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Milí čtenáři
Dnes se sluší začít počinem, 

který pomohl nemocnému 
Filipovi z Litvínova. Ačko-
liv Filip je terpve desetiletý 
kluk, má duši a vůli velké-
ho hrdniny. Navzdory 
amputaci nohou začal 
totiž aktivně sportovat. 
Kdo pomohl splnit vel-
ký sen malému klukovi 
a kdo mu přišel za jeho 
odvahu „vyseknout“ 
poklonu, zjistíte hned 
na první straně pod 
titulkem: „V  Litvíno-
vě budou hrát hokej děti s hendikepem“. Kdo rád 
běhá a to nejen přes den, toho jistě potěší zpráva 
o chystaném nočním běhu městem Most. Kdy se 
tento poněkud netradiční závod poběží a co všech-
no obnáší, čtěte v článku „Vyfasujte svítilny, poběží 
se Night Run“. Night Run je navíc spojený s AVON 
během, celorepublikovou akcí na podporu boje 
proti rakovině prsu. Z každého startovného AVON 
běhu věnuje Night Run část na veřejnou sbírku, ze 
které je podporována prevence, pomoc nemocným 
ženám a další výzkum tohoto onemocnění. O dů-
vod navíc neváhat a přijít se zúčastnit. Ačkoliv co 
nevidět vypuknou divadelní prázdniny, už teď si 
můžete plánovat, jaké „kusy“ si nenecháte ujít. 
Citadela Litvínov už zveřejnila nabídku předplat-
ného na novou sezónu a opět to stojí za to. Jaká 
představení hostujících divadel a především jejich 
herecké hvězdy můžete vidět, čtěte pod titulkem 
„Nová divadelní sezóna plná zvučných jmen“. 
Představte si, že víkend v Mostě můžete strávit 
pod stanem, v karavanu a nebo v obytném přívě-
su. Pokud máte chuť na trochu dobrodružství, pak 
jistě nepřehlédněte článek o rekreační nádrži Ma-
tylda. Ta totiž není jen ke koupání, ale můžete si 
tady užít spoustu další zábavy, včetně kempování. 
Pokud vás tento tip inspiroval, začtěte se do článku 
„Chcete tábořit? Vyražte na Matyldu“.

Skvělý týden 
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

nem, 
mu 

ko-
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é-
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  Na den odhalení památníku připadá 70. výročí od vyprodukování prvního litru „mírového“ benzínu v Záluží. Památník připomíná i statečnost Čechů, kteří se 
zasadili o znovuobnovení provozu po válce.

Na Liščím Vrchu parkoviště 

a kruhák

V ulici Okružní se buduje nové velko-

kapacitní parkoviště a kruhový ob-

jezd.
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Teplárna rozdávala peníze 

v grantu  „Kdo si hraje, 

nezlobí“

Podporu z  grantu United Energy zís-

kalo celkem třináct organizací.
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Hendikepované děti pofrčí 

na tabletech

Děti se zdravotním postižením z litví-

novské speciální školy dostaly od spo-

lečnosti PRO LITVÍNOV nové tablety.
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Hipodrom patřil Vršanské 

uhelné a dětem

Na hipodromu se konal Den dětí Ús-

teckého kraje a jel se dostih Vršanské 

uhelné, a.s.
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LITVÍNOV – U litvínovského nákupního střediska 
Máj to v pondělí 1. června žilo. Konal se tu dětský 
den, ale ne jen tak nějaký. Mezi děti přišli také 
Robert Reichl a Tomáš Zelenka. Oba tu byli kvůli 
desetiletému Filipovi, který po amputaci obou no-
hou začal aktivně sportovat. Pomohl mu také spo-
lek WomenNet. Členky spolku mezi sebou vybraly 
více než dvanáct tisíc korun, za které Filip dostane 
sportovní vybavení pro sledge hokej nezbytné.

Filip se s  postižením obou nohou narodil. Po 
dlouhém boji nakonec lékaři léčbu vzdali a nohy 
mu amputovali. Desetiletý kluk se ale dokázal se 
svým hendikepem vyrovnat. Dnes je z něj aktivní 
sledge hokejista. Ke sportu ho přivedl Tomáš Ze-
lenka. Hokejista, který po úrazu u tohoto sportu 
zůstal a sledge hokeji se dnes věnuje na celorepub-
likové úrovni. „Za těch pár měsíců, co Filip hraje, 
prodělal obrovskou změnu. S hendikepem, který je 

i na první pohled vidět, je spojuje hendikep, který 
ostatní nevidí. Ztráta sebevědomí, sociální vyčle-
nění. S  tím pomůže sport. Sport hendikepovaným 
lidem zlepšuje kvalitu života, a to se stalo i Filipovi. 
Filip je jedním z  prvních ve své věkové kategorii. 
Nyní budeme sestavovat tým z  dalších chlapců,“ 
vysvětlil hendikepovaný sledge hokejista Tomáš 
Zelenka. Filipa podporuje také Robert Reichl, bý-
valý hokejista, který nedávno vstoupil do hokejo-
vé Síně slávy. „Od příští sezóny by mohl hrát tým 
sledge hokeje také v  Litvínově pod hlavičkou HC 
Litvínov, občanské sdružení. Chceme tím pomoci 
hendikepovaným dětem, které mají vůli a sílu dál 
sportovat. Ozvaly se nám také děti ze sousedního 
Německa, které u nás chtějí také trénovat a hrát,“ 
říká hokejová legenda Robert Reichl. A co na tu 
slávu Filip. Skromně poděkoval a prohlásil, že 
s útratou sbírky mu pomůže trenér.  (pur)

V Litvínově budou hrát 
hokej děti s hendikepem

Hendikepovaného Filipa podporují Hendikepovaného Filipa podporují 
členky WomenNet i dvě osobnosti členky WomenNet i dvě osobnosti 

hokeje Tomáš Zelenka a Robert Reichl.hokeje Tomáš Zelenka a Robert Reichl.

LITVÍNOVSKO – Před hlavní branou Chemparku Záluží byl tento týden slavnostně odhalen Památník 
obětem výstavby chemických závodů v Litvínově – Záluží. Architektonický monument se stal vzpomín-
kou  na výrobu prvního poválečného benzínu a pietním místem na tehdejší válečné události a stovky 
padlých.   

Za účasti zástupců Ústeckého kraje, města Lit-
vínova a také pamětníků a pozvaných hostů byl 

před areálem Chemparku Záluží slavnostně od-
halen pomník připomínající tisíce obětí, které zde 

během války zemřely při výstavbě chemických zá-
vodů. Autorkou pomníku, který vznikl za fi nanční 
podpory společností Unipetrol a Česká rafi nérská, 
je Markéta Oplištilová, studentka Fakulty umění 
a designu UJEP. Pomník je umístěn před hlavní 
branou Chemparku Záluží, aby k němu měla pří-
stup široká veřejnost.  (Pokračování na str. 5)

Před chemičkou odhalili památník padlých 
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Technické služby města Mostu a.s.
IČO 640 52265

Se sídlem: Dělnická 164, 434 01 Most – Velebudice
vyhlašují

výběrové řízení na obsazení funkce

ředitel/ředitelka obchodní společnosti
Technické služby města Mostu a.s.

Místo výkonu práce: 

Technické služby města Mostu a.s.
Dělnická 164, Most - Velebudice

Předpoklady pro výkon funkce:

Ředitelem/ředitelkou obchodní společnosti se může stát 
fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bez-
úhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje následující další poža-
davky pro výkon této funkce.

Požadavky:

  vysokoškolské vzdělání technického nebo ekonomického 
směru

  občanská a trestní bezúhonnost
  nejméně 5 let ve funkci vedoucího zaměstnance, který řídí 

jiné vedoucí zaměstnance
  nebo ve funkci vedoucího zaměstnance, který vedl mini-

málně 40 lidí
  předpoklady k řídící práci, organizační schopnosti, fl exibi-

lita, schopnost jednání s lidmi,
  vedení týmu, analytické myšlení
  odpovídající zdravotní stav, psychická odolnost, schop-

nost práce pod tlakem
  přehled o ekonomických zásadách řízení obchodní spo-

lečnosti
  zkušenost s vedením organizace podobného typu výho-

dou
  velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, spo-

lehlivost, fl exibilita
  samostatnost, zodpovědnost, zájem o další vzdělávání
  znalost práce na PC
  řidičské oprávnění skupiny B
  aktivní znalost jednoho světového jazyka výhodou
  orientace v problematice a legislativě ve vazbě na činnosti 

TS: nakládání s odpady, pozemní komunikace, ochrana pří-
rody, pohřebnictví, předpisy o ochraně veřejného zdraví, 
bezpečnosti, požární ochraně a životního prostředí

  dobrá orientace v Pravidlech pro žadatele a příjemce pod-
pory ve smyslu zásad MŽP a MMR, 

  znalost Zákona o veřejných zakázkách
  zkušenost se systémy ISO 9001, 14001, 18001
  znalost problematiky korporátního práva

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

přesné označení výběrového řízení • jméno, příjmení a titul 
uchazeče • datum a místo narození uchazeče • státní přísluš-
nost uchazeče • místo trvalého pobytu uchazeče • kontaktní 
telefonní číslo a e-mailovou adresu • datum a podpis ucha-
zeče.

Požadované doklady:

  profesní životopis s  fotografi í včetně údajů o odborných 
znalostech a dovednostech, získaných oprávněních a cer-
tifi kátech 

  motivační dopis k výkonu funkce ředitele v rozsahu maxi-
málně 1 normostrany

  koncepce činnosti Technických služeb (v rozsahu mini-
málně 5 normostran):

  originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 
měsíce;

  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
(diplom);

  písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnu-
tím osobních údajů pro účely personální činnosti po celou 
dobu trvání výběrového řízení;

Předpokládaný nástup do funkce ředitele – ředitelky 

od 1. října 2015.

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení 

kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Lhůta pro doručení přihlášky a požadovaných dokladů: 

30. června 2015.

Způsob podání přihlášky: doručením poštou do stanovené-
ho data na adresu: Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
společnosti Technické služby města Mostu a.s., Most – Vele-
budice. Obálka označena „Technické služby města Mostu a.s., 
konkurz na ředitele společnosti, Neotevírat“

MOST – Zkázu stříbrných smrků, jimž masivně rezaví a opadává jeh-
ličí, způsobuje mšice smrková. Městu to potvrdili odborníci z Men-
delovy univerzity v Brně. Stovky napadených jehličnanů se ale za-
tím kácet nebudou. 

Napadené a rezivé smrky 
pichlavé na Mostecku, o kte-
rých jsme nedávno informovali, 
jdou již do tisíců. Postiženy jsou 
rozsáhlé oblasti na severu Čech, 
včetně Mostecka. Dosud nebylo 
zcela jasné, co přesně smrky na-
padá a hubí. Hypotézy o napa-
dení smrků houbou nebo mši-
cemi se teď ale potvrdily. „Město 
má už výsledky z Mendelovy uni-
verzity z Brna. Jedná se o mšice. 
Faktorů, kde se škůdce vzal tak 
rychle a nečekaně, může být více 
a různé. Pravděpodobně mírná 
zima, čistší ovzduší a to v kom-
binaci dohromady,“ informoval 
šéf odboru životního prostředí 
mosteckého magistrátu Vladi-
mír Pátek. 

V Mostě jsou napadené stov-
ky smrků nejen ve městě a v par-
cích, ale také na soukromých 
zahradách u rodinných domů 
i v lesích. V uplynulých týdnech 
prováděly technické služby po-
střiky proti mšicím. Otázkou ale 
je, nakolik byly účinné. Odbor 
životního prostředí ale ujišťuje 
obyvatele, že k  masivnímu ká-
cení napadených stromů zatím 

nedojde. „Postřiky, které se apli-
kovaly, jsou už v této fázi zbyteč-
né. Larvy jsou nasycené a jehličí 
je opadané. Stromy ale kácet ne-
budeme. Máme to doporučené 
i od odborníků z univerzit s tím, 
že vyčkáme rok nebo dva, jak si 

stromy se škůdcem poradí,“ in-
formoval dále Vladimír Pátek. 

Podle šéfa životního pro-
středí nejsou všechny stromy 
zcela zahubené. Je možné, že 
v  příštím roce mohou nasadit 
na nové výhonky. „Je možné, že 
některé, hodně zasažené, smrky 
uschnou. Ty by se nakonec mu-
sely pokácet. Uvidíme ale, jak se 
situace vyvine,“ dodal ještě ve-
doucí odboru. 

Stromy smrku pichlavého 
teď budou pod větší kontrolou. 
Zejména na jaře, aby se mohly 
postřiky aplikovat včas. „Postři-
ky budeme v příští sezóně znovu 
aplikovat, pokud se mšice obje-
ví. Smrky se budou kontrolovat 
hned zjara, kdy začínají rašit na 
stromech nové přírůstky,“ říká 
Vladimír Pátek. 

Kaštanům pomohlo 
vyhrabávání listí

Podobnou zkázu před něko-
lika lety působila na stromech 
jírovce maďala (pozn. lidově 
kaštan) nejen v  Mostě, ale po 
celé republice klíněnka jírovco-
vá. „Před osmi devíti lety tady řá-
dila klíněnka jírovcová a veškeré 
kaštany byly už během června či 
července zcela opadané. Situace 
se za tu dobu ale výrazně zlepši-
la. Stromy jsme ošetřovali nejen 
postřiky, ale především vyhra-
báváním a okamžitou likvidací 
spadaného listí,“ připomněl ješ-
tě vedoucí životního prostředí. 
Larvy klíněnky zůstávaly v opa-
daném listí, kde přezimovaly. 
Na jaře pak strom napadly ještě 
dřív, než se stačily postřiky ap-
likovat.  

Vlasta ŠOLTYSOVÁ  

MOST – Ačkoliv Mostečané přišli o účast v  prestižním běžeckém 
podniku Run Tour, mohou se těšit na náhradu. Tou bude 15. srpna 
noční běh s čelovkami Night RUN spojený s Avon během. 

Mostecká radnice vynahra-
dila milovníkům běhu, že přišli 
o možnost startovat v  prestiž-
ním celorepublikovém podniku 
Run Tour, který se měl usku-
tečnit v  Mostě v  květnu. Místo 
toho ale zajistilo město lákavou 
a možná ještě zajímavější alter-
nativu. „Vyjednali jsme pro Mos-
tečany Avon běh, který pomůže 
dobré věci, a noční závod Night 
Run. Ten se uskuteční v polovině 
srpna ve večerních hodinách. Zá-
vodníci vyfasují čelovku a poběží 
vymezené okruhy. Já se závodu 
rozhodně zúčastním a poběží 
i náměstek Marek Hrvol,“ řekl 

k  akci primátor Jan Paparega.  
Noční běh je dalším druhem 
akce, kterou chce radnice oživit 
kulturní dění ve městě a rozšířit 
nabídku i o netradiční akce. 

Závod startuje v centru města. 
Trasa je rozdělena na dva okru-
hy, z nichž základní trasa Night 
Run měří 10 km. Kratší Avon 
běh bude mít o polovinu kratší 
okruh, tedy 5 km. Netradiční 
akci si budou moci vychutnat 
i děti. Pro ně budou přichystá-
ny Dětské závody RWE KIDS 
CUP. Poběží se okolo 1. náměstí 
v okruzích. „Pro děti závod začí-
ná od 18 hodin. Mohou si vybrat 

z okruhů od 500 metrů až po 4 
km,“ informovala tisková mluv-
čí mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. 

Noční běh Night Run startuje 
mezi 20.30 – 20.35 hodin a na 
něj naváže ve 20.40 hodin Avon 
běh Most. Zájemci se mohou 
k  závodu registrovat už nyní, 
a to prostřednictvím interne-
tových stránek www.night-run.
cz, nebo na místě, na 1. náměs-
tí, v  den závodu nejpozději do 
19.30 hodin. Startovné zaplatí 
ti, kteří se zaregistrují s předsti-
hem, od 350 do 500 korun. Lev-
nější startovné je bez pamětní-
ho dárku. Platba na místě v den 
závodu bude již za 500 Kč. „Po-
čet startujících je limitován na 
1000  startujících na trať 10 km 

a 500  startujících na 5km trať,“ 
upozornila ještě Alena Sedláč-
ková.  V ceně startovného je pro 
běžce zahrnut například měřicí 
čip na botu do tkaniček, ori-
ginální medaile, multifunkční 
šátek na krk či hlavu, nealkoho-
lické pivo v cíli. Na startu voda, 
během závodu občerstvení na 
trati a v cíli bohaté občerstvení. 
„Účastníci si budou moci i uscho-
vat zavazadla a v Alpa stanu bu-
dou mít zajištěnu i masáž zdar-
ma,“ vyjmenovala další nabídku 
mluvčí. Night Run a Avon běh 
Most by měl nabídnout lidem 
možnost zažít atmosféru noční-
ho města a zároveň také prospět 
zdraví. Výtěžek ze startovného 
podpoří boj proti rakovině prsu. 

(sol) 

MOST – V ulici Okružní se buduje nové velkokapacitní parkoviště. 
Mělo by být dokončeno v  průběhu prázdnin. Nové parkování tu 
najde sto třicet vozidel. V  rámci stavby vznikne na křižovatce ulic 
Okružní a J. Ševčíka i nový kruhový objezd.    

Parkoviště na Liščím Vrchu 
je nyní ve výstavbě. Vzniká na 
nevyužívaném zatravněném 
pozemku. Příjezd na parkoviš-
tě bude řešen z křižovatky ulic 
Okružní a Josefa Ševčíka. Sou-

částí projektu je i úprava této 
křižovatky a její přebudování 
na kruhový objezd. Řidiči by 
tak díky němu měli mít mož-
nost na parkoviště bezpečně 
odbočit. „V průběhu září byla 

vyhodnocena veřejná zakázka 
na výstavbu nového parkovi-
ště pro 130 vozidel v Okružní 
ulici. Jelikož je vjezd na nové 
parkoviště plánován u dnešní 
křižovatky ulic Okružní a Josefa 
Ševčíka, bude v těchto místech 
vybudován i malý kruhový ob-
jezd,“ potvrdila tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. Veřejnou zakázku 

na výstavbu parkoviště vyhrála 
společnost Skanska s  cenovou 
nabídkou ve výši 9 916 422,20 
Kč bez DPH. „Původní rozpočet 
počítal s náklady ve výši zhruba 
16 330 000 Kč bez DPH. Měs-
to tak dosáhlo v tomto případě 
zhruba 39 procent úspory,“ in-
formovala ještě mluvčí. Kru-
hový objezd, který tu vznikne, 
bude v  Mostě dvacátým v  po-
řadí. 

Nové parkoviště bude pod 
správou Městské policie v Mos-
tě. Řidiči tu budou mít tak svá 
auta v bezpečí a pod neustálou 
kontrolou. „Parkoviště bude 
fungovat ve stejném režimu jako 
i ostatní parkoviště ve městě, 
která jsou pod městskou policií. 
Budou tu parkovací místa jak na 
dlouhodobé smlouvy, tak i par-
kování na přechodnou dobu,“ 
ujistila tisková mluvčí mostec-
ké městské policie Ilona Koz-
lová. Podle policejní mluvčí je 
v Mostě mezi obyvateli o hlída-
ná parkoviště městskou policií 
nebývalý zájem. „Máme všech-
na parkoviště plná. Volná místa 
jsou pouze na posledně vzniklém 
parkovišti v ulici F. Halase. Zde 
je kapacita třicet míst a zhruba 
polovina jich je tu ještě volných,“ 
doplnila mluvčí Kozlová.  (sol)   

Na Liščím Vrchu parkoviště a kruhák

Vyfasujte svítilny, poběží se Night Run 

Napadené smrky se kácet nebudou

Parkoviště v Okružní ulici by mělo být hotové Parkoviště v Okružní ulici by mělo být hotové 
ještě během letních prázdnin. Současně v jeho ještě během letních prázdnin. Současně v jeho 

blízkosti vyrůstá nový kruhový objezd. blízkosti vyrůstá nový kruhový objezd. 

Rezivějící smrky rozhodně nehodlá město Rezivějící smrky rozhodně nehodlá město 
kácet. Odborníci radí vyčkat s tím, že se kácet. Odborníci radí vyčkat s tím, že se 
stromy mohou znovu vzchopit a obrašit. stromy mohou znovu vzchopit a obrašit. 
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MOST – Všechny ulice v Mostě jsou po zimě vyčištěné. Úklid města 
ale začíná v  těchto dnech nanovo a důkladně. Strojní čištění totiž 
střídá blokové. To potrvá až do konce října.  

Do mosteckých ulic vyrazily 
v  těchto dnech čisticí i zameta-
cí stroje a pracovní čety. „Od 22. 
května vystřídalo strojní čistění 
blokové, při kterém kromě stroj-
ního zametení ulic ručně odko-
peme prorůstající plevel. Zame-
teme technice nedostupné plochy 
a zákoutí, vyčistíme kanalizační 
vpusti a vše, co lze při úklidu ulice 
provést,“ vysvětlil rozdíl v  čištění 
města pověřený ředitel Technic-

kých služeb města Mostu Karel 
Mutínský. Čištění města je navíc 
posíleno o úklid v rámci projek-
tu Operačního programu Životní 
prostředí na snižování prašnosti. 
V rámci něj se navíc čistí páteřní 
komunikace. „Zahájili jsme samo-
statný pravidelný úklid vybraných 
deseti páteřních komunikací a ně-
kterých chodníků v Mostě v rámci 
projektu na snižování prašnosti,“ 
potvrdil dále Karel Mutínský.  

Čisticí stroje v  nejbližších 
dnech zamíří na sídliště sed-
mistovek a poté také k pětistov-
kám.  Řidiče na blokové čištění 
upozorňuje v předstihu umístě-
né dopravní značení. Technické 
služby je umisťují s  týdenním 
předstihem. Řidiči jsou prý 
ale zodpovědnější a parkování 
si více hlídají. Přesto se najde 
i dost těch, kteří pak hleda-
jí své vozidlo marně.  Městští 
strážníci se přitom snaží dát 
zapomnětlivcům ještě šanci. 
„Strážníci natáčejí na kamery, 
jednak když se odtahují vozidla 

anebo když se instalují značky 
a má být blokové čištění. Máme 
s odtahy dobrou zkušenost. Když 
je blokové čištění, tak strážníci 
na místo přijedou v  předstihu 
a snaží se ještě troubit a hlasitě 
upozorňovat řidiče, aby si pří-
padně ještě auta stačili přepar-
kovat,“ ujišťuje tisková mluvčí 
mostecké městské policie Ilona 
Kozlová. Pokud ale poslední 
šanci k přeparkování vozidel ři-
diči nevyužijí, pak jim nezbývá, 
než vyzvednout si svá vozidla 
na záchytném parkovišti v ulici 
Pionýrů. „V tomto případě musí 
zaplatit poplatek za odtah ve výši 
patnácti set korun,“ apeluje na 
občany policejní mluvčí.   (sol)

Cyklotramvaj 
i o víkendech 

MOSTECKO – Cyklisté, 
kteří se chtějí vydat za krásami 
Krušných hor a nechtějí ab-
solvovat jízdu po rušné silnici 
z Mostu do Litvínova a naopak, 
mohou využít cyklotramvaj. Ta 
jezdí již od května, a to až do 30. 
září o sobotách, nedělích a svát-
cích. Cyklotramvaj je vybavená 
celkem 8 kusy držáků na kolo. 
Jezdí na trase linky č. 4 Most, 
Dopravní podnik -  Litvínov, 
Citadela. V jízdních řádech je 
vyznačená symbolem jízdního 
kola a popiskem od 1. 5. do 30. 
9. rozšířená přeprava jízdních 
kol. „Zájem cestujících s jízdní-
mi koly se nedá přesně specifi ko-
vat, cestující platí totiž normální 
jízdenku, a navíc za jízdní kolo 
jako za zavazadlo. Elektronický 
odbavovací systém nerozlišuje 
kolo a zavazadlo,“ uvedl pově-
řený šéf Dopravního podniku 
měst Mostu a Litvínova Karel 
Beneš. Cestující se zakoupeným 
časovým kuponem na 90, 180 
či 365 dní má přepravu zavaza-
dla (jízdního kola) započítanou 
v ceně časového jízdného.  

Radiátory zůstanou 
studené

MOST – Už tento týden, 1. 
června, přerušila společnost 
United Energy dodávky tepla do 
měst Mostu a Litvínova. „Je to 
den po ofi ciálním ukončení top-
né sezóny, po dohodě s hlavními 
odběrateli, z důvodu optimálních 
venkovních teplot a předpovědi 
počasí, která s výrazným pokle-
sem teplot v následujících dnech 
nepočítá,“ zdůvodnila tisková 

mluvčí komořanské teplárny 
Miloslava Kučerová. Topná se-
zóna v loňském roce byla v obou 
městech ukončena z důvodu 
příznivých klimatických pod-
mínek již 21. května, tedy o 11 
dní dříve než v roce letošním 
a 10 dní před ofi ciálním termí-
nem ukončení topné sezóny dle 
vyhlášky Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR. 

Extrem bike pojede 
i primátor

MOST – Čtrnáctý ročník 
mosteckého maratonu se usku-
teční 6. června od 10 do 17 ho-
din na mosteckém hipodromu. 
Letos se stane Mistrovstvím Čes-
ké republiky. Extrémní trať po 
třech kopcích okolo Mostu ab-
solvuje i mostecký primátor Jan 
Paparega. „Závodu se zúčastním. 
Těším se na něj, ale úplný Extrém 
nedám. Absolvuji pětatřicítku,“ 
prozradil primátor. Během závo-
du je totiž možnost výběru trasy. 
Na čtyřicátém pátém kilometru 
se může každý rozhodnout, zda 
absolvuje celou trasu závodu Ex-
trém (72 kilometrů), nebo od-
bočí do cíle a bude klasifi kován 
jen na kratší trase 56 kilometrů. 
Pro ty, kteří si netroufnou na 
náročné singltreky Extrém biku, 
je opět připravena pětatřicítka, 
která vede po širokých cestách 
od hipodromu k autodromu, 
po stezkách okolo vodní nádrže 
Matylda a zpět přes vrch Ressl 
do cíle na hipodrom. „Novou 
kategorií jsou elektrokola a histo-
ricky první Mistrovství ČR MTB 
elektrokol bude u nás v  Mostě,“ 
doplnila ještě mluvčí mostecké-
ho magistrátu Alena Sedláčková.

(sol)

Blokové čištění
Pátek 5. června – ulice  

U Věžových domů, J. Šev-
číka, 

Pondělí 8. června - další 
část ulice Ševčíka a  ulice Jo-
sefa Suka. 

Úterý 9. června - ulice 
Topolová. 

Blokové čištění probíhá 
ve městě poprvé letos i so-
botách 

Sobota 27. června. - uli-
ce Radniční, J. z  Poděbrad, 
Gassmanna a na 1. a 2. ná-
městí. 

Sobota 18. července - tří-
da Budovatelů (střední část)

Sobota 22. srpen - ulice 
Pionýrů, Jezerní, V  Dolíku 
či Na Větrníku. 

Začalo blokové čištění – a důkladně

krátce z Mostu
Zaujala nás „netradiční“ nabídka služeb společnosti Ryba on-

line, která je lídrem na maloobchodním trhu v prodeji čerstvých 
ryb a mořských plodů. A proč netradiční? Dokázali jste si někdy 
představit, že budete objednávat čerstvou rybu nebo mušle na e-
-shopu? Již téměř dva roky je to zcela běžné, díky této unikátní 
službě. A jak se podle pozitivních ohlasů zákazníků zdá, tak i vel-
mi oblíbené.  V čem tedy tkví to kouzlo a proč dnes již více jak 
1000 spokojených zákazníků využívá tuto službu, nám prozradí 
majitel a zakladatel společnosti Jan Brusch.

  Jak vás napadlo udělat e-
-shop zaměřený na čerstvé 
ryby a mořské plody?

Já osobně jsem velkým milov-
níkem ryb a mořských plodů. 
Bohužel v Mostě a okolí nebylo 
možné takové produkty v poža-
dované kvalitě zakoupit. Právě 
tehdy mne napadla myšlenka 
vytvořit e-shop s  názvem RY-
BAONLINE.CZ a zpřístupnit 
tak cestu k  čerstvým rybám 
v Ústeckém kraji.

Proč jste si tedy neotevřel 
klasikou rybárnu, ale e-shop?

Jak všichni vědí, tak u ryb 
a mořských plodů je na prvním 
místě čerstvost a kvalita, udržet 
kvalitu a čerstvost je v  klasické 
rybárně poměrně složité a ná-
kladné. Proto jsem se rozhodl 
pro e-shop, který všechny tyto 
požadavky splňuje a je mnohem 
přehlednější a zákazník má 
jistotu, že kupuje skutečně 
čerstvý produkt.

Kde produkty nakupujete?
V naší nabídce máme spous-

tu produktů od vína, přes čer-
stvé bylinky a koření, až po již 
zmíněné mořské plody a ryby. 
Tudíž dodavatelů máme něko-
lik. Pokud se ale budeme bavit 
o seafoodu jako takovém, tak 
většina je původem z Bohemia 
Fjordu, což je evropská centrála 
pro zpracování ryb pro střední 

Evropu, která sídlí v Praze. Díky 
tomu má Česka republika opro-
ti jiným vnitrozemským státům 
tu výhodu, že čerstvé ryby jsou 
v naší republice jako první.

 
V nabídce najdeme jenom 

mořské ryby a plody moře?
Naše nabídka je velice pestrá 

a zahrnuje nejen mořské ryby, 
mořské plody, ale také sladko-
vodní ryby a také exotické ryby 
na objednávku, kterými se sna-
žíme uspokojit  individuální 
přání našich zákazníků. Dá se 

tedy říci, že náš záběr je velmi 
široký a dokážeme uspokojit 
i velice náročného zákazníka.

Jak probíhá distribuce zbo-
ží?

Zboží rozváží naši proškole-
ní zaměstnanci uložené v  ther-
moboxu se šupinkovým leden 

o teplotě 0-2°C. Ryby a mořské 
plody jsou zabaleny ve speciální 
hermeticky uzavřené thermofó-
lii. Dle přání zákazníka je mož-
né zdarma zapůjčit thermobox 
a zboží zaledovat  pro další pře-
pravu.

Jak to tedy celé funguje?.
Velmi jednoduše. Stačí navští-

vit naše webové stránky  www.
rybaonline.cz,  vybrat požado-
vané zboží a uvést množství. Po-
tom stačí jen odeslat objednáv-
ku a vše je již v našich rukách. 
Zboží rozvážíme každý  čtvrtek 
v Ústí nad Labem, Teplicích 
a Bílině  a v pátek v Mostě, Cho-
mutově a Litvínově. Objednáv-
ky přijímáme vždy den předem 
do 13. hodiny.

Pro čtenáře Homéru jsem 
si navíc připravil malý dárek 
v podobě letní slevy 5 % na 
veškerý sortiment v našem e-
-shopu. Stačí jen napsat do 
kolonky ‚slevový kupon‘ heslo 
homer. Pro více informací sta-
čí navštívit náš Facebook Ryba 
online nebo webové stránky 
www.rybaonline.cz.

Ryby a mořské plody nakupovat 
již jedině ONLINE

Harmonogram blokového čištění na 
www.tsmost.cz
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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

MOST – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova soutěží zakázku 
na vybudování nového informačního systému. Ten by měl cestují-
cím poskytnout informace o jednotlivých tramvajových spojích na 
zastávkách a u nádraží.

Veřejná zakázka Informační 
systém je nyní ve fázi posuzo-
vání nabídek. „Dne 25. května 
2015 proběhlo otevírání obálek 
s nabídkami jednotlivých ucha-
zečů,“ uvedl pověřený ředitel 
Dopravního podniku měst 
Mostu a Litvínova Karel Beneš. 
Projekt byl zahájen 1. červ-
na 2012. „22. dubna 2015 byla 
ukončena první etapa projektu 
- Přípravná fáze a první etapa 
realizace projektu, druhá etapa - 
Druhá etapa realizační fáze pro-
jektu – byla zahájená den poté, 
dne 23. dubna 2015,“ dodal Ka-
rel Beneš.  

DOPRAVNÍ PODNIK měst 
Mostu a Litvínova, a.s. zakáz-
ku, která je jeho poslední z pro-
jektů IPRM Doprava, soutěžil 
už dvakrát. Zatím neúspěšně. 
V  rámci řízení projekt námit-
kují konkurenční fi rmy, které 
se snaží celou věc zdržovat. 
Na realizaci projektu by měly 
plynout peníze z evropských 
dotací. Nový informační sy-
tém, který by měl fungovat jen 
u tramvají a nikoliv u autobu-
sů, by měl být hotov nejpozději 
do konce roku 2015. „Pokud 
všechno proběhne v pořádku, 

bude zahájena realizace veřejné 
zakázky bezodkladně tak, aby 
byla ukončena do 30. listopadu 
2015,“ potvrdil dále úřadující 
šéf dopravního podniku. Jasno, 
zda ve výběrovém řízení do-
pravní podnik uspěl, by mělo 
být ještě teď v červnu. Musí se 

totiž počítat s odvolacími lhů-
tami. „Jestliže projekt opět ne-
uspěje, o informační systém by 
mostecké tramvajové zastávky 
a nově vybudované přednádraží 
přišly. Neměli bychom čas na to, 
abychom získali dotace z EU,“ 
připustil ředitel Beneš. 

V případě úspěšného řízení 
by se mohli cestující v Mos-
tě těšit na další zkomfortnění 
městské hromadné dopravy. 
Nejnáročnější částí by byla in-

stalace optického kabelu na 
trase tramvajové linky č. 2 (Ná-
draží – Interspar), kde by měl 
být informační systém zaveden. 
Ta by si navíc vyžádala pře-
chodnou tramvajovou výluku. 
Informační panely by dopravce 
zabudovával na zastávky už ale 
za plného provozu, s omezením 
jen části zastávky. Součástí zave-
dení informačního systému by 
měl být nový dopravní dispe-
čink v podniku. (sol) 

Nový info systém pro tramvaje v listopadu?

MOST – Kempování na Matyldě nabízí už od května možnost strá-
vit příjemný víkend v  přírodě ve stanech, karavanech, nebo třeba 
v obytném přívěsu. Tábořiště si získává své zájemce. Kemp je využí-
vaný hlavně během prázdnin. 

Mostecká Matylda se chystá 
na perné dny. Nabízí od květ-
na až do září kempování, které 
bylo loňskou novinkou. I když 
zatím samotné kempování vy-
užívají spíše jednotlivci, během 
léta a konání nejrůznějších akcí 
na Matyldě a v  jejím okolí je 
prý tábořiště, ale i celá Matyl-
da v  obležení. „Již od loňského 
května jsme zaznamenali zájem 
obyvatel o kempování. Letos 
tu zatím ještě nikdo netábořil, 
protože zatím není počasí. Ale 
očekáváme velký zájem během 
akcí, kdy bývají lidé rozprostřeni 
po celé ploše Matyldy. Do kempu 
se totiž vejde zhruba kolem pa-

desátky lidí,“ uvedl Pavel Měska 
z  Technických služeb v  Mostě. 
Kapacita na kempu zatím neby-
la ještě plně využita. „Nejvíce je 

místo obsazené během závodů, 
které se konají na autodromu 
nebo na Matyldě. Velký počet 
lidí přitáhly veslařské závody, 
ale také závody na autodromu,“ 
vyjmenoval Pavel Měska a do-
dal: „Lidé sem jezdí kempovat 
hlavně v létě, zhruba od června, 
na prodloužené víkendy. Jsou to 
ale zatím spíše jednotlivci a je to 
o desítkách lidí. Počítáme, že i le-
tos přitáhnou velkou pozornost 
dračí lodě.“ Závody dračích lodí 
se uskuteční na Matyldě už pří-
ští víkend, v sobotu 13. června. 

Kempaři mají na Matyldě 
k dispozici sociální zařízení pro 
muže a ženy, které je vybaveno 
sprchami, umyvadly s teplou 
vodou a mycím koutem na ná-
dobí. Chybí tu ale napojení na 
elektrickou energii a vodovod-
ní přípojku. „Kemp je v  režimu 

tábořiště a jakékoliv vylepšení 
by znamenalo stavební úpravy. 
My však nechceme kvůli kempu 
dělat na místě jakékoliv stavební 
zásahy typu elektrických přípojek 
a podobně. Narušili bychom tím 
koncepci území,“ uvedl úřadu-
jící ředitel Technických služeb 
v Mostě Karel Mutínský.  (sol)     

Matylda znovu nabízí kempování

Za kempování zaplatí do-
spělí padesátikorunu za den, 
děti 30 korun, stanování 
a obytné přívěsy jsou zpo-
platněny šedesáti korunami 
za den, karavany a obytná 
vozidla pak 110 korunami 
za jeden den. „Pokud se jed-
ná o období, kdy jsou závody 
typu trucky a podobně, je ce-
ník odlišný,“ uvedl ještě Pavel 
Měska. 

Na Matyldě mohou lidé 
využívat dvě parkoviště. 
V  horní části areálu nepla-
cené, které je pod kamera-
mi městské policie. U vodní 
nádrže, kde je zpoplatněno 
padesáti korunami na den. 
Stejnou částku za parkování 
zaplatí i motocykly, pro které 
je vymezena zvláštní parko-
vací plocha, která sousedí se 
zdejším tábořištěm. 

MOST - Autodrom Most pořádá výjimečný kurz s výjimečnou osob-
ností. Český profesionální jezdec Tomáš Enge zahajuje na Autodro-
mu Most kurzy zaměřené na sportovní jízdu. 

Prožijte den na Autodromu 
Most jako pravý závodník.

Vlastníte sportovní vůz a rádi 
byste zkusili, co dokáže? Auto-
drom Most připravil právě pro 
vás exkluzivní kurzy sportovní 
jízdy s  naším nejlepším závod-
ním jezdcem, Tomášem Engem. 
„Jedná se o kurz, kdy má řidič 
možnost poznat limity a mož-
nosti svého vozu, ale také si pro-
věří své řidičské schopnosti,“ říká 
Tomáš Enge. 

Kurz sportovní jízdy se bude 
skládat jak z  teoretické, tak 
praktické části v  uvolněné at-
mosféře s  limitovaným počtem 
osob. „Je to z  toho důvodu, aby 
každý dostal dostatečný prostor 
a čas si vše vyzkoušet,“ vysvět-
luje Enge s tím, že počítá maxi-
málně s deseti lidmi. 

Kurz sportovní jízdy s Tomá-
šem Engem je určený pro každé-

ho, ale především pro ty, kteří se 
chtějí naučit dokonale ovládat 
svůj vůz. „Kurz bude hlavně za-
měřený na rychlejší jízdu na zá-

vodním okruhu a závodní stopu, 
takže kdo chce začít závodit nebo 
se naučit sportovní jízdě, by ne-
měl váhat.“

V  letošním roce jsou naplá-
nované čtyři kurzy. Dva nejbliž-
ší se konají 15. 7. a 11. 8. 2015. 

V případě zájmu se přihlaste 

na webu www.autodrom-most.
cz v sekci objednávky nebo mů-
žete zaslat svou rezervaci na e-
-mailovou adresu polygon@
polygon-most.cz . 

Pokud jste nenašli informaci, 
kterou potřebujete, spojte se s 
+420 476 449 976. (nov)

MOSTECKO - Od pondělí 1. 
června se proměnily  dvě linky 
Arrivy ve speciální cyklobusové 
linky, které dopraví výletníky i 
s  koly až na vrcholky Krušných 
hor. Cyklobusy z  Teplic budou 
jezdit o sobotách, nedělích a 
svátcích až do 30. září.

Cyklobusy vozí speciální pří-
věs na kola, každý z nich zvlád-
ne převézt 20 kol. K  ceně kla-
sické jízdenky cestující zaplatí 
za přepravu kola 20 korun. Obě 
linky, tedy 484 a 493, jezdí jako 
běžné linkové autobusy, ale po 
dobu letních prázdnin budou 
o víkendech a volných dnech 
převážet navíc cyklisty i s  koly. 

Linka 493 bude jednou denně 
převážet cyklisty i v  pracovní 
dny, a to od 1. 7. až do 31. 8.

Linka 493 bude jezdit pravi-
delně třikrát denně a dostanete 
se s  ní až na Dolní Moldavu. 
Linka 484 jezdí s cyklopřívěsem 
čtyřikrát denně a odveze vás do 
Krupky Fojtovice.

Arriva zajišťuje v roce 2015 
v  Krušných horách dvě cyklo-
busovéh linky:

linka 582484: Teplice – Srbi-
ce – Krupka – Krupka, Fojtovice

linka 582493: Teplice – Košťa-
ny – Hrob – Mikulov – Moldava 
– Dolní Moldava (nov)

O víkendu vyjedou 
cyklobusy do 
Krušných hor

Kurz sportovní jízdy FOR PROFI 
s Tomášem Engem



zpravodajství 5. červen 2015 5

Hodný člověk

Pozoroval tu dívku v  ob-
chodě a přemáhalo ho vzru-
šení. Cítil, jak se mu potí 
dlaně a slyšel sám sebe vy-
dávat zajíkavý zvuk při ka-
ždém nádechu. Vystrašeně 
se rozhlédl. Nepotřeboval, 
aby si jeho divného chování 
někdo všiml a zapamatoval 
si ho. Byl nená-
padný, obyčejný. 
Průměrný muž 
středního věku, 
nezajímavý. Měl 
všechny předpo-
kladu k tomu, aby 
si lidé nevšimli, 
že někde byl, aby 
zapomněli, že ho 
viděli. Nechtěl si 
to pokazit. Na-
štěstí si ho nikdo 
nevšiml ani tentokrát. Uklid-
nil se a začal opět pravidel-
ně dýchat. Ta dívka zašla do 
kabinky s  několika kusy ob-
lečení na ramínkách. Když 
mu zmizela z očí, uklidnil se 
úplně. Hlavou se mu začaly 
honit myšlenky, jak dívku 
dostat do svého sklepa. Před-
stavoval si její vlasy, jak mu 
protékají mezi prsty. Měla 
nádherné prameny kaštano-
vých vlasů. Takovou barvu 
už dlouho neviděl. Barva 
jeho mládí. Přesně stejné 
vlasy měla jeho matka. Opa-
noval ho chtíč. Musí mít ty 
vlasy, musí dostat tu dívku. 
Zasnil se, až ji málem pro-
meškal. Vyšla z kabinky a on 
si jí všiml, až když platila 
u kasy. Odložil košili nená-
padné barvy a bez zájmu se 
vyloudal z  obchodu. Dívku 
stále pozoroval. Viděl její 
obraz ve výlohách okolních 
obchodů. Když se vydala ke 
garážím, uvědomil si, jaké 
má štěstí. Šel za ní, nastoupil 
k  ní do výtahu. Nevšímala 
si ho, on se díval do země. 
Nenápadný, nezapamatova-
telný. Stejně jako kdykoliv 
před tím. Dívka s kaštanový-
mi vlasy zaplatila parkovací 
lístek a šla ke svému autu. 
Nevšimla si ho až do chvíle, 
kdy auto odemkla, on k  ní 
zezadu přiskočil a zkušeným 
hmatem jí do krku vpíchl 
malou injekci narkotik. Jen 
se vyděšeně ohlédla, poprvé 
se mu podívala do očí a pak 
její tělo ochablo. Podepřel ji 
a otevřel zadní dveře. Dívku 
uložil na sedačku. Nikdo si 
ničeho nevšiml, nikdo ne-
začal křičet. Sebral ze země 
parkovací lístek, který dívce 
vypadl z ruky a nastoupil na 
místo řidiče. Klidně se rozjel. 
Pomalu vyjel z  garáže a dal 
se na dálnici. Pro své auto si 
do Prahy dojede později vla-
kem. Nechal ho zaparkované 
na odlehlém místě, kde si ho 
nikdo několik dnů nemusel 
všimnout. Do centra pak 
jezdil metrem. Jel po dálnici 
předepsanou rychlostí, jako 
vždy, nevzbuzoval pozor-
nost. Ke svému domku na 
samotě u rybníka dojel skoro 
za tmy. Zavřel auto do stodo-
ly, aby si ho náhodný kolem-
jdoucí nevšiml. Pak odnesl 
dívku do sklepa svého domu. 
Bylo to staré stavení se sil-
nými kamennými zdmi. Ten 
člověk, od kterého dům kdysi 
kupoval, mluvil o jeho histo-
rické hodnotě. Pro něj měl 
ale největší hodnotu sklep 
s  hlubokou studnou. Věděl, 
že dal dívce silnou dávku, 
že už se nejspíš neprobudí. 
Bylo mu to jedno. Uložil ji na 
veliký řeznický stůl. Neubrá-
nil se, aby si alespoň chvíli 

nehrál s  jejími vlasy. Pouš-
těl jednotlivé prameny mezi 
prsty, hladil je a čichal k nim. 
Živé vlasy byly o tolik krás-
nější než paruky, které z nich 
nakonec dělal. Nedalo se ale 
nic dělat, jednou to zkusil 
a dopadlo to špatně. Ta dívka 

vyváděla, křičela, 
brečela, byla ne-
snesitelná. Nako-
nec se pokusila 
utéct. Dohonil ji 
až v  lese a musel 
ji zabít kamenem 
do hlavy. Úplně 
tenkrát zničil její 
nádhernou hřívu. 
Od té doby se už 
nikdy nesnažil 
uchovat ty dívky 

živé ve svém sklepení. Byly 
k  ničemu. Dívka s  kaštano-
vými vlasy byla stále v  bez-
vědomí. Ležela na řeznickém 
stole, bledá, nehybná. Vybral 
si nůž a ke žlábku u stolu 
přistavil nádobu. Opatrně 
jí ořízl skalp a pak ho stejně 
opatrně stáhl z  hlavy. Dívka 
se ani nepohnula. Skalp na-
táhl na připravenou umělou 
hlavu. Kůži musí pořádně 
vyčinit a napustit konzervač-
ními látkami. Věděl, jak se to 
dělá, aby zůstala co nejměkčí 
a nejkrásnější. Pak se věnoval 
dívce. Odnesl ji do jednoho 
z  výklenků, posadil na zem 
a opřel bezvládné tělo o zeď. 
Chtěl se zabývat skalpem, ale 
tohle musel dokončit. Měl 
připravený materiál, jen si 
donesl vodu a rozdělal maltu. 
Rychle a zkušeně výklenek 
zazdil. Když byl hotový, roz-
hlédl se po sklepení. Několik 
světlejších míst s více či méně 
novým zdivem dávalo tušit, 
že jeho dnešní práce neby-
la první svého druhu. Začal 
s tím už před lety. Pro dívky 
si jezdil do velkých měst, čas-
to vzdálených mnoho hodin 
od jeho domova. K  jejich 
uspání používal narkotika 
ze své  veterinární ordinace. 
Čas od času se v médiích ob-
jevila zpráva o pohřešované 
dívce, některé jeho oběti ale 
ani nikdo nehledal, nebo se 
o ně média nezajímala. Měl 
už pěknou sbírku paruk růz-
ných barev a délek vlasů. Měl 
je vystavené nahoře v  domě 
ve své ložnici. Tam nikdo ne-
chodil. Nikdy nikdo do jeho 
domu nechodil. Do ordinace 
jezdil novým autem, které 
bylo pro zvědavé oči lidí. To 
starší, nenápadné, měl scho-
vané ve stodole. S  tím jezdil 
jen na své výpravy za skalpy. 
Vždy, když si vzal dovolenou, 
přibyl v  jeho sbírce jeden 
skalp. Žádostivě se podíval 
na čerstvý skalp. Musel ale 
nejdříve vyřídit ještě jednu 
věc. Pečlivě se umyl, zamkl 
sklepení i dům a odjel bez 
rozsvícených světel jejím au-
tem. Rozsvítil až na silnici. 
Odvezl se do Prahy. Cestou 
se usmíval. Tentokrát mu to 
dokonale vyšlo. Ani nemusel 
vlakem pro své auto. Zapar-
koval v  jedné z ulic na peri-
férii. Pečlivě otřel vše, čeho 
se mohl dotknout, vystoupil 
a odešel. Metrem se vrátil 
pro svůj vůz a odjel domů. 
Celou noc se pak věnoval 
svému novému úlovku. Dru-
hý den přišel do ordinace v té 
nejlepší náladě. Už na něj 
čekali. Měli ho rádi. Takový 
milý nenápadný muž je ten 
jejich veterinář. A jaký má 
krásný vztah ke zvířatům. To 
se pozná hodný člověk. (pur)

SOUDNIČKA

V domě se našly 
dvě mrtvoly

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajští 
policisté vyšetřují závažný pří-
pad dvou úmrtí, k  nimž došlo 
v  jednom z  domů v  Kadani. 
Přivolaný lékař ohledal obě těla. 
„Na těle 60letého muže neshledal 
známky cizího zavinění. V pří-
padě 50leté ženy lékař konstato-
val násilnou smrt,“ informovala 
krajská policejní mluvčí Šárka 
Poláčková. Ke zjištění přesné 
příčiny smrti byla nařízena 
soudní pitva. Případ krimina-
listé vyšetřují jako sebevraž-
du a současně zahájili úkony 
trestního řízení pro trestný čin 
vraždy. „Další informace není 
možné vzhledem k počáteční fázi 
vyšetřování poskytnout,“ nechtě-
la více prozrazovat krajská poli-
cejní mluvčí. 

Na řidiče 
číhala policejní 
mikrovlnka

MOSTECKO – Dopravní 
policisté si v  uplynulém týdnu 
„posvítili“ na dodržování sta-
novené rychlosti mimo obec. 

Hlídky sledovaly způsob jízdy, 
dodržování zákazu předjíždění 
a jízdu v jízdních pruzích ze-
jména na silnicích I. třídy. Muži 
zákona zkontrolovali 49 vozidel 
a zjistili 41 dopravních přestup-
ků. „Za 38 přestupků policie 
uložila řidičům pokuty ve výši 
21 400 korun. Tři přestupky byly 
předány do přestupkového řízení. 
Třicet řidičů překročilo povole-
nou rychlost, čtyři řidiči nebyli 
připoutaní a u dvou vozidel muži 
v uniformách odhalili nevyhovu-
jící technický stav,“ informova-
la o výsledcích akce policejní 
mluvčí Ludmila Světláková.

Autíčkář za katrem
MOSTECKO – Za vykrádání 

vozidel poslal do vazby mos-
tecký policejní rada 29letého 
muže z obce na Mostecku. Po-
dle kriminalistů měl vniknout 
do sedmi vozidel a odcizit au-
torádia a navigace. Policie po-
dala státnímu zástupci podnět 
na vazební stíhání obviněného. 
„Muž si vybíral vozidla různých 
továrních značek, do kterých 
vnikal za použití násilí. Z nich 
zcizoval zabudovaná autorádia, 
navigační systémy a další věci. 

Poškozeným motoristům zane-
chal krádežemi a poškozením 
aut celkovou škodu ve výši 212 
000 korun,“ informovala mos-
tecká policejní mluvčí Ludmila 
Světláková. Lup lapka prodával 
náhodným osobám. Část odci-
zených věcí kriminalisté zajisti-
li. Obviněný byl již mosteckým 
soudem za krádeže v minulosti 
odsouzen. Soud v Mostě vazbu 
na muže uvalil.

S nudlemi usnul 
v altánu

LITVÍNOVSKO – Kuriózní 
případ loupeže šetřili policis-
té v  Hamru u Litvínova. 20letý 
muž z  Litvínovska se vloupal 
v předchozích dnech v nočních 
hodinách do místní prodejny. 
Z  ní si odnesl pánské spodní 
prádlo, několik párů ponožek, 
nudle do polévky, zapalovače, 
cigarety a z pokladny vzal i ně-
kolik tisíc korun. Lup si dal do 
dvou batohů a pak jel s jízdním 
kolem cyklostezkou. Loupež ho 
ale nejspíš natolik vyčerpala, 
že si na chvíli zdříml v altánku 
poblíž cyklostezky. Probudili ho 
až strážníci, kterým nedokázal 

vysvětlit, kde k věcem přišel. 
„Policisté zjistili, že věci i pení-
ze odcizil v noci v prodejně. Lup 
v hodnotě více než devět tisíc 
korun policisté zabavili a vrátili 
ho zpět poškozenému,“ doplnila 
mluvčí mostecké státní policie 
Ludmila Světláková.

Čokolády musel 
vrátit

LITVÍNOV - Plán nevyšel 
50letému muži z Litvínova. Ten 
zavítal do Mostu na nákup za 
pět prstů. V jednom supermar-
ketu si v oddělení se sladkostmi 
vybral jedenáct čokolád stejné-
ho druhu. Sladkosti si ukryl pod 
bundu a poté prošel pokladnami 
bez placení. Mlsouna ale měla 
v  hledáčku ochranka marketu, 
která zloděje zadržela a předala 
policii. „Čokolády byly zajištěny 
a vráceny zpět do prodeje. Muž 
si od policistů převzal záznam 
o sdělení podezření ze spáchání 
přečinu krádeže ve zkráceném 
přípravném řízení. Litvínovan 
nekradl poprvé, již v minulosti 
byl za krádež potrestaný,“ řekla 
policejní mluvčí Ludmila Svět-
láková.   (sol)

porušené paragrafy

MOST - Trofeje 5. ročníku spor-
tovně společenské akce Diva-
delní kopačka 2015 jsou roz-
dány. Šest smíšených týmů se 
poslední květnovou  neděli se-
šlo na mosteckém hřišti Baníku 
Souš, aby změřilo své fyzické a 
psychické síly v  nejrozšířeněj-
ším sportovním odvětví – ve 
fotbale. 

Celek Městského divadla 
Mladá Boleslav ve fi nále zdolal 
Městská divadla pražská 3:0. 
Svou snahu proměnil i jedi-
ný ženský tým TJ Baníku Souš 
skvělým 3. místem „na bed-
ně“, odsunutím týmu novinářů 
Mosteckého deníku na bram-

borovou pozici. Divadlo Na Fi-
dlovačce si zajistilo 5. místo ví-
tězstvím nad našimi borci, kteří 
tak obsadili šestou příčku.  Ceny 
předával primátor města Mostu 
Jan Paparega, který jako jedna-
tel divadla na hřišti osobně hájil 
divadelní barvy! 

Morální vítězství divadlu 
zajistili: zleva dole - kapitán 
Michal Pešek a synové, Eduard 
Endt, Marcel Rošetzký, Ondřej 
Beneš, Michael Vykus.

Zleva nahoře: primátor Jan 
Paparega, Jiří Kraus, Michal Pě-
tík, Stanislav Oubram, Radoslav 
Tcherniradev.

(nov) 

Neděle patřila Divadelní kopačce

(Pokračování ze strany 1)
„Vznik pietního místa a po-

mníku, který by měl být důstoj-
nou připomínkou těch, kteří se 
podíleli na výstavbě provozu che-
mických závodů v době války zde 
v regionu, probíhal delší dobu. 
Jsem rád, že se nám tyto úvahy 
podařilo přetvořit do konkrétní-
ho projektu a v rámci architek-
tonické soutěže na Univerzitě 
J. E. Purkyně nalézt zajímavou 
podobu památníku, která určitě 
poutá velkou pozornost a vybízí 
kolemjdoucí k zastavení a zamy-
šlení,“ uvedl generální ředitel 
Unipetrolu Marek Switajewski. 
Památník by se měl do budouc-
na stát nedílnou součástí pro-
gramu školních exkurzí, které 
do Chemparku podnikají kaž-
doročně desítky žáků a studentů 
středních i základních škol. 

„Při dnešním pietním i slav-
nostním aktu se nemohu zbavit 
obrazu patnácti přímých náletů, 
které jsem osobně v tomto podni-
ku zažil. Nebylo území v protek-
torátu Čech ani na místě Sudet, 
které by bylo tolik vystavované 
přímým náletům, svržení tisíce 
bomb a toliko zničeného movi-
tého majetku, kde bylo usmrceno 
na tisíce lidí jako právě na tomto 
území,“ zavzpomínal na tehdejší 
pohnutou dobu tehdejší pracov-
ník chemických závodů a pa-
mětník Miloslav Hrabák. „Nechť 
je tento památník dalším gene-
racím připomínkou nacistických 
hrůz a lidského ponížení, ale také 

památným dnem na rok 1945, 
kdy hrstka českých  občanů vyro-
bila první litry benzínu a odstar-
tovala novou zářnou etapu toho-
to závodu, který se stal klenotem 
nové československé republiky,“ 
dodal ještě Miloslav Hrabák.  

Podoba památníku vznikala 
podle návrhu studentky Uni-
verzity J. E. Purkyně Markéty 
Plištilové. Ta ve slavnostní den 
přítomným hostům prozradi-
la, že cílem pro ni bylo vytvořit 
dílo, které by v sobě ukrývalo 

bolestné události, které se bě-
hem války v zálužské továrně 
odehrály. „Nechala jsem se in-
spirovat konkrétními prvky, které 
jsou spojeny s tímto areálem. Jde 
o techniku nýtování, která byla 
při výstavbě závodu dominantní. 
Čtvercový segment památníku 
má dvě ohnuté plochy, které před-
stavují pohnuté události, které se 
tu odehrály,“ prozradila student-
ka a autorka předlohy. Monu-
ment je znázorněn v horizon-
tální poloze, a to z toho důvodu, 

aby nepřevyšoval dominantu 
chemické továrny. „Památník 
je tvořen kovovým povrchem 
v syrové podobě. Stejně tak jako 
železo má určité vlastnosti, ča-
sem reziví a koroduje, mělo by 
být jakousi paralelou a spojitostí 
s událostmi, které jak plyne čas, 
jsou sice minulostí, ale zároveň 
neustálou připomínkou,“ prozra-
dila Markéta Plíštilová a přizna-
la, že tvorba návrhu památníku 
byla pro ni cennou a zajímavou 
životní zkušeností.  (sol)

Před chemičkou odhalili památník padlých

Pamětníci uctili padlé květinou. Plocha na Pamětníci uctili padlé květinou. Plocha na 
památníku, který je přístupný veřejnosti, je pochozí.     památníku, který je přístupný veřejnosti, je pochozí.     
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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

Řada lidí nemá nejmenší 
ponětí, co se vlastně pod 
zkratkou LTE skrývá. Mů-
žete stručně vysvětlit, co 
přesně termín označuje?

LTE, tedy Long Term Evo-
lution, je technologie vyso-
korychlostního mobilního 
internetu. Umožňuje dosáh-
nout daleko vyšších přeno-
sových rychlostí než při po-
užití současných 3G sítí. LTE 
zajišťuje spolehlivější přenos 
dat a kratší dobu odezvy na 
straně zákazníka.

Lze srozumitelně popsat 
princip fungování sítě LTE?

Technologie LTE efektiv-
něji využívá radiové spek-
trum a lze díky ní přenášet 
větší množství dat než přes 
technologicky podobnou 3G 
síť. Ve většině případů není 
třeba stavět nové vysílače, 
jsme schopni využít ty stáva-
jící, a obyvatele v oblastech 
s vysílači nerušíme víc, než 
je nezbytně nutné. Uživa-
tel pozná rozdíl především 
v přenosových rychlostech 
a výdrži baterie telefonu. LTE 
totiž disponuje výrazně nižší 
dobou odezvy sítě. 

Jak se na mobilní inter-
net, především tedy LTE, 
tváří zákazníci? Mají o da-
tové tarify zájem a využí-
vají je?

Jednoznačně zájem mají 
a využívají je ve velké míře. 
Souvisí to i s neustále rostou-
cím pokrytím LTE. V polovině 
května jsme Turbo Inter-
netem pokrývali 97 % čes-

ké populace a 86 % území 
České republiky. Samotné 
LTE pokrývalo více než 68 
% populace. Začali jsme na 
venkově, splnili ambiciózní 
plán s předstihem a nyní se 
můžeme plně soustředit na 
pokrývání obcí. Vše probíhá 
dle představ a do konce le-
tošního léta pokryjeme LTE 
téměř všechna města.

Technologie LTE ale pro-
zatím není součástí všech 
zařízení.

To je pravda, míra využití 
LTE ale neustále roste. 86 % 
námi nabízených telefonů 
LTE podporuje. LTE se poma-
lu dostává i do nejlevnějších 
mobilních zařízení a je jen 
otázkou času, kdy bude na-
prosto běžnou součástí kaž-
dého telefonu a tabletu. Při 
výběru zařízení by se uživa-
tel měl zajímat o frekvence, 
které jsou zařízením podpo-
rovány. Všechny potřebné 
informace mohou zákazníci 
získat v naší nové mapě po-
krytí na webových stránkách 
Vodafonu, která přehledně 
zobrazuje všechna pásma 
a frekvence i na základě zvo-
leného tabletu či telefonu. 

Může se stát, že časem 
mobilní internet plně na-
hradí pevné internetové 
připojení?

Věřím, že o pevné připojení 
bude vždy zájem, především 
ze strany fi rem a opravdu 
náročných uživatelů. Výhoda 
mobilních sítí spočívá zejmé-
na v nepřetržité dostupnosti. 
Můžete se připojit z domo-
va, z práce, z tramvaje nebo 
z chaty. Poskytují obrovskou 
svobodu, mnozí z nás už si 
ani neumí představit, že by 
měli fungovat bez přístupu 
k elektronické poště nebo 
sociálním sítím v mobilním 
telefonu. Je proto nezbytně 
nutné, aby mobilní operáto-
ři pokrývali co největší část 
území. Já sama pevné při-
pojení nepoužívám, plně si 
vystačím s rychlostí mobilní 
sítě.

LITVÍNOV – Dlouhodobá výstava v  zámku Valdštejnů Srdceráj je 
spojena také s řadou workshopů a dílen pro veřejnost. V uplynulém 
týdnu tu měli lidé možnost vrátit se do pravěku, modelovat vlastní 
výrobky z hlíny a zdobit jak jinak než srdce. Další dílna je připravena 
už na 14. června.

Workshopy připravila autor-
ka výstavy Veronika Richtero-
vá expozici Srdceráj přímo na 
míru. „Byl to její nápad a jsme 
za něj rádi. Výstava je dlouho-
dobá, ale nezůstává tak jedno-

tvárná. Lidé se mohou zapojit 
do myšlenky srdce na zámku 
a užít si rozličné aktivity. Vět-
šinou jsou tvořivé dílny vhod-
né pro děti i dospělé. V  květnu 
se už konaly workshopy dva. 

První Srdcem v  poušti lákal na 
jemný pouštní písek, s  jehož 
pomocí návštěvníci zámku tvo-
řili svá vlastní srdce. Lektorka-
mi byly litvínovské umělkyně 
Anna a Eva Šiškovy. Uplynulý 
víkend se konal druhý květno-
vý workshop Srdcem v  pravě-
ku. Lektorky Leona Gergelová 
a Jana Kysiliková učily návštěv-
níky zámku zacházet s  hlínou, 
jak to dělali lidé v  mladší době 

kamenné. Pravěkou, vlastnoruč-
ně vyrobenou misku si účastníci 
workshopu odnesli domů,“ říká 
Dáša Wohanová z  propagace 
města. Další dětská dílnička 
Srdcem na maškarním plese  je 
připravena na 14. června. Od 15 
hodin si v  zámku děti od 5 let 
mohou vytvořit srdcové masky. 
Pro workshopy jsou nachystány 
také originální pracovní listy. 
 (pur)

Litvínovský zámek opanovalo srdce

MOSTECKO – V Litvínově i v Mostě se konaly v uplynulém týdnu pa-
nelové diskuze k otázce budoucnosti regionu v případě prolomení 
i neprolomení těžebních limitů. Diskuze v  Litvínově byla pestřejší 
díky vystoupení starostů měst regionu. Na závěr diskuze došli před-
stavitelé měst ke shodě. Ať už se limity prolomí, či nikoliv, region 
musí společně žádat stát o kompenzace a fi nanční pomoc, kterou 
vláda Mostecku dluží za desetiletí těžby.

V  Mostě během diskuze vy-
stoupili přednášející upozorňu-
jící na devastující účinky těžby 
hnědého uhlí, dopad těžby na 
zdraví obyvatel regionu a so-
ciální skladbu lidí ovlivněnou 
hornictvím.  Diskutující z  řad 
posluchačů, kteří pokračování 
těžby hájili, byli v menšině. Upo-
zorňovali zejména na nutnost 
pokračování těžby jako tradič-
ního průmyslu v regionu zatíže-
ného vysokou nezaměstnaností 
a na nejistotu, kterou pro region 
a jeho rozvoj neodepsané záso-
by uhlí znamenají. V  Litvínově 
se do diskuze svými příspěvky 
zapojili starostové měst a po-
slankyně Hana Aulická Jírovco-

vá. Starostka Litvínova Kamila 
Bláhová deklarovala postoj 
města, který hájí těžební limity 
a rozhodně stojí proti pokračo-
vání těžby. Další rozvoj Litví-
nova a řešení nezaměstnanosti 
vidí starostka města v  lehkém 
průmyslu a turistickém ruchu. 
„Špinavá a nezdravá periferie se 
může změnit v  prosperující re-
gion,“ prohlásila starostka. Vy-
stoupil také Vladimír Buřt, sta-
rosta Horního Jiřetína, který je 
dlouhodobým bojovníkem proti 
pokračování těžby. Připomněl, 
že do ukončení těžby před limity 
ve všech povrchových dolech na 
Mostecku zbývají ještě desítky 
let. Mluvil o zbytečném přesídle-

ní Horního Jiřetína a o zásobách 
kvalitní vody, které v  Horním 
Jiřetíně jsou a těžbou by byly 
ohroženy. V  diskuzi vystoupil 
také starosta Meziboří a předse-
da Svazku obcí v regionu Kruš-
ných hor Petr Červenka. „My-
slím si, že prolomení těžebních 
limitů bude pro region zkoušený 
nezaměstnaností a sociálními 
problémy znamenat zlepšení situ-
ace. Když se podívám do zahra-
ničí, s  těžbou počítají. V soused-
ním Německu se připravuje kvůli 
pokračování těžby přesídlení tří 
obcí a není s tím problém,“ uve-
dl Petr Červenka a dodal, že 
rozhodnutí neleží na politicích 
v regionu, ale na vládě. Diskuze 
se zúčastnil také primátor Mos-
tu Jan Paparega. Ten upozornil 
na to, že diskuze o prolomení či 
neprolomení limitů se odehrá-
vají bez relevantních informací, 
které si vláda teprve nechává 
zpracovat. „Vláda zatím nemá 
argumenty pro to, zda prolomit 

či neprolomit. Nezná sociální 
dopady obou možností, neví, zda 
uhlí stát potřebuje ve své ener-
getické koncepci, či ne. Jedná se 
o strategické rozhodnutí, na které 
není vláda připravená. My se tu 
přeme o limitech, zatím bychom 
ale měli postupovat společně. Žá-
dat od vlády pomoc a náhradu 
za všechny ty roky, kdy se u nás 
těžilo a celá republika žila na náš 
úkor,“ prohlásil primátor a vy-
zval starostku Kamilu Bláhovou 
ke společnému postupu. Do-
hodli se, že společně obě města 
i okolní menší města a obce vy-
tvoří tlak na vládu a budou žádat 
kompenzace. „Řekneme si o to, 
co nám náleží. Nestačí mít prů-
myslovou zónu, stát nám musí 
pomoci přivést investory. Prosa-
zujeme zkapacitnění silnice I/27, 
zveme vládu k nám na Mostecko, 
ne do Ústeckého kraje. Žádáme 
dotační tituly,“ zaznělo z  úst 
obou představitelů dvou největ-
ších měst Mostecka. (pur)

Dejte nám, co nám náleží, vyzývají 
vládu města na Mostecku

V panelové diskuzi v Litvínově vystoupili odpůrci těžby...V panelové diskuzi v Litvínově vystoupili odpůrci těžby... ...i ti, kteří nevidí budoucnost regionu bez uhlí tak jednoznačně....i ti, kteří nevidí budoucnost regionu bez uhlí tak jednoznačně.

MOST - Už příští týden pro-
běhne vyhodnocení grantu  
společnosti Vršanská uhel-
ná „Chytré hlavy pro Sever“. 
V těchto dnech se hodnotila 
jeho kreativní  část.  V letošním 
roce totiž „Chytré hlavy“ do-
provodila soutěž ve spolupráci 
s  Ekologickým centrem Most 
pro Krušnohoří (ECM). Zahr-
novala vědomostní kvíz, literár-
ní a výtvarnou část. Do luštění 
povinného kvízu se zapojilo 
3  327 soutěžících z 31 škol na 
Mostecku. „Jsme rádi, že většina 
zájemců o grant nepojala povin-

ný kvíz pouze formálně  a snaži-
la se skutečně hledat správné od-
povědi. Překvapením byla velká 
účast v  nepovinných soutěžních 
částech. Do literární části, v níž 
měly školy vytvořit slogan cha-
rakterizující Vršanskou, přišlo 
hodně přes 200 příspěvků, do 
části výtvarné, zaměřené opět 
na téma uhlí, pak 48 příspěv-
ků,“ doplnila Liběna Novotná, 
vedoucí regionální komunikace 
Vršanské uhelné. Na snímku Li-
běna Novotná spolu s Milenou 
Vágnerovou, vedoucí Ekologic-
kého centra Most. (red)

Chytré hlavy 
kreativně pro 

Vršanskou 
uhelnou

Organizátory překvapila velká účast. Do literární Organizátory překvapila velká účast. Do literární 
části, v níž měly školy vytvořit slogan charakterizující části, v níž měly školy vytvořit slogan charakterizující 

Vršanskou, přišlo hodně přes 200 příspěvků, do části Vršanskou, přišlo hodně přes 200 příspěvků, do části 
výtvarné, zaměřené opět na téma uhlí, 48 příspěvků.výtvarné, zaměřené opět na téma uhlí, 48 příspěvků.

Žákovské a studentské výtvory Vršanská uhelná Žákovské a studentské výtvory Vršanská uhelná 
plánuje vystavit na dobu prázdnin ve vestibulu budovy plánuje vystavit na dobu prázdnin ve vestibulu budovy 

ředitelství v ulici V. Řezáče v Mostě.ředitelství v ulici V. Řezáče v Mostě.
  



region 5. červen 2015 7

LITVÍNOV – Koupaliště na Koldomu nebude letos jen místem ke 
koupání a slunění. Stane se také centrem letního kulturního dění 
v  Litvínově. Citadela Litvínov tu totiž na tři následující měsíce 
připravila bohatý program. Chybět nebude už loni osvědčené 
letní kino, ale také divadelní představení, dětská letní show a 
koncerty.

Oproti loňskému roku letos 
začalo kulturní léto na koupa-
lišti mnohem dříve. „V loňském 
roce jsme chtěli vyzkoušet, jestli 
oslovíme Litvínovské a budou 
mít o tento druh letní zábavy 
zájem. Začali jsme později a pak 
jsme toho litovali. Lidé totiž do 
letního kina chodili rádi, na-
vzdory mnohdy ne právě letnímu 
počasí. Rozhodli jsme se proto 

letos začít už v  červnu, a navíc 
program rozšířit,“ říká jednatel 
Citadely Miroslav Otcovský. 
Kulturní léto na koupališti letos 
odstartovaly oslavy dětského 
dne minulou sobotu. Navzdory 
nepřízni počasí se děti dobře ba-
vily. Ve stejný den byla zahájena 
také koupací sezóna. „Na léto 
jsme připravily koncerty a akce 
pro děti. Věříme, že si to letos 

lidé užijí více než v loňském roce. 
Koncerty budou končit v  deset 
hodin, aby hudba nerušila oby-
vatele Koldomu. Koupaliště je 
moc pěkný a prostorný areál. Je 
škoda ho během teplých letních 
měsíců nevyužít i k jiným aktivi-
tám než jen ke koupání,“ doplnil 
Miroslav Otcovský. Akcí kultur-
ního léta bude vystoupení roc-
kové skupiny BRUTUS. Koncert 
začíná v neděli 2. srpna 2015 od 
19.00 hodin. „Formace Brutus je 
považována za legendu českého 
tancovačkového bigbítu a pro 
svůj styl razí termín pravý big-
bít. Nenechte si ujít  poslechnout 
‚pecky‘ legendární české bigbítové 

kapely, známé především svou 
energií, která rozproudí krev ka-
ždému,“ zve na akci léta Lenka 
Pecová z propagace Citadely. Na 
své si během léta přijdou i děti. 
Už 20. června je pro ně připra-
ven Muzikál z palouku. 18. čer-
vence pak  Olympijské hry s As-
terixem a Obelixem. Dospělí si 
mohou v  červnu užít Koncert 
folkové kapely Kvinta s hostem 
Ukrutná Veverka. V  červenci 
divadelní představení Orgas-
mus bez předsudků.  Letní kino 
promítá každý pátek a sobotu, 
pokud není na programu jiná 
akce. Začátky představení jsou 
naplánovány na soumrak. (pur)

LITVÍNOV – Zámek Valdštejnů nově zdobí stálá expozice historic-
kých kostýmů, kterou vyrobili studenti SOŠ Hamr. Tři roky krejčíci 
z hamerské školy šili modely, které reprezentovaly školu na výsta-
vách i módních přehlídkách. Nyní si je každý může prohlédnout 
v prostorách zámku.

„Historické fi guríny, které jsou 
nyní k vidění v zámku Valdštejnů, 
vznikaly v našich dílnách v prů-
běhu několika let. Na jejich tvor-

bě se podíleli studenti prvních až 
třetích ročníků oborů krejčí,“ říká 
zástupkyně ředitele školy Libuše 
Pivníčková, která přijela osobně 

do zámku modely naaranžovat. 
Některé modely už byly k vidění 
na jiných akcích, například na 
módní přehlídce v Teplicích, kde 
byly použity jako rekvizity ve 
stylizované pohádce O Popelce. 
„Jiné modely nás prezentovaly na 
Výstavišti v Českých Budějovicích 
na soutěži Řemeslo, kde byly do-
plňkem expozice našich truhlářů. 

Jednalo se o pokoj s  historickým 
nábytkem. Expozice se pak umís-
tila na prvním příčce,“ prozradi-
la úspěchy studentů školy Libuše 
Pivníčková. V zámku nyní škola 
vystavuje osm fi gurín. „Jedná se 
o dlouhodobou výstavu. Budeme 
ji doplňovat a samozřejmě udržo-
vat v čistotě a pořádku,“ uzavřela 
Libuše Pivníčková.  (pur)

Pestré léto na Koldomu: kino, 
divadlo a dětská šou

Zámek zdobí historické kostýmy

LITVÍNOV – Děti se zdravotním postižením ze Speciální základní 
školy v Šafaříkově ulici dostaly ke svému dni velkolepý dárek. Obec-
ně prospěšná společnost PRO LITVÍNOV věnovala škole v rámci pro-
jektu „Tablety do škol“ sedmdesát tisíc korun na nákup tabletů.

Tablety dětem s  postižením 
pomůžou s  učením. S  projek-
tem pomohla obecně prospěšné 
společnosti Severní energetická, 
a.s. Projekt Tablety do škol vy-
hlásila obecně prospěšná společ-
nost PRO LITVÍNOV v  závěru 
loňského roku. „Nejlepší projekt 
podala Základní škola speciální 
v  Šafaříkově ulici. Tablety jsou 
vybaveny speciálním programem 
šitým dětem s  hendikepem na 
míru. Pomůžou jim při vyučová-
ní. Grant jsme mohli vyhlásit také 
díky partnerovi, Severní energetic-
ké, a.s., za což děkujeme,“ prohlá-
sil při předávání tabletů předseda 
správní rady PRO LITVÍNOV 
Marek Tomčík. Symbolický šek, 
ale i tablety v  pestrobarevných 
přebalech převzala ředitelka ško-

ly Eva Sekyrová spolu se žáky, 
kteří se radostí z dárku nijak ne-
tajili. Tablety vybavené speciální-
mi programy pro hendikepované 

děti ulehčí výuku jak žákům, tak 
i učitelům. Jejich cena je proto 
vyšší než cena běžného zařízení.
 (pur)

Hendikepované děti pofrčí na tabletech

V grantu „Tablety do škol“, který V grantu „Tablety do škol“, který 
vyhlásila společnost PRO LITVÍNOV, vyhlásila společnost PRO LITVÍNOV, 
vyhrála litvínovská speciální škola.vyhrála litvínovská speciální škola.

O výzdobu zámku Valdštejnů se postarali studenti hamerské střední odborné školy.O výzdobu zámku Valdštejnů se postarali studenti hamerské střední odborné školy.

www.pestaurace.cz  •  www.fitmin.cz

místo, kde  
zalitujete, 
že nejste psi

Kdy: 

Kde: 

Stavte se a dejte svému mazlíkovi  
vybrat z pěti chodů a ochutnat  
degustační menu zdarma.

ZOO MARKET HEIDI LITVÍNOV (naproti poliklinice)

11. 6. 2015
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LITVÍNOV – Litvínovská Citadela už představila program divadelní-
ho předplatného na příští sezónu. Ta začíná v září a je nabitá diva-
delními peckami pro dospělé i děti. K vidění budou v Litvínově tako-
vé hvězdy, jako jsou Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Ivan Trojan, 
Richard Krajčo, Bohumil Klepl, Simona Stašová nebo Oldřich Vízner. 
Dětská činohra bude tentokrát také hodně pestrá. 

„Letos jsme se snažili do Lit-
vínova přivézt opět hvězdy praž-
ských divadel, které jsou pro 
diváky lákadlem. I když v  po-
sledních letech máme předplatné 
vždy vyprodáno. Diváci v  Litví-
nově si zvykli chodit do Citadely 
na kvalitní divadelní představení 
a sál je většinou zcela zaplněný,“ 
říká Jana Kuchtová, vedoucí 
provozu Citadely. Prodej před-
platného už byl zahájen a pro 
stávající předplatitele rezervuje 
Citadela sedadla pouze do 19. 
června. „Výhodou předplatného 
je, že máte vždy stálá sedadla, 
výhodnější cenu z celkové ceny 
vstupenek, pravidelné zasílání 
informačních přehledů o progra-
mu divadla,“ upozorňuje Jana 
Kuchtová. Výše předplatného 
na sezónu 2015/2016, které za-
hrnuje 9 představení, pro 3. - 6. 
řadu činí: 2.502,- Kč, pro zbýva-
jící řady: 2.250,- Kč. „Vzhledem 
k zařazení divadelní hry ‚Ucpa-
nej systém‘, která je nejsprostší 
inscenací v historii Dejvického 
divadla a není tak vhodná pro 
diváky mladší 15 let a diváky 
zvláště citlivé na vulgární způsob 
vyjadřování, nabízíme výjimeč-
ně zakoupení sníženého před-
platného,“ nabízí Jana Kuchto-
vá.  Od příští sezóny se mohou 
návštěvníci Citadely těšit také 

na některé novinky, které jim 
kulturní zážitek zpříjemní. „Ve 
vestibulu bude nová kavárna, 
kde bude pro diváky připraveno 
občerstvení. Tentokrát zcela v re-
žii Citadely i s  kvalitním vínem 
tuzemských i zahraničních do-

davatelů,“ doplnila Jana Kuch-
tová. Kavárna bude zároveň 
fi lmovým klubem, protože je 
tu promítací plátno a je proto 
možné promítání pro menší po-
čet diváků. „Konají se tu i malé 
koncerty tak pro padesát lidí 
a mají úspěch,“ uvedla dále Jana 
Kuchtová. 

Nová divadelní sezóna začí-
ná v září představením Divadla 
Palace Prachy, ve kterém zazá-
ří Vanda Hybnerová a Ondřej 
Vetchý. V říjnu se mohou divá-
ci těšit na Divadlo Na zábradlí 
a představení Korespondence 
V+W. Na listopad zvolili v Cita-
dele Ivana Trojana v představe-
ní Dejvického divadla Ucpanej 
systém. V prosinci je na pro-
gramu Divadlo Rokoko s před-
stavením Kdo se bojí Virginie 
Woolfové, v  lednu Divadlo A. 

Dvořáka Příbram a Prokletí 
nefritového škorpióna. Únor 
zpříjemní Litvínovským Ri-
chard Krajčo ve hře Deštivé dny 
Divadla Ungelt. Souborné dílo 
Williama Shakespeara ve 120 
minutách představí v  březnu 
Divadlo v Dlouhé. V květnu je 
naplánováno představení Zlo-

matka Divadla v Řeznické a na 
květen herecký koncert Simo-
ny Stašové a Oldřicha Víznera 
ve hře Římské noci. „Většinu 
představení jsme viděli, vybíra-
li jsme je velmi pečlivě a věřím, 
že uspokojíme náročné litvínov-
ské diváky, kteří jsou zvyklí, že 
jim divadelní sezóna nabízí to 
nejlepší, co je na „divadelním 
trhu“ k  mání,“ říká dále Jana 
Kuchtová.  Předplatné si může-
te rezervovat telefonicky na 476 
111 487 nebo e-mailem info@

citadela-litvinov.cz. Těšit se le-
tos mohou i děti. Dětská čino-
hra v nové sezóně začíná v říjnu 
a končí v  květnu. Každý měsíc 
je připraveno jedno představe-
ní. Chybět nebude Ferda Mra-
venec, Vodnická pohádka, Kře-
mílek a Vochomůrka, Čtyřlístek 
v pohádce a další.  (pur)

Nová divadelní sezóna v Citadele 
bude opět plná zvučných jmen

MOST – Společnost Severní energetická a.s. převzala v závěru minu-
lého týdne plaketu z rukou ministra fi nancí České republiky Andre-
je Babiše za umístění mezi dvaceti největšími plátci daně z příjmu 
v  naší zemi. Severní energetická je zároveň vůbec největším plát-
cem daní v Ústeckém kraji.

 „Je nám ctí, že dobré ekono-
mické výsledky a práce stovek 
zaměstnanců Severní energetické 
dosáhla tak významného oce-
nění,“ uvedl k  tomu předseda 

představenstva fi rmy Jan Dienstl. 
Jak uvádí i tisková zpráva minis-
terstva, žebříček TOP 20 společ-
ností byl sestaven podle výše je-
jich plateb na účet daně z příjmu 

právnických osob během roku 
2014. Mezi fi rmami, jako jsou 
ČEZ, Česká spořitelna či Ko-
merční banka, se Severní ener-
getická umístila s více než 458,6 
miliony korun na osmnáctém 
místě. „Našimi sousedy v tabulce 
největších přispěvatelů veřejným 
rozpočtům jsou takové fi rmy jako 
Siemens či MITAS, což je skvělá 
společnost, která nás naplňuje 

oprávněnou hrdostí,“ pozname-
nal Jan Dienstl. Podle jeho slov to 
jenom potvrzuje význam těžební 
činnosti pro českou ekonomiku. 
„Měli bychom přesně vnímat, že 
z dvaceti největších plátců působí 
tři přímo v energetice a minimál-
ně další dvě společnosti patří mezi 
významné dodavatele pro energe-
tický průmysl,“ dodal Jan Dienstl. 
 (red) 

Severní energetická mezi 
největšími plátci daně z příjmu v ČR

Představení Dejvického Představení Dejvického 
divadla Ucpanej systém.divadla Ucpanej systém.
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MEZIBOŘÍ – Mezibořské děti si užívaly uplynulou sobotu tradiční 
oslavy dětského dne. Jako každý rok pro ně město připravilo akci 
plnou zábavy a dobrodružství. Tentokrát na děti čekal Večerníčkový 
les.

Akci zahájil starosta Mezi-
boří Petr Červenka. „Všem vám 
přeji, abyste si ten svůj den užili 
a aby se vám Večerníčkový les 
líbil,“ popřál starosta dětem. 
Před vstupem do pohádkového 
lesa musely děti nejprve zdo-
lat překážkové dráhy, skákat 
v pytli a házet míčkem na terč. 
„Nechceme, aby se vrhly děti do 
lesa naráz. Překážková dráha je 
trochu pozdrží a u atrakcí v lese 
bude volněji,“ vysvětlil orga-
nizátor akce Josef Půža. Do 
pohádkového lesa uvedla děti 
princezna. Tam už na ně če-
kaly postavičky z  Večerníčků. 
Nechyběl ani Ferda Mravenec, 

Křemílek a Vochomůrka a další 
pohádkové bytosti. Po průcho-

du všech stanovišť, na kterých 
za splněné úkoly dostávaly děti 
razítka, čekala v  cíli pod mezi-
bořskou sjezdovkou odměna. 
Připravena pro děti byla count-
ry skupina FO3, jízdy na koních 
a opékání vuřtů.  (pur)

MOSTECKO – Vláda poslala do Sněmovny novelu horního zákona. 
Při schvalování novely vláda ignorovala požadavky odborů a udě-
lala čáru přes rozpočet obcím. Obcím má jít nyní jen 33 procent 
z poplatků od těžebních společností a zbytek putovat do státního 
rozpočtu. Dříve šlo 75 procent obcím a 25 procent státu.  

Novela horního zákona, jak 
ji schválila vláda a jak o ni bude 
rozhodovat už v  červnu Posla-
necká sněmovna, mění rozlo-
žení peněz vybraných od těžeb-
ních společností. Obce dotčené 
těžbou ani celý region na tom 
ale nebudou lépe. Přestože re-
gionální politici požadovali, aby 
většina vybraných poplatků zů-
stala v místech postižených těž-
bou, větší část nakonec skončí 
ve státní pokladně. Nově má jít 
obcím 33 procent a zbytek puto-
vat do státního rozpočtu. Dříve 
šlo 75 procent obcím a 25 pro-
cent státu. Očekává se ale zvýše-
ní příjmů o více než 420 mil. Kč, 
a tak by mohly obce alespoň zů-
stat na svém. S tím ale nesouhla-
sí poslanec a starosta Nové Vsi 
v  Horách David Kádner. „Vždy 
jsem prosazoval, aby peníze za 
vydobytý nerost zůstaly v  regio-
nu. Aby většinu dostaly obce, kte-
ré jsou těžbou přímo i nepřímo 
dotčené. Novela horního zákona, 
jak ji schválila vláda, ale předsta-
vuje opak. Obce dostanou jen 33 
procent z poplatků, zbytek půjde 
do vládní pokladny. Obce, na je-
jichž katastru se přímo netěží, ale 
těžbou jsou jejich obyvatelé do-
tčení také, nedostanou nic. S tím 
nemohu souhlasit,“ uvedl David 
Kádner. 

S  novelou horního zákona 
nesouhlasí ani odbory. „Jednají 
s  námi, vyslechnou si naše ná-

vrhy, ale nakonec k  nim nijak 
nepřihlíží a schválí si, co se vládě 
hodí. Jde pouze o nesystémovou 
úpravu, která spočívá v pochyb-
né touze naplnit státní kasu 
a třeba z úhrad hradit nedávno 
schválenou dotaci na biopaliva. 
Odborům taková novela ztíží 
situaci při kolektivním vyjedná-
vání a sníží nepovinnou fi nanční 
podporu kultury, sportu a jiných 
aktivit v regionech, kde se uhlí 

těží,“ komentuje horní zákon 
v podobě, v  jaké ho posílá vlá-
da do Poslanecké sněmovny, 
předseda Sdružení odborových 
organizací CCG Jaromír Franta. 
Z  novely horního zákona také 
vypadl sociální fond, který měl 
být zřízen pro případ neprolo-
mení těžebních limitů k  řešení 
sociální situace propuštěných 
horníků. „Sociální fond měl 
pomoci horníkům překlenout 
nejtěžší situaci v období útlumu 
těžby. Region je už nyní těžce za-
tížen vysokou nezaměstnaností 
a v  případě jejího prohlubování 
budeme muset řešit další soci-

ální problémy. Sociální fond pro 
horníky mohl alespoň částečně 
zmírnit situaci,“ pozastavil se 
nad chybějícím sociálním fon-
dem krajský radní pro sociální 
problematiku Martin Klika. No-
vela počítá i se zvýšením úhrady 
z dobývacích prostor s povole-
nou těžbou na 1000 Kč za jeden 
hektar za rok. Příjem z těchto 
úhrad má nadále v plném roz-
sahu patřit obcím. Ministerstvo 
slibuje, že obce díky tomu získa-
jí ročně namísto 14 milionů až 
100 milionů korun.

„Je potěšující, že si vláda ko-
nečně uvědomuje význam těžeb-
ního průmyslu pro ekonomiku 
ČR. Rozhodovat by ovšem měla 
až po zvážení celkové surovinové 
koncepce ČR. Perspektivní řeše-
ní by mělo zabezpečit jak suro-
vinovou potřebu republiky, tak 
ekonomický rozvoj dosud pod-
investovaných regionů. Čím vyšší 
bude zdanění těžby, přičemž na 
formě zdanění příliš nezáleží, 
tím nižší bude užitek těžby pro 
regiony. V řadě zemí jsou poplat-
ky za těžbu minimální a napří-
klad v Německu fakticky nulové, 
neboť stát vnímá fakt, že tato 
ekonomická činnost má pro eko-
nomiku státu daleko vyšší přínos 
a zároveň živí těžební oblasti. 
Perspektivní řešení nemůže být 
založené na masivních převo-
dech peněz z regionu do Prahy. 
Důsledky pro Severní energetic-
kou tedy nepokládáme za tolik 
významné jako důsledky pro re-
gion,“ uvedl k  novele horního 
zákona předseda představenstva 
Severní energetické Jan Dienstl.
 (pur)

Obce přijdou o uhelné peníze
Přilepší si státní kasa

Večerníčkový les potěšil 
děti z Meziboří

David Kádner: 
„Vždy jsem 

prosazoval, aby 
peníze za vydobytý 

nerost zůstaly 
v regionu.“

Pohádkový les je v Meziboří tradicí.Pohádkový les je v Meziboří tradicí.

MOSTECKO – Grant United Energy „Kdo si hraje, nezlobí“ už má své 
vítěze. Podporu pro své projekty získalo celkem třináct organizací. 
Tři organizace jsou absolutními vítězi a mohou se těšit ze stopro-
centní podpory svých projektů, zbývajících deset organizací získalo 
podporu ve výši 50 až 90 procent. 

Do nového Grantu společ-
nosti United Energy s názvem 
„Kdo si hraje, nezlobí“ bylo 
zařazeno celkem  35 projek-
tů. O tom, který z nich bude 
ze strany teplárenské společ-
nosti podpořen, hlasovala od 
1. března do konce 30. dubna 
veřejnost, zaměstnanci tep-
lárny a Poradní sbor Grantu. 
„Do hlasování prostřednictvím 
webu se zapojilo celkem 2 636 
hlasujících. Nejúspěšnější pro-
jekt volený veřejností získal 
280 hlasů,“ řekla k výsledkům 
hlasování Miloslava Kučero-
vá, tisková mluvčí teplárenské 
společnosti.  Vedle veřejnosti 

rozhodovali o podpoře pro-
jektu i zaměstnanci teplárny. 
„Svého favorita mohli pod-
pořit i zaměstnanci teplárny 
a to prostřednictvím speciální-
ho hlasovacího lístku,“ doplni-
la Miloslava Kučerová.  Svého 
práva podpořit jeden projekt 
bez ohledu na hlasování vy-
užil i Poradní sbor. Podporu 
z  Grantu získalo mimo jiné 
Občanské sdružení Porozumě-
ní, projekt Letní pobyt pro ro-
diče s handicapovanými dětmi 
z MC Klubíčko. „Pro většinu 
našich rodičů je to jediná mož-
nost, jak mohou se svými dětmi 
odjet alespoň jednou na prázd-

niny.  Moc proto za všechny ro-
diče dětí s postižením děkujeme 
každému, kdo nám dal hlas 
a pomohl nám k finanční pod-
poře z  grantu United Energy. 
Poděkování samozřejmě patří 
i celé teplárenské společnosti,“ 
říká Miroslava Ondová z  MC 
Klubíčko.   Finanční podporu 
z  Grantu získal také Cyklis-
tický klub Litvínov na projekt 
Jarní a podzimní cyklistický 
seriál pro děti a mládež. Pod-
poru od United Energy získal 
rovněž Plavecký klub Litvínov. 
„Do grantu jsme se přihlásili 
s projektem 12. ročník Litvínov-
ského poháru. United Energy 
nás ale podporuje i jinak. Díky 
sponzorskému daru od teplár-
ny jsme například mohli koupit 
dětem z  oddílu stejná trika,“ 
prozradila předsedkyně oddílu 
Gabriela Soukupová. (pur)

Teplárna rozdávala 
peníze z grantu

United Energy podpořila i litvínovský plavecký klub.United Energy podpořila i litvínovský plavecký klub.

Vítězové grantu:
Tři vítězné organizace tak 

získají 100 % své žádosti. Těmi 
jsou za veřejnost Soft ball Club 
Painbusters Most s projek-
tem United Energy Bee-ball 
Tour 2015 (45 000 Kč), za za-
městnance Oddíl moderní 
gymnastiky TJ Horní Jiřetín 
s projektem Rozšíření činnosti 
gymnastického oddílu o spo-
lečné skladby (50 000 Kč) a za 
Poradní sbor Sportovně kultur-
ní klub Korozluky s projektem 
United Energy CUP 2015 (19 
950 Kč). O rozdělení zbylých 
fi nančních prostředků ve výši 

od 50-90% žádosti jednotli-
vých projektů až do vyčerpání 
limitu Grantu, tj. 300 tisíc ko-
run, rozhodl Poradní sbor dle 
pořadí žádostí v hlasování. Fi-
nanční prostředky z Grantu tak 
získalo dalších 10 organizací, 
a to Oblastní charita Most, pro-
jekt Kdo bubnuje, nezlobí, HK 
Baník Most, projekt Podpora 
mládežnických družstev 2015, 
Krušnohorské centrum pro 
rodinu a sociální péči, projekt 
KCR – Mateřské centrum Bar-
borka, Sdružení mládeže pro 
stolní hokej a stolní kopanou, 
projekt Air – hockey školám,  

Občanské sdružení Porozu-
mění, projekt Letní pobyt pro 
rodiče s handicapovanými dět-
mi z MC Klubíčko, FIT KLUB 
D+M, projekt Sportu zdar, ae-
robiku zvlášť, Cyklistický klub 
Litvínov, projekt Jarní a pod-
zimní cyklistický seriál pro děti 
a mládež, Bowling Club Most, 
projekt Deset kuželek, Plavecký 
klub Litvínov, projekt 12. roč-
ník Litvínovského poháru, Ju-
nák – Svaz skautů a skautek ČR, 
projekt Hrajeme si všemi smys-
ly. Součástí hlasování veřejnosti 
byla zároveň soutěž pro hlasují-
cí. Tři výherci obdrží tablet. 
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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 22: „PSANÍ DO PÍSKU“ Výherci: Pavel Ferenc (Most), Kateřina Suková (Litvínov), Jana Škuthanová (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 bankovky: terezínské 

poukázky (1K, 2K, 5K, 10K, 20K, 
100K), cena 2 000 Kč. 20 ks (r. v. 
1942), cena 1 000 Kč. 50 Kč (1922), 
cena 1 200 Kč. Telefon: 721 777 
132, Chomutov

 ■ Kdo by měl zájem o hezkou 
výbavičku po 1 miminku, veškeré 
oblečení od narození do 6. měsíce, 
zůstalo jako nové, moderní, balík 
věcí – 700 Kč. Telefon: 737 586 243

 ■ Prodám starší pianino Dalibor, 
cena 10 000 Kč. Telefon: 605 706 
800

 ■ Prodám rybařinu a vše co ry-
bář potřebuje. Vše levně, dohod-
neme se. Zavolej. Telefon: 603 269 
673 a 605 842 564

 NOVINKY

Nádherný život – Steel D.  
Ohrožení – Francis F.  
Cesta do nekonečna – Hawkingová J.   
Kapitál v 21. století – Piketty T.  
Místa paměti národa – Bellum P.  

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Levně a chutně vaříme s Novou  
Poslední víkend – Christie A.  
Nenasytná – Day S.   
Stalker – Kepler L.     
Druhý břeh – Kornerová H. 

 ROZPIS NOVINEK

Nádherný život  

Život Blaise McCarthyové se zdá být 
perfektní. Je oblíbenou reportérkou, 
denně připravuje pořady o hlavních 
tématech domácí i světové politiky. 
Lidé kolem ní obdivují její energic-
kou povahu, profesionalitu, chuť do 
práce a neutuchající optimismus. 
Málokdo však ví o jejím soukromém 
životě, který není zdaleka tak šťastný. 
Blaisina dcera Salima od dětství trpí 
těžkým typem diabetu, jehož násled-
kem postupně ztratila zrak. Blaise 
pro dceru našla speciální školu, kde 
se může vzdělávat a zároveň je jí 
poskytnuta nepřetržitá asistence a 
lékařská péče. Salima tak žije oddě-
leně od matky, v prostředí, které ča-
sem přijme za vlastní. Když je škola 
uzavřena, Salima se vrací zpátky k 
matce do newyorského apartmánu 
v doprovodu svého nového asistenta 
Simona. Salimin návrat s sebou při-
náší velké výzvy, ale i spoustu obav 
a komplikací, s nimiž není snadné se 
vypořádat. Blaise musí koordinovat 
péči o dceru se svojí náročnou prací. 
Salima si musí zvyknout na nové pro-
středí, stejně tak jako matka na její 
limity. A obě se pak musí vypořádat s 
přítomností Simona, z něhož ani jed-
na nejsou nadšené.

 ■ 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 
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

BYTY, DOMY
 ■ Pronajmu mansardu v Litvíno-

vě na Osadě, dlouhodobě. Telefon: 
725 384 191

 ■ V Mostě prodám DB 1+1, 38 m2 
v prvním patře cihlového domu 
s výtahem, blízko středu města v 
klidném prostředí. Celková cena 
183 000 Kč, včetně členského po-
dílu 24 000 Kč. Telefon: 721 828 
879

 ■ Vyměním DB v Mostě u nádraží 
a Tesca, velikost 1+4 s balkonem, 
2x komora, sklep, zrekonstruova-
ný dům, za 1+3 v OV, balkon pod-
mínkou. Bez doplatku. Telefon: 
776 858 776

 ■ 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 byt 1+2 v Mostě, starší 
zástavba, cena 250 000 Kč. Telefon: 
605 706 800

 ■ 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

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 

Žena bez studu - (TAJENKA).

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
AKCE 2 v 1 – POLOVIČNÍ VSTUPNÉ 
Na měsíc červen připravilo MDM další mimořádnou a oblíbenou SLEVOVOU AKCI 2 v 1! V praxi 

to znamená, že přijdete- li do divadla ve dvou, zaplatíte pouze za jednoho! Platíte tedy polovič-

ní vstupné za oba. To už se vyplatí. AKCE 2 v 1 se týká těchto vybraných představení: komedie 

Dokonalá svatba v pondělí 8. 6. - POZOR SOUČASNĚ DERNIÉRA!, muzikálu Zpívání v dešti ve 

středu 10. 6., komedie Habaďúra v pondělí 15. 6. a slavného titulu Postřižiny ve čtvrtek 18. 

6. Všechna představení začínají v 19.00 hodin. Doporučujeme včasnou rezervaci vstupenek.  

8. 6. od 19 hodin DOKONALÁ SVATBA (derniéra)
Svatba. Prastarý symbolický rituál. Bill si chce vzít Ráchel, Ráchel se touží provdat za 
Billa. Cesta k dokonalé svatbě se ale výrazně zkomplikuje ve chvíli, kdy se Bill, po ve-
selém loučení se svobodou, probudí vedle cizí ženské...Vstupné 150 a 170 Kč. Délka 
představení 130 minut. 

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

11. 6. od 17 hodin PRINEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE (Autogramiáda s J. Zímou)
POZOR - Představení uvádíme u příležitosti Mezinárodního dne dětí - vstupné pro děti 
je pouze 50 Kč. Po představení proběhne na jevišti SLAVNOSTNÍ KŘEST CD písniček z 
pohádky Princezna se zlatou hvězdou na čele. CD POKŘTÍ FILMOVÝ PRINC RADOVAN - 
JOSEF ZÍMA! O PŘESTÁVCE AUTOGRAMIÁDA JOSEFA ZÍMY VE FOYER!

12. 6. od 19.30 hodin LHÁŘI (premiéra)
Groteskní, absurdní, černá i dojemná komedie výrazného skotského dramatika. Drsný 
úkol pro dvojici přecitlivělých policistů, kteří se, ve snaze být ohleduplní, zapletou do 
vlastních lží. Vstupné na premiéru: 200 a 250 Kč. Vstupné na reprízy:150 a 170 Kč

DIVADLO ROZMANITOSTÍ 
6. 6. od 17 hodin STUDIO MLADÝCH DIVADELNÍKŮ – SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ (premiéra )
Autor: Wiliam Shakespeare. Režie: Vít Levinský. Magická komedie. Nejslavnější komedie 
Wiliama Shakespeara se po 20 letech vrací na jeviště divadla v Mostě, tentokrát v podání 
Studia mladých divadelníků.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
16. 6. od 17 hodin AKADEMIE ZŠ HAMR 
Vystoupení žáků základní školy v Hamru. Vstupenky na místě. 

CITADELA LITVÍNOV
8. 6. od 19 hodin JÓ, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
HRAJÍ: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková, Monika Timková, Karolína Krejčová, David Pun-
čochář, REŽIE: Petr Hruška. Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopad-
nout doučování matematiky pod peřinou. „Zamilovat se je vroucné přání vypadat mladší 
ve stáří a starší v mládí.“ Vstupenky volně v prodeji za 330 - 370 Kč.

V+V ROCK BAR MOST
6. 6. od 18 hodin 1. ROCKATEŘINA 
„Zveme vás 6. 6. 2015 od 18:00 na minifestival 1. Rockateřina, pořádaný Elixír Klubem 
v Hoře Sv. Kateřiny! Vystoupí kapely: Starej Most, Last Rebel a jako třešnička na dortu 
Ramm-stein revival cz. Vstupné je 200 Kč a výtěžek z koncertu bude věnován Dětskému 
domovu Hora Svaté Kateřiny!!! PŘIJĎTE PŘISPĚT I VY SVOU ÚČASTÍ! DÍKY!“

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

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-
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

AUTO, MOTO

 ■ Prodám vlek. Most. Telefon: 

607 656 863
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V Litvínově už je 
gólman Janus

S  týmem mistra extraligy 
HC Verva Litvínov se začal 
připravovat slovenský bran-
kář Jaroslav Janus, který by 
měl nahradit Francouze, jenž 
zamířil do ruské KHL. Bez 
smlouvy je zatím útočník 
Majdan a hostování skončilo 
obránci Frolovi. 

Fotbalisté se s FNL 
loučili prohrou

Porážkou se rozloučili 
s  Fotbalovou národní ligou 
hráči FK Baník Most 1909. 
V posledním kole totiž doma 
těsně podlehli Karviné 0:1, 
když o vítězství hostí rozhodl 
v 52. minutě Urgela. 

Bitva o divizi stále 
pokračuje

Litvínovská bitva o divizi 
měla další úspěšné pokračo-
vání. Fotbalisté FK Litvínov 
totiž opět vyhráli, když na 
svém hřišti v  důležitém du-
elu dokázali vyprovodit Ba-
ník Modlany 4:1. Litvínov si 
tak upevnil vedení v tabulce 
krajského přeboru. 

Na derby krajského 
přeboru do Jiřetína
V sobotu 6. června se ode-

hraje tradiční prestižní derby 
utkání krajského přeboru. 
V něm se střetne domácí So-
kol Horní Jiřetín s vedoucím 
FK Litvínov. Utkání se koná 
na stadionu v Horním Jiřetí-
ně od 17.00 hodin.

V červenci bude 
v Mostě ME

Mistrovství Evropy junio-
rů v soft balu bude v červen-
ci hostit Most. Ve zdejším 
areálu Ovčín se ve dnech 
13. – 18. července střetne 
šest reprezentačních výběrů. 
Soupeřit mezi sebou budou 
Velká Británie, Polsko, Chor-
vatsko, Izrael, Dánsko a Čes-
ké republika. 

Dvojice 
reprezentantů je 

z Mostu
Dva hráči národního 

týmu v  soft balu juniorů se 
představí při červencovém 
ME domácímu publiku, 
protože to jsou borci z mos-
teckého celku Paintbusters. 
Těmi jsou Dominik Čech 
a Daniel Černý.  

Šesťáci hráli na 
turnaji v Rusku

Ve dnech 27. 5. - 1. 6. se 
kombinované družstvo žáků 
5. a 6. třídy HC Litvínov zú-
častnilo Mezinárodního dět-
ského hokejového turnaje ve 
městě Kaluga v Ruské fede-
raci. Sehrálo pět zápasů, ani 
v jednom případě však svého 
soupeře nepřehrálo. Přesto 
byl Lukáš Klika vyhlášen 
nejlepším brankářem turna-
je.    (jak)

LITVÍNOV - V uplynulých víken-
dech se konaly v  České Lípě a 
v  Litvínově jarní krajské pře-
bory v  plavání. Do České Lípy 
vyrazili bojovat dvanáctiletí a 
starší plavci z  dvaadvaceti klu-
bů Ústeckého a Libereckého 
kraje. Ze stejných klubů přijeli 
do Litvínova zápolit jedenácti-
letí a mladší.

Litvínovští plavci získali cel-
kem šest titulů oblastního pře-
borníka. Třikrát zvítězila Ka-
mila Javorková na tratích 100 
m a 200 m polohový závod a 50 
m motýl, Adam Novák nena-
šel přemožitele na 400 m volný 
způsob, Adéla Ema Dvořáková 
vyhrála trať 100 m motýl a nej-
mladší oblastní přebornicí se na 
domácí půdě stala devítiletá Sa-
bina Rousová, když zvítězila na 
trati 50 m volný způsob.

O šest stříbrných medailí se 
postarali tito plavci: 3x Adam 
Novák na 100 m prsa, 200 m 
prsa a 100 m motýl, Kamila Ja-

vorková na 200 m volný způsob, 
David Loos na 50 m znak a Sa-
bina Rousová na 50 m znak.

Bronzové medaile získali 
Anna Haselbergerová na 200 
m znak, Adéla Ema Dvořáková 
na 100 m znak, 2x Josef Jupa 
na 100 m znak a 100 m motýl, 
Adam Novák na 400 m poloho-
vý závod, 2x Petr Adamec na 50 
m znak a 100 m prsa a Kamila 
Javorková na 50 m volný způ-
sob.

Na třetím místě doplavala 
v  závodě 4x 50m volný způsob 
štafeta starších děvčat ve složení 
Lenka Danihelková, Adéla Ema 
Dvořáková, Anna Březinová 
a Anna Haselbergerová.

Oblastní přebory byly nomi-
načními závody na letní Pohár 
ČR žactva nar. 2004 a 2005, kte-
rý se koná v Jablonci nad Nisou 
a mistrovství ČR mladšího žac-
tva nar. 2003 ve Zlíně a mistrov-
ství ČR staršího žactva nar. 2002 
a 2001 v Brně.  (has, jak)

CHOMUTOV – V nedalekém Chomutově se uskutečnil memoriál H. 
Tauda v judu. Celkem zde závodilo 127 dětí z 20 oddílů. Mostecký 
oddíl z 15. ZŠ závodil v sestavě 15 závodníků, přitom 11 z nich stálo 
na stupních vítězů. Jedna zlatá, 8 stříbrných a dvě bronzové se teď-
ka lesknou na hrudích mladých mosteckých závodníků. 

Z dvaceti oddílů se umísti-
li na krásném druhém místě 
a odvezli si pohár. První místo 
mezi jednotlivci získal Vojtěch 
Vorlíček. 2. místo: Potočková 
Zuzana, Potoček Čeněk, Vlková 
Kateřina, Bednář Karel, Bednář 
Jakub, Pomahač Hynek, Komí-
nek Jakub, Vitvar Antonín a 3. 

místo: Kumšta Viktor, Pleticho-
vá Šárka. „Všem moc gratuluji 
a přeji hodně sil a úspěchů na 
krajský přebor, nejvyšší soutěž 
mláďat, který se bude konat 6. 
června v  Děčíně,“ popřála zá-
vodníkům trenérka Veronika 
Nemčeková. 

(jak)

BRNO, PRAHA - Každoročně se gymnastky ze všech klubů ČR pilně 
připravují na nejvýznamnější závod roku, kterým je mistrovství 
ČR. To se tento rok koná ve dnech 13. - 14. června 2015 ve Vysokém 
Mýtě. Předpokladem účasti na tomto prestižním závodě je kvalifi -
kace čtyřiceti nejlepších závodnic z celé ČR, které vzejdou ze tří kva-
lifi kačních závodů pořádaných v Brně, Ostravě a Praze. 

Sedm děvčat z Klubu spor-
tovní gymnastiky Litvínov 
se svými trenéry Sergejem 
Kargalcevem a Terezou Štur-
movou se o uplynulých víken-
dech zúčastnilo dvou z těchto 
tří velmi důležitých závodů, 
a to v Brně a Praze. Soustavná 
a pilná příprava a koncentrace 
na požadované prvky se roz-
hodně vyplatila. Nejen, že se 
šesti ze sedmi litvínovských 
gymnastek podařilo na MČR 
kvalifi kovat, ale svými výkony 
a následným umístěním doslo-
va oslnily český gymnastický 
svět. 

Na mistrovství ČR postou-
pilo celkem čtyřicet gymnastek 
z celkového počtu 94 s nejvyš-
ším počtem dosažených bodů 
nasbíraných z kvalifi kačních 
závodů. Agáta Strýhalová 
a Patrície Makovičková z těch-
to závodů přivezly do Litvínova 
dokonce dvě medaile (zlatou 
a bronzovou). Na kvalifi kační 
listině obhájila Agáta Strýhalová 
své bodování z pražských závo-
dů a s nejvyšším počtem dosa-
žených bodů postupuje na MČR 
z 1. místa! Patricie Makovičková 
pak z 5. místa, Denisa Chaloup-
ková z 8. místa, Uršula Hocelí-

ková z 11. místa, Bára Nováko-
vá z 28. místa a Iveta Rejlková 
z 39. místa. Dosažená umístění 
děvčat potvrdila kvalitní a pro-
fesionální přípravu gymnastek 
litvínovského Klubu sportovní 
gymnastiky, který má ve městě 
dlouholetou tradici.

Dalším kritériem pro účast na 
MČR je absolvování Krajského 
přeboru Ústeckého a Liberecké-
ho kraje jednotlivkyň v Liberci, 
kde litvínovská děvčata zazávo-
dila v sobotu 30. května s exce-
lentními výsledky. Šest kvalifi -
kovaných gymnastek obsadilo 
všechny posty od 1. do 7. mís-
ta, kromě místa třetího: Agáta 
Strýhalová - 1. místo; Patrície 
Makovičková - 2. místo; Denisa 
Chaloupková - 4. místo; Uršula 
Hocelíková - 5. místo; Bára No-
váková - 6. místo; Iveta Rejlková 
- 7. místo.  (jst, jak)

Plavci vybojovali šest 
přebornických titulů

Litvínovské gymnastky se 
kvalifi kovaly na mistrovství ČR

Judisté přivezli medaile 
z Chomutova

MOST  - Ve středu se v areálu 
Autodromu Most uskutečnil 
prezentační den tohoto závod-
ního okruhu. Od dopoledne až 
do pozdních odpoledních hodin 
byly k vidění nejen zaparkova-
né závodní speciály, ale hosté si 
mohli například vyzkoušet ško-
lu bezpečné jízdy na polygonu.

„Novinkou byly Kurzy for 
Trucks se známým truckerem 
Frankie Vojtíškem, účastníkem 
evropského šampionátu tahačů, 
jehož jediný podnik v ČR se jezdí 
právě u nás v Mostě,“ prozradila 
mluvčí autodromu Lada Laib-
lová. Vojtíšek také prezentoval 
program pro nákladní vozy. 
K dispozici byl také off road 
nebo drift taxi s BMW M3.  
 (jak)

Prezentační den Autodromu Most
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MOST - Mostecký hipodrom 
hučel v sobotu jako včelí úl. 
Děti nejen z Mostu tu slavily 
svůj den. Nechyběly tu soutě-
že, atrakce, tanec a dobré jídlo 
a pití. 

Děti zdolávaly pohádkovou 
stezku, soutěžily ve výtvarné 
soutěži o deset tabletů a setkaly 
se také s házenkářkami Černý-
mi anděli. Hipodrom ale patřil 
také Vršanské uhelné. Hlavním 
dostihem sobotního dne totiž 
byla Cena Vršanské uhelné, a.s. 
Společnost se podílela také na 
konání dětského dne. 

Už dopoledne se sešly děti 
při soutěžích a atrakcích. Ani 
odpoledne se na děti nezapo-
mínalo. Poprvé se jel dostih 
poníků, jel se také dostih Dětí 
Ústeckého kraje. Cenu vítězi 
předal hejtman Oldřich Bube-
níček. Hlavním dostihem od-
poledne byla Cena Vršanské 
uhelné, a.s. Cenu vítězi předal 
generální ředitel společnosti 
Vladimír Rouček. Ozdobou 
a čestným hostem dostihového 
dne byla modelka a účastnice 
fi nále Miss ČR Veronika Kašá-
ková, která vyrůstala v dětském 
domově ve   Vysoké Peci. Jak 
sama říkala, v Ústeckém kraji 
je proto stále doma. Veronika 

Hipodrom patřil 

Vršanské uhelné

Kašáková předávala cenu ve 
výtvarné soutěži o deset table-
tů. Děti malovaly jednorožce 

i čerty a komise vybírala nej-
lepší obrázky jen velmi těžko. 
 (pur)

Na dětském dnu nechyběli ani Na dětském dnu nechyběli ani 
Černí andělé a jejich Andělka.Černí andělé a jejich Andělka.

Všichni organizátoři slavnostního dne pohromadě,  vedoucí Všichni organizátoři slavnostního dne pohromadě,  vedoucí 
regionální komunikace Vršanské uhelné Liběna Novotná (v regionální komunikace Vršanské uhelné Liběna Novotná (v 
bílém), mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová a ředitel bílém), mluvčí Ústeckého kraje Lucie Dosedělová a ředitel 
hipodromu Josef Pouzar.hipodromu Josef Pouzar.

Ozdobou dostihového dne byla Ozdobou dostihového dne byla 
modelka Veronika Kašáková, modelka Veronika Kašáková, 
ta předávala ceny pro nejlepší ta předávala ceny pro nejlepší 
dětské kreslíře.dětské kreslíře.

a dětem

Hlavní dostih dne byla Cena Vršanské uhelné, a.s. Hlavní dostih dne byla Cena Vršanské uhelné, a.s. 
Pohár vítězi předal ředitel společnosti Vladimír Rouček (vpravo).Pohár vítězi předal ředitel společnosti Vladimír Rouček (vpravo).

Do her a soutěží se zapojili Do her a soutěží se zapojili 
kromě dětí i rodiče.kromě dětí i rodiče.

Hejtman Oldřich Bubeníček Hejtman Oldřich Bubeníček 
se zahloubal do materiálů se zahloubal do materiálů 

Destinační agentury Krušné Destinační agentury Krušné 
hory, která se na hipodromu hory, která se na hipodromu 

také prezentovala.také prezentovala.

Pohádkové bytosti zaplnily celý hipodrom.Pohádkové bytosti zaplnily celý hipodrom.

Pro děti byla připravena řada atrakcí.Pro děti byla připravena řada atrakcí.


