy – 
Lounsko. Telefon: 728 827 380

 ■ Pro přítele 69, nekuřák, rybář, 
s vlastním bytem bez závazků atd. 
Ostatní ústně. Most. Telefon: 607 
656 863

 ■ 39/150 cm, baculka, hledá pří-
tele, kamaráda pro společně strá-
vené volné chvíle. Z okolí Mostu, 
nekuřáka, jen vážně, ne fl irt. Tele-
fon: 721 464 015

AUTO, MOTO
 ■ Prodám vlek. Most. Telefon: 

607 656 863
 ■ Koupím servo pumpu na Fabii 

1.4, rok výroby 2011, levněji, třeba 
z auta po bouračce. Telefon: 723 
710 385
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SOUTĚŽTE S TÝDENÍKEM HOMÉR A GAMA RÁDIEM

o dvě vstupenky na koncert 

skupiny Kabát v Teplicích

Kdy zahájilo Gama rádio 

své vysílání?
Své odpovědi zasílejte do pondělí 1. 6. do 15 hodin 

na tel. číslo 737 261 941.



rozhovor29. květen 201512

Čtyřiadvacetiletý hokejový brankář PAVEL FRANCOUZ 
se stal v  Litvínově novým fenoménem. Není snad nikdo 
z  hokejových příznivců, kdo by ho neznal a nefandil mu. 
V  současnosti nejlepší český extraligový brankář odehrál 
v  litvínovské HC Verva tři sezóny. Před koncem té loňské 
nám v rozhovoru prozradil, že jeho největším cílem je, do-
stat se do play off . To se mu v letošním roce více než zdařilo. 
V rukou si totiž mohl „pochovat“ zlatý Masarykův pohár - 
sen každého extraligového hokejisty, litvínovského tím spíš. 
Jeho hvězda stoupá a další jeho kroky a osud se bude psát už 
v ruské KHL. Litvínovský gólman, rodák z Plzně, podepsal 
tříletou smlouvu s Traktorem Čeljabinsk. Pavel Francouz se 
tak už za několik týdnů vydá až na ruský Ural.     

Pavle, spoustu fanoušků za-
jímá, jak se teď máte, co dělá-
te, jestli trénujete, popřípadě 
kde… a kdy se chystáte pryč… 

Začínáme trénovat právě teď. 
Domluvil jsem se s Litvínovem, 
že tu budu ještě na letní přípra-
vu, za což jsem rád. Momen-
tálně jedeme do Turecka, kde 
dostaneme první záhul a pak 
máme čtyři týdny tréninku. Ješ-
tě si aspoň kluky užiju, v poho-
dě a bez těch nervů. Zároveň se 
budu udržovat v  kondici. Měli 
jsme teď ještě společnou auto-
gramiádu tady v Litvínově, do-
stali jsme poděkování od města 
na zámku…To byla jakási tečka 
za titulem. Pak už musí myslet 
člověk dál, na další rok a začít 
zase od nuly… 

Sledoval jste hokejové mis-
trovství? Koho jste tipoval na 
vítěze?  

Sledoval, ale nestihl jsem 
všechny zápasy. V O2 aréně jsem 
se byl podívat na zápas s Kana-
dou a když jsem viděl, jak hrají, 
tak jsem si myslel, že titul vyhra-
jou oni. 

Co říkáte na to, že spousta 
lidí spekulovala, že kdyby vás 
Vladimír Růžička postavil do 
brány na mistrovství, tak jsme 
nějakou medaili mít mohli… 

Myslím, že je to nesmysl.  
Jsem rád, že to lidé řeknou, ale 
nemyslím si, že je to pravda. 
Nemohou totiž srovnávat ex-
traligu  –  i když to je kvalitní 
soutěž – s mistrovstvím světa.  
Je to úplně o něčem jiném. 
Ondra Pavelec byl jasná jed-
nička a nebylo o čem pochy-
bovat. Je to v  současnosti náš 
nejlepší gólman, má v NHL asi 
400 zápasů. Myslím, že chytal 
dobře. 

 Vraťme se ale zpátky k  ex-
tralize a play off  s  odstupem 
času a po vstřebání euforie. Co 
pro vás osobně znamená extra-
ligový titul?

Je to nádherná vzpomínka, 
na kterou můžu myslet celý 

život a můžu si říct, že už mě 
z  toho poháru nikdo nevyma-
že. Jsem rád, že jsme to tady 
zvládli, i když ke konci to bylo 
hodně těžké. O to víc si toho ale 
budou všichni vážit. Je skvělé, 
že to bylo s  takovou partou, 
jakou jsme tady měli. Myslím, 

že jsme si to užívali všichni 
a samozřejmě i to, co následo-
valo. Na druhou stranu to život 
člověku nezmění. Zaraduje se 
sice, protože je to velký úspěch, 
ale další rok musíte jet zase od 
začátku. To je na sportu asi nej-
záludnější, že musíte každý rok 
dokazovat znovu a znovu, že na 
to máte.

Vzpomenete si na nejtěžší 
momenty letošního ročníku?

V  každé sérii bylo něco. Na-
příklad s  Pardubicemi, když 
jsme u nich hráli čtvrtý zápas 
a bylo prodloužení, měli jsme 
obrovskou šanci do prázdné 
brány. Jejich hráč to ale chytil na 
čáře a vzápětí jsme dostali gól. 
Najednou jsme viděli, jak se za-
čínají Pardubice zvedat, a jsme 
rádi, že jsme další zápas s nimi 
tady v  prodloužení urvali – to 
byl asi nejtěžší moment. 

Co v samotném fi nále?
Lidé tady samozřejmě po 

prvních dvou zápasech pro-
padli obrovské euforii a už po-
malu viděli, jak máme pohár 
nad hlavou. Tak to ale není. 
Hraje se na čtyři vítězné zá-
pasy a ne na dva. Pak to bylo 

hodně moc těžké a to, že jsme 
to tady doma nezvládli, i když 
jsme hrozně moc chtěli, tak to 
nás strašně mrzelo. Já jsem vě-
děl, že tady po tom lidi hodně 
prahnou, tak jsem si řekl, že to 
prostě doma vyhrajeme. Ale 
byl to nejhorší zápas, co jsme 
zahráli. Dostali jsme šišku 
a spadli na zadek. Věděl jsem 
ale taky, že Třinec bude v  té 
samé pozici o dva dny pozdě-
ji. Že budou hrát doma a bu-
dou na to taky myslet stejně. 
Ne nadarmo se říká, že udělat 
poslední krok je nejtěžší a ješ-
tě ke všemu doma. Bylo to kdo 
s  koho. Jsem hrozně rád, že 
jsme to nakonec zvládli. 

Věřili jste si na začátku sezo-
ny na play off ?

Zrovna včera jsme to probí-
rali s kamarádem, že když jsme 
šli do sezony, tak jsme hlavně 
chtěli do play off . Byl to největší 
cíl a věřili jsme, že na to máme 

a pak, že třeba můžeme překva-
pit. Ale podařilo se nám vyhrát 
osm zápasů za sebou. Bylo vidět, 
že můžeme porazit opravdu ka-
ždého a to nás všechny posunu-
lo hodně psychicky. Začali jsme 
si víc věřit a od té doby jsme 
celou sezónu neprohráli víc jak 
dva zápasy za sebou. Bylo to 
něco neuvěřitelného a průběž-

ně jsme překvapovali sami sebe 
a zároveň nám rostlo sebevědo-
mí. V  play off  jsme do toho šli 
zase od nuly. A i když hodně lidí 
nejdřív pochybovalo, myslím, 

že se dařilo a první zápasy jsme 
vyhrávali…  

Jaká atmosféra vládla v  ka-
bině, jací byli trenéři a jak fun-
goval pohromadě generačně 
dost odlišný tým?

Trenéři byli velcí profesio-
nálové, brali vše na sto procent 

a měli náš velký respekt. Nebyl 
nikdo, kdo by o nich pochybo-
val. Všichni jsme je brali a to 
bylo obrovsky důležité.  Atmo-
sféra byla výborná a kabina 
fungovala hlavně i kvůli Růčovi. 
Je to totiž taková osobnost, za 
kterou by všichni šli i do pekla. 
Obzvlášť ti mladí. I když tu jsou 
různě staří hráči, neměli jsme 
žádné skupinky. Mohl se bavit 
kdokoliv s kýmkoliv.

Jakou metu máte před sebou 
teď?

Pro mě začíná úplně nová 
kapitola hokejového života. 
Jdu do Ruska a jsem na to na-
žhavenej. Zároveň mám z toho 
ale i trochu respekt, protože 
pořádně nevím, do čeho jdu. 
I když se snažím od kamarádů, 
co tam hrajou, zjišťovat, jak to 
tam probíhá. Myslím si ale, že 
pro mě se nic nemění. Budu se 
pořád snažit chystat nejlíp, co 
umím a co dokážu, a snad to 
bude klapat. 

V Čeljabinsku hraje i Martin 
Růžička. Je to pro vás nějaká 
podpora?

Je to vždycky lepší, když je 
tam aspoň jeden Čech. Může 
mi na úvod ukázat, kde co je, na 
co mám dávat bacha, pomoc mi 
třeba něco přeložit, když bude 
potřeba… 

Kolika mluvíte jazyky?
Mluvím česky, anglicky a my-

slím, že se domluvím i rusky. 

Dostal jste z KHL více nabí-
dek?

V  KHL se řešilo několik 

týmů. Bylo ale vidět, že Čel-
jabinsk o mě hodně stojí. Dů-
ležité pro mě bylo, že se mnou 
podepsali smlouvu na tři roky 
a zároveň to, že jejich brankář 

skončil. Otevřel tak místo pro 
mě. V  ostatních týmech bych 
se musel popasovat s  tím, že 
bych nevěděl, jestli tam jdu 
jako jednička nebo dvojka. 
I když tím nechci říci, že sem 
jdu jako jasná jednička, pro-
tože je tady mladý gólman. 
Z vyjednávání jsem ale vycítil, 

že o mě hodně stojí a že by na 
mně chtěli stavět. 

Je stále vaším velkým snem 
NHL?

Určitě. V NHL se ale nic ne-
nabízelo. Kdyby se mi ale v Rus-
ku dařilo, je možné, že by si mě 

v NHL třeba všimli. 

To všechno je možné, stejně 
jako i to, že by o vás projevili 
zájem. Mohl byste smlouvu 
předčasně v  Rusku ukončit, 
kdyby se to stalo?

To si nemyslím.

Zeptám se obráceně, ne ale, 
že bychom vám to nepřáli. Ale 
už kvůli fanouškům…Mohlo 
by se eventuálně někdy stát, že 
byste chytal ještě za Litvínov?

Myslím si, že není nic vy-
loučeno. Nikdy člověk neví, jak 
co bude. Může se stát, že se mi 
v  Rusku nepovede pět zápasů 
a oni mě klidně vyhodí. Člověk 
je tu pořád jednou nohou pryč, 
takže s  tím určitě musím počí-
tat. S panem Kyselou máme ne-
psanou dohodu, že kdykoliv se 
budu vracet, můžeme se nějak 
dohodnout. 

Vaši fandové se zajímají 
o skutečné detaily… například 
co máte za pití ve vaší láhvi při 
zápasech?

Mám tam iontový nápoj, ale 

mám ho asi dvakrát silnější než 
kluci na střídačce. Jsem vysaze-
ný na sladké a tak nějak prostě 
cítím, že potřebuju v bráně cuk-
ry, abych měl energii. Takže mi 
maséři dělají nápoj hodně silný. 
Spousta kluků, když ode mě 
ochutná, tak se jim slepí huba 
a nadávají, co to tam mám. 

Některé vaše hokejové fa-
nynky, sportovkyně, se zase 
zajímaly, co si dáváte na vla-
sy během zápasů, že vám tak 
dobře drží - i když jste zpocený 
a uřícený… Prozradíte vaše vý-
robní tajemství?

Do hlavy si nedávám vů-
bec nic. Drží mi to právě od 
toho, jak mám vlasy mokré 
a zpocené. Takže to není žád-
ný zázračný gel, jako používají 
třeba fotbalisté. My si prostě 

narazíme helmu a ono to nějak 
drží… 

Kam byste chtěl jet na dovo-
lenou?

Chtěl bych jet na Ibizu, pro-
tože jsem tam byl třikrát a moc 
se mi tam líbí. Je to místo, kde to 

žije a to mi vyhovuje. Destina-
ce jako jsou Maledivy, Mexiko, 
Th ajsko… to bych také uvítal. 
Vzhledem k mému věku je ale 
nejlepší aktivní odpočinek. Ne-
chce se mi letět nějakých 16 ho-
din někam, abych se pak srov-
nával s časovým posunem. 

Máte rád kočky?
Mám raději psy. 

Máte nějaký vzkaz pro své 
fanoušky a příznivce…

Chtěl bych dodatečně podě-
kovat všem, kteří nás podporo-
vali, protože bez jejich podpory 
bychom to nezvládli. Děkuju 
jim i za to, že nad námi nezlo-
mili hůl, i když jsme ten šestý 
zápas doma prohráli. Zároveň 
bych chtěl vzkázat do budouc-
na i to, že kdyby se tady třeba 
nedařilo, aby si vzpomněli na 
všechny ty hezké chvíle - aby 
nenadávali a aby dál fandili!  

Děkuji za rozhovor a přeje-
me, ať se vám daří stejně skvěle 
jako v Litvínově…

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

„Jdu do Ruska a jsem na to nažhavenej…“ 

Je to nádherná vzpomínka, na 
kterou můžu myslet celý život a 
můžu si říct, že už mě z tohoto 

poháru nikdo nevymaže.
[ ]

[ ]Kabina fungovala hlavně i kvůli 
Růčovi. Je to totiž taková osobnost, 
za kterou by všichni šli i do pekla. 

Pavel Francouz:

Litvínovská brankářská třiatřicítka teď Litvínovská brankářská třiatřicítka teď 
bude hájit bránu v Traktoru Čeljabinsk. bude hájit bránu v Traktoru Čeljabinsk. 
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MOST – Taneční studio Kamily Hlaváčikové má na kontě velký 
úspěch. Z nedávno konaného Mistrovství České republiky v ple-
sových předtančeních ve velké konkurenci vybojovaly tanečnice 
cenný bronz. Bodovaly i další skupiny, a to na Mezinárodním MIA 
festivalu, který se konal v pražském Paláci Lucerna.   

Tanečnice a tanečníci z mos-
teckého Tanečního studia Ka-
mily Hlaváčikové mají za sebou 
dvě prestižní soutěže. V každé 
z nich vybojovali cenné medai-
le. Nejcennější byl bronz z Mis-
trovství České republiky v ple-
sových předtančeních, které se 
konalo v České Lípě. Cennou 
medaili vybojovala skupina Ma-
dagaskar s choreografi í Kamily 
Hlaváčikové a Martiny Smitko-
vé. 

Nejednalo se ale o jediný pres-
tižní podnik, kterého se tanečni-
ce a tanečníci ze Studia Kamily 
Hlaváčikové v uplynulých dnech 
účastnili a kde bodovali. „Děv-
čata ještě tentýž týden bodovala 

i na Mezinárodním fi nále v Pa-
láci Lucerna v Praze. V disciplíně 
Talent si přivezla první, druhé 
i třetí místo. Takže vlastně všech-
na děvčata, která jsme vyslali, 

přivezla medaile,“ pochlubila se 
Kamila Hlaváčiková. 

Na prvním místě se umís-
tilo duo Lucie Běhavá s Anuší 
Chačatrjan, druhé místo v sólu 
Štěpánka Maříková. Na třetím 
skončilo duo Denisa Fárová 
a Adéla Košuličová. „Na této 
soutěži se předvedly i naše ma-
žoretky s pompony. Bronz vybo-
jovala skupina Splendix s cho-
reografi í Rio, s trenérkou Ivetou 
Kozárikovou,“ uvedla dále ma-
jitelka studia a trenérka v jedné 
osobě. 

Následující den soutěžila sóla 
a dua dívek v  latině a v profi  
mažoretkách. Na prvním místě 

Mostečtí tanečníci vybojovali na mistrovství bronz 
v kategorii děti skončila Nathá-
lie Masopustová, která před-
vedla sambu, na druhém mís-
tě skončila Nela Kolínková se 
salsou. Třetí místo pak patřilo 
Nathalii Kučabové, rovněž se 
sambou. V kategorii juniorů 
v latinu (sólo a duo) patřilo prv-
ní místo Nikole Veselé se sam-
bou. Na druhém se umístilo duo 
Adélka Hlaváčiková a Denisa 
Fárová, které tančily jive. Bron-

zovou příčku obsadila Michaela 
Matějovičová se salsou. Zlato 
přivezla i naše mažoretka Lenka 
Schejbalová.

Soutěže formací 
1. místo, kategorie latino, Fro-

zen, choreografi e Kamila Hlavá-
čiková, Martina Smitková

2. místo, kategorie junior, 
Cheetah Sisters, choreografi e 
Kamila Hlaváčiková

3. místo, kategorie děti, Ariel, 

choreografi e Kamila Hlaváčiko-
vá a Kamila Smitková

Profi  mažoretky
1. místo, kategorie děti, Výlet 

do vesmíru, chor. Taťána Skle-
nářová, Kamila Hlaváčiková,

2. místo, Puntíková, choreo-
grafi e Kamila Hlaváčiková, tre-
nérka Kateřina Kolínková

1. místo, kategorie junior, 
I like dead v choreografi i Jany 
Havlíkové. (sol)  

MOST - Během uplynulého víkendu se v pražském Paláci Lucerna 
konalo mezinárodní fi nále MIA Dance festivalu, kterého se zúčast-
nilo více než 4 tisíce tanečníků. 

Mimo jiné zde  probíhalo klá-
ní mažoretkových a cheer týmů. 
Tohoto fi nále se účasnily i mažo-
retky Mini Sluníčko Most. Celý 
soubor mažoretek Mini Sluníčko 
Most se zde předvedl se všemi 
svými sestavami nejen s hůlkou, 
ale i s pompony a také si zde za-
soutěžil Rodičovský tým. Mimo 
jiné se také zapojily do průvo-

du po Václavském náměstí, kde 
hrdě v čele průvodu reprezento-
valy své město. Ačkoli měly naše 
mažoretky tvrdou konkurenci, 
své sestavy předvedly dokona-
le a na fi nále měly stoprocentní 
úspěšnost. Mezi jejich největší 
úspěchy z nedělního fi nále patří 
mezinárodní titul, který získaly 
hned dvakrát a to se sestavou 

Mažoretky Mini Sluníčko 
Most bodovaly v Lucerně

malých holčiček s pompony Su-
perstar a za miniformaci starších 
dívek Olympia. Malé mažoretky 
s hůlkou Carlito získaly titul II. 
vicemistr stejně jako Rodičovský 
tým. Trenérka Kristýna Süttöová 
navíc získala ofi ciální certifi kát 
úspěšné trenérky za svou vyni-
kající práci s dětmi.Mažoretky 
Mini Sluníčko Most trénují na 
Okružní ZŠ Most a v průběhu 
června pořádají mažoretkový 
kurz pro všechny zájemce zdar-
ma. (nov)
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MOST – Víkend v  Mostě byl 
ve znamení házené. Ve sportovní hale se totiž hrála 
odveta fi nále play off  o titul mistra ČR a v případě vítězství domá-
cích Černých andělů pak i třetí rozhodující duel. Nakonec se hrálo 
po oba dva víkendové dny, protože házenkářky DHK Baník Most 
v sobotu smazaly jednozápasové manko z Poruby, a tak rozhodoval 
třetí vzájemný duel. 

Po sobotní kanonádě na tom 
byl Most rozhodně lépe. Svou 
roli pak potvrdil i v  nedělním 
utkání a zaslouženě vybojoval 
mistrovský titul. Lucia Súkenní-
ková tak jako kapitánka mohla 
zvednout nad hlavu pohár šam-
pionek. 

Stejná hráčka pak byla ještě 
v hlavní roli při neobvyklé scé-
ně na palubovce, kde ji totiž její 
přítel před zaplněnou halou po-
žádal o ruku.

„Je to třetí titul, to je paráda,“ 
řekla těsně po skončení posled-
ního dějství fi nále hrdinka v do-

mácí brance Dominika Müllne-
rová, která už stejně jako ostatní 
hráčky měla na hlavě oslavnou 
oranžovou paruku a čekala, až jí 
předseda Svazu házené ČR po-
věsí na krk zlatou medaili. 

„Poruba byla silným soupe-
řem, ale dokázali jsme to. Je to 
super,“ prozradila zkušená Petra 
Vítková, která v dresu Černých 
andělů odehrála svůj poslední 
zápas. Nově totiž začíná kariéru 
trenérky. 

„Musím hráčkám poděkovat 
a hlavně pogratulovat,“ řekl tre-
nér Luboš Hudák, který přišel 

k týmu v lednu a neměl 
zrovna jednoduchou úlohu, 
když musel nahradit charizma-
tického Dušana Poloze. „Museli 

jsme všechno sladit, 
což se nám, jak je vidět, poved-
lo,“ dodal.  

Finále play off  ve výsledcích: 
1. zápas: DHC Sokol Poru-

ba vs. DHK Baník Most 23:23 
(10:12); na sedmičky 4:3. 

2. zápas: DHK Baník Most 
– DHC Sokol Poruba 32:18 
(19:10).

3. zápas: DHK Baník Most – 
DHC Sokol Poruba 27:19 (13:9). 
Sestava a branky Mostu: Bez-
palcová, Smolová, Müllnerová – 
Szarková 7/1, Súkenníková 6/1, 
Weisenbilderová 5/2, Janouš-
ková 2, Vítková 2, Ryšánková 1, 
Borovská 1, Jeřábková 1, Růč-
ková 1, Zachová 1, Dvořáková, 
Šplechtová.  (jak)

Házenářky vybojovaly potřetí 
titul mistra ČR, žádalo se i o ruku

MOST - Po ročním působení 
ve 2. Bundeslize v  týmu BSV 
Sachsen Zwickau se vrací do 
týmu Černých andělů miláček 
mosteckého publika a jedna 
z  nejvýraznějších postav há-
zené DHK Baník Most Hana 
Martinková. 

Hana měla stále srdce pro 
Anděly a to byl i jeden z dů-
vodů jejího návratu, kromě 
rodinných vazeb a zaměstná-
ní, do kterého bude v příštím 
měsíci nastupovat v Mostě. 

Naproti tomu tým opouští 

zkušená Petra Vítková, která 
ofi ciálně ukončila hráčskou 
kariéru a začíná svou trenér-
skou dráhu u interligového 
družstva žen DHC Slavia Pra-
ha. Anděly po několika sezó-
nách opouští do Poruby pře-
stupující Helena Ryšánková 
a do švédského Kristianstadu 
odchází Martina Weisenbil-
derová. Zároveň je na dobré 
cestě dohoda na následující 
sezónu se stávajícícm tre-
nérem Ľubošem Hudákem. 
 (jak)

Martinková se vrací do Mostu, 
znovu oblékne dres  Černých andělů

A je to zase doma!A je to zase doma! Smích i slzy štěstí.Smích i slzy štěstí. Bez uhelných peněz by to nešlo.Bez uhelných peněz by to nešlo.

Radost byla opravdu veliká.
Radost byla opravdu veliká.

Úspěch korunovala žádost o ruku Lucie Súkenníkové. 

Úspěch korunovala žádost o ruku Lucie Súkenníkové. 
Gratulace předsedy Svazu házené ČR byla dvojnásobná.

Gratulace předsedy Svazu házené ČR byla dvojnásobná.

Černí andělé jsou naším rodinným stříbrem.
Černí andělé jsou naším rodinným stříbrem.
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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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KOROZLUKY – Na zámecké 
zahradě v Korozlukách bylo 
o uplynulém víkendu hodně 
veselo. Už záplava aut v jinak 
poklidné obci nedaleko Mostu 
dávala tušit, že se tu děje něco 
neobvyklého. A dělo. Zámek 
hostil už tradiční a velmi oblíbe-
ný Loutkový festival, který orga-
nizuje občanské sdružení Diva-
dlo nad Labem, Správa zámku 
Korozluky a ZUŠ Moskevská. 
Nad festivalem drží rovněž tra-
dičně záštitu mostecká senátor-
ka Alena Dernerová. 

Jak už je zvykem, zábavy je 
na zámku v tento den přehršel 
a dětí rovněž. Ani letošní roč-
ník nebyl výjimkou. Kdo přišel, 
mohl se dívat na pohádky, bavit 
se při vystoupení kejklíře Vojty, 

Zámek 
Korozluky 

- zábava kam 
se podíváš

malovat, kreativně tvořit, stří-
let z kuše, vozit se na dobovém 
kolotoči, pomazlit se na vlastní 
kůži s živým hadem nebo si tře-
ba pohladit kozu. Zkrátka, od 
všeho bylo kus a nikdo nepřišel 
zkrátka.  (red)

Dřevěné hračky okouzlily nejen ty nejmenší. Do Dřevěné hračky okouzlily nejen ty nejmenší. Do 
dětské říše se nechali na chvíli unést i dospěláci.dětské říše se nechali na chvíli unést i dospěláci.

Na Loutkovém festivalu nemůže chybět mostecké Divadlo Na Loutkovém festivalu nemůže chybět mostecké Divadlo 
rozmanitostí. Bylo tu a jako vždycky pobavilo i poučilo.rozmanitostí. Bylo tu a jako vždycky pobavilo i poučilo.

Dobový kolotoč jezdil tehdy i teď na ruční pohon. Co k tomu dodat...Dobový kolotoč jezdil tehdy i teď na ruční pohon. Co k tomu dodat...

Herec, režisér a Herec, režisér a 
garant festivalu garant festivalu 
Jiří Kraus s Jiří Kraus s 
doprovodemdoprovodem

A můžem si ho půjčit do školy?A můžem si ho půjčit do školy?

Když je malování Když je malování 
na papír už dost, na papír už dost, 
což to zkusit i na což to zkusit i na 
sebe?sebe?

Zdatní bojovníci zápolili Zdatní bojovníci zápolili 
v lítém souboji. Vyhrál v lítém souboji. Vyhrál 
ten, kdo soka dostal ten, kdo soka dostal 
víckrát dolů z klády. víckrát dolů z klády. 
Vítěz se smál, poražený Vítěz se smál, poražený 
dělal kliky.dělal kliky.

Co se v mládí naučíš...Co se v mládí naučíš...

O kreativní vyžití nebyla nouze. O kreativní vyžití nebyla nouze. 
Děti malovaly a tvořily o sto šest.Děti malovaly a tvořily o sto šest.

Střílet z kuše není hračka. Chce to Střílet z kuše není hračka. Chce to 
dobrou mušku i kus odvahy.dobrou mušku i kus odvahy.

Žonglér Žonglér 
Vojta – týpek, Vojta – týpek, 

který dostal který dostal 
do varu děti do varu děti 

a rozchechtal a rozchechtal 
dospěláky.dospěláky.


