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Milí čtenáři
Memorandum o spolupráci 

mezi autodromem, městem 
Most a Ústeckým krajem se 
chystalo delší dobu. Podpis 
přišel zrovna v okamžiku, 
kdy je kolem autodro-
mu rušno víc, než by si 
možná jeho noví majite-
lé přáli. Na jedné straně 
snaha naservírovat li-
dem přehršel sportovní 
zábavy, na druhé obyva-
telé, rozladění nadměr-
ným hlukem z vytížené 
závodní dráhy. Auto-
drom versus lid je žhavé téma, které vyvolalo velkou 
veřejnou diskusi. O „nájezdu“ rozhořčených občanů 
na mostecké zastupitele píšeme hned na první straně. 
Stejně tak o podpisu spolupráce a příslibu řešení neu-
těšené situace. 

Na mosteckém zastupitelstvu bylo tentokrát vů-
bec hodně živo. Dlouho se nestalo, aby občané dis-
kutovali tak náruživě, že by se jednání protáhlo až 
do večera. Co mostecké občany trápí nejvíc, zjistíte 
například pod titulky „Třída Budovatelů se stává se-
meništěm drog a dealerů“, „Budoucnost 2B není rů-
žová, naopak začíná tmavnout!“ a „Blok 5: Obavy se 
naplnily!“. 

Žlutočerná euforie kolem litvínovských hokejistů 
nebere konce. V tomto vydání přinášíme exkluzivní 
rozhovor s litvínovským šampionem Robertem Rei-
chlem, který prošel dveřmi mezinárodní síně slávy. 

Poslední strana tentokrát patří jednomu ob-
zvlášť vydařenému počinu. Minulý týden jsme 
přinesli článek o výjimečném arboretu na meziboř-
ské základní škole. Nyní z jeho návštěvy přinášíme 
obrazovou fotoreportáž. Pokud arboretum zatoužíte 
vidět na vlastní oči, jistě vás v něm rádi uvítají i jím 
provedou.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

práci 
em 
se 

pis 
ku,
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  Z mosteckého autodromu se na zdejší sportovní i společenské scéně stává velmi aktivní hráč. Bohužel to s sebou nese i negativní dopady. O stížnostech občanů 
na velký hluk z autodromu se mluvilo i při slavnostním podpisu memoranda.

Budoucnost bloku 2B
není růžová

Občané na jednání zastupitelstva varo-
vali před záměrem realitky vybudovat 
v blocích 31, 34 a 35 sociální bydlení.
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Úřad práce se bude 
stěhovat

Současné vedení města chce zame-
zit nepokojům před budovou úřadu 
práce.

5

O síni, plackách a nové 
hokejové generaci

Rozhovor s litvínovským patriotem 
a dlouholetým kapitánem české ho-
kejové reprezentace Robertem Rei-
chlem.

9

Mezibořská škola má 
výjimečné arboretum

Obrazová ochutnávka nového arbore-
ta s naučnou stezkou v Meziboří

12

MOST – Na neúnosný hluk a zátěž, kterou způsobuje mostecký autodrom, si přišly na zastupitelstvo po-
stěžovat desítky obyvatel této lokality. Lidé se přišli městským politikům svěřit s tím, že bydlení v okolí 
autodromu je pro ně již neúnosné a žádali město o pomoc. 

Nejvíce lidem vadí, že aktivity se v automobi-
lovém areálu, který nyní vlastní zahraniční inves-
tor, zvýšily na neakceptovatelnou míru. Z původ-
ních víkendových závodů a občasných tréninků 
v omezené denní době se totiž jízdy zněkolikaná-
sobily natolik, že obyvatele zatěžují denně, a to až 
do pozdních večerních hodin, v době od března 
do konce listopadu. Oprávněné stížnosti potvrdil 
i mostecký zastupitel Adolf Sigmund, který byl za-
stupitelstvem určen jako komunikátor mezi měs-
tem a příměstskými zónami Souš, Vtelno a Čepi-
rohy. „Obdržel jsem od jedné soušské rodiny telefon 

kvůli hluku. Seděl jsem u nich ve tři čtvrtě na osm 
večer, za zavřenými dveřmi i okny, a neslyšeli jsme 
se na tři metry,“ potvrdil skutečnost zastupitel 
Sigmund a dodal: „Musím říci, že itinerář auto-
dromu je opravdu nabitý od března do října každý 
den s  tím, že hlavní akce se konají zejména o ví-
kendech…“ Obyvatelé požadovali zmírnění hluku 
protihlukovou stěnou či používáním tlumičů při 
jízdách. „Toto opatření je jinde na závodních drá-
hách samozřejmostí a povinností,“ jsou přesvědče-
ni občané.

(Pokračování na straně 4)

Obyvatelé ze Souše neunášejí
decibely z autodromu

MOST – „Příští týden se sejdeme a budeme jednat o stížnostech lidí na hluk z autodromu.“ I tato slova zazně-
la při podpisu memoranda o spolupráci, které podepsal mostecký autodrom, město Most a Ústecký kraj.

Generální ředitel autodromu Jiří Volovecký 
(na snímku uprostřed), primátor Mostu Jan Pa-
parega (vlevo) a krajský radní Martin Klika po-
depsali memorandum a mohou začít spolupra-

covat. Pro začátek například tak, že začnou řešit 
stížnosti obyvatel, kteří na posledním jednání 
zastupitelů vyjádřili vůči dění na autodromu 
velkou vlnu nevole. „Jsme rádi, že autodrom se 

chce více otevřít pro lidi. Je třeba motosport při-
blížit lidem, proto jsme se rozhodli memorandum 
podepsat,“ sdělil primátor a dodal: „Zaznamena-
li jsme, co se ve čtvrtek dělo v souvislosti s auto-
dromem na zastupitelstvu a určitě budeme tuto 
věc řešit.“

 (Pokračování na straně 4)

Autodrom, Most a kraj si „plácly“

Občané Mostu svým zastupitelům tentokrát pořádně zatápěli.Občané Mostu svým zastupitelům tentokrát pořádně zatápěli.

Vážení čtenáři, o prázdninách 

bude týdeník Homér vychá-

zet jako čtrnáctideník. Příští 

číslo tedy najdete na stáncích 

10. července 2015.
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MOST – Mostečtí zastupitelé na 
svém posledním zasedání před 
prázdninami jednali až do půl 
deváté večer. Velkou zaseda-
cí místnost zaplnili tentokrát 
ale také občané města, kteří si 
přišli v  hojném počtu postěžo-
vat na poměry, které ve městě 
panují. 

V  dusné atmosféře se neslo 
i samotné jednání zastupitelů. 
O názorové přestřelky mezi 
opozicí a koalicí nebyla nouze. 
Politici se ale shodli v  závěru 
jednání na tom, že v případě ře-
šení problému s  nepřizpůsobi-
vými a přílivu sociálně slabých 
do rozšiřujících se ubytoven 
v  Mostě musí všichni táhnout 
za jeden provaz. 

Během více než pětihodino-
vého jednání zastupitelé mimo 
jiné odhlasovali i přes námitky 
opozičních zastupitelů neinves-
tiční dotaci ve výši 2  800  000 
korun DHK Baníku Most, s.r.o. 
Z toho tři sta tisíc korun na ces-
tovné, odměny rozhodčím či 
sportovní vybavení. Dva a půl 
milionu korun pak na platy 
hráček a realizačního týmu. 

Svíčky v Josephu
Hlasováním prošel také pro-

dej pozemků v  rozvojové zóně 
Joseph společnosti Yankee 
Candlee Europe Ltd. za účelem 

výstavby závodu na výrobu vos-
kových svíček a dalších aroma-
tických prvků do domácnosti, 
a to za kupní cenu 340 korun 
za metr čtverečný. Investor by 
měl do tří let od spuštění pro-
vozu vytvořit kolem tří až čtyř 
set pracovních míst. Továrna 

by měla v  zóně stát do konce 
roku 2016. 

Místa v orgánech
Dále politici odvolali Milana 

Hriba a Jana Haška ze správní 
rady Mosteckého fotbalového 
klubu, o.p.s. a na jejich místo 
jmenovali Karla Giampaoliho 
a Zdeňka Kopase. Do dozor-
čí rady společnosti jmenovali 
Milana Beleje a Petra Formán-
ka. Zástupcem města v akciové 
společnosti Technických služeb 
města Mostu jmenovali zastu-
pitelku Janu Zudovou. 

Místo nábytku 
autobazar

Společnosti LEMONA s.r.o. 
povolili i proti vůli některých 
zastupitelů změnu využití bu-
doucí stavby v  rozvojové zóně 
na Žatecké z prodejny nábytku 
na sídlo fi rmy a autobazar. 

Dar na Nepál
Protinávrh padl při schva-

lování peněžitého daru ve výši 
50  000 korun nadaci Člověk 
v  tísni, o.p.s. jako fi nanční po-
moc pro Nepál při zemětřesení. 
„Nechci být nesoucítící, mys-
lím ale, že bychom tyto peníze 
mohli využít zrovna například 
při pomoci postiženým dětem,“ 
vznesla protinávrh na neschvá-
lení daru zastupitelka Hana Je-
níčková. Protinávrh ale neprošel 
a peníze poputují na Nepál. 

Jednou za dva 
Zastupitelé si také schválili 

termíny zasedání ve II. polole-
tí roku. K  rokování se politici 
sejdou 10. září, 26. listopadu 
a 17. prosince. Opoziční zastu-
pitelé navrhovali, aby se vzhle-
dem k  dlouhým zasedáním 
zvážilo, zda by se neměli schá-
zet opět jednou v měsíci.

 (sol)

MOST – Znovu apelovat na zastupitele ohledně důstojného bydlení, 
tentokrát v lokalitě ve 2B na Podžatecké, přišlo hned několik obyva-
tel. Znovu varovali před záměrem realitky vybudovat v blocích 31, 
34 a 35 malometrážní byty a z místa vytvořit sestěhováním sociál-
ních „náplav“vyloučenou lokalitu. 

Obyvatelé domů Podžatecké 
čtvrti vyjádřili ostrý nesouhlas 
s budováním bytů pro sociálně 
slabší občany v  této lokalitě. 
„Jedná se o bloky 31, 34 a 35. Už 
jednou jsme si na zastupitelstvu 
stěžovali a požadovali, aby tomu 
město zabránilo. Reakce vedení 
města nás ale nijak nepřesvěd-
čila, že by město vyvinulo ma-
ximální tlak a kroky, které by 
tomu zamezily. Řeklo se, že se 
bude jednat s majiteli domů. Ale 
jak je vidět, nijak se to neosvěd-
čilo,“ kritizoval Jiří Šimůnek. 
Žádal, aby město odkoupilo 
tyto domy a mělo tak v  ruce 
nástroj a mohlo rozhodovat 
o tom, kdo v domě bude bydlet. 
„Z důvodu nezaměstnanosti stá-
le ubývá obyvatel produktivní-
ho věku. Nechceme, aby se naše 
město stávalo městem sociálně 

slabých a důchodců. Nyní již 
rekonstrukce na bloku 31 zača-
ly. Obracíme se na vás, abyste 
přehodnotili vaše rozhodnutí 
a tyto domy koupili. Vyjde to 
levněji, než aby současný majitel 
svůj záměr realizoval. Magistrát 
nemá žádné páky na to, aby tyto 
občany nepřihlásil k  trvalému 
pobytu, následně bude muset 
poskytovat úřadem práce těmto 
lidem i sociální dávky,“ varoval 
občan. Lidé zastupitelům při-
pomněli, že když se přistěhovali 
do lokality 2B, dostali příslib od 
majitelů, že domy zrekonstru-
ují a obydlí. To se ale stalo jen 
u dvou zdejších objektů. „Po ně-
kolika letech se sem dostal záměr 
výstavby sociálních bytů za stát-
ní peníze. Záměr sice padl, ale 
objevil se nový problém. Majitelé 
objektu a jejich investor ve svých 

třech objektech vybudují prý 
malometrážní byty. Ty budou 
ale pro ubytování lidí z  jiných 
měst a jejich lukrativních loka-
lit, které musí uvolnit, protože 
tam překážejí. Společnost, která 
domy vlastní, funguje jako rea-
litka,“ upozornil obyvatel z  lo-
kality 2B. Zmínil také, že majitel 
tří kontroverzních bloků hodlá 
v  objektech vybudovat na se-

dmdesát malometrážních bytů. 
„Nechtěl bych se dočkat okamži-
ku, kdy budeme muset vybudo-
vat mezi námi vysokou zeď. Nej-
lepší řešení by bylo, kdyby město 
mohlo rozhodovat o dalším osu-
du domů. A to může pouze jako 
jejich majitel. Budoucnost této 
lokality není růžová, ale začíná 
tmavnout,“ řekl občan.

(sol)

Poslední zastupitelstvo 
před prázdninami protáhli 

naštvaní občané

„Budoucnost 2B není růžová, 
naopak začíná tmavnout!“

  Jednání zastupitelstva bylo náročné. Zastupitelé končili až kolem půl deváté večer. Mezitím si dali jen 
dvakrát pauzu.

Tlačme na vládu, 
ať jedná rychle

K  problematice sociálního 
bydlení vystoupila v  diskusi 
senátorka a zastupitelka Mos-
tu Alena Dernerová. Souhla-
sila s  občany a označila jejich 
podněty za velmi závažné. „Je 
to i problém jiných měst, ne-
jen Mostu, ale i Chomutova či 
Ústí. Bylo by dobré domluvit se 
napříč Ústeckým krajem,“ do-
mnívá se senátorka. „Největší 
počet Romů je v Ústeckém kraji. 
Když se Rom chová slušně, je to 
pro mne spoluobčan jako každý 
druhý. Pravdou je, že jsou tady 
náplavy, které se nechovají tak, 
jak by se chovat měly. I Romové 
se za ně stydí. Musíme jednat 
společně a tlačit vládu ke změ-
ně zákona,“ uvedla dále Alena 
Dernerová s  tím, že o problé-
mu už jednala s ministryní prá-
ce a sociálních věcí Michaelou 
Marksovou a žádala o rychlou 
změnu ve veřejném zájmu. 
„Jde o to, že by se měl určit po-
čet lidí na metr čtvereční. Nikdo 
se k tomu dál ale nevyjadřuje. 
Možnosti tu jsou, ale musíme 
tlačit na vládu, aby jednala 
rychle,“ dodala.

Zřiďte u Stovky 
služebnu

Ke stížnostem obyvatel 
u Stovky senátorka navrhla, 
že by město mělo zvažovat vy-
budování služebny městské 
policie právě v  této oblasti. 
„Strážníci by měli mít situaci 
na očích a intenzivně se tomu 
věnovat. Mluvila jsem s  proti-
drogovou jednotkou. Dealeři ale 
tyto lidi znají a dávají si na ně 
pozor. Navíc když je chytí, musí 
je za dalších osm hodin propus-
tit. Soudci dají třikrát podnět, 
a i když dostane člověk podmín-
ku, a podruhé se proviní, není 
možné ho zavřít. Je to problém 
v  několika rovinách,“ domnívá 
se zastupitelka.

Diskuse zastupitelů

V Mostě řešíme 
krizovou situaci

K  problému bydlení a vy-
loučených lokalit vystoupila 
i poslankyně a mostecká zastu-
pitelka Hana Aulická Jírovcová. 
Připustila, že problémem se za-
bývá sněmovní Výbor pro soci-
ální politiku. „Nemáme v Mostě 
bytový fond. Byty skoupily realit-
ky a ty sem stěhují tyto lidi. Chys-
táme výjezdní zasedání vlády, 
které se tím zabývá. Je to již ne-
únosné. Řešíme v Mostě krizovou 
situaci. Přijedou sem i lidi z mi-
nisterstva a navštívíme vyloučené 
lokality v celém kraji,“ upozorni-
la poslankyně Aulická, která ale 
připustila: „Většina poslanců se 
tomuto problému bohužel nevě-
nuje, protože se jich to netýká.“

Trvalé bydliště by 
měla určovat obec

O problematice trvalého by-
dliště promluvil poslanec Bro-
nislav Schwarz. Ten na zase-
dání mosteckým zastupitelům 
sdělil, že věc se ve sněmovně 
řeší. Proběhla prý již prvním 
čtením. „Není to jen o cikánech. 
Hlavní je, aby obec rozhodova-
la, kdo tu bude bydlet a kdo ne. 
Obec by to, zda bydliště trvalé 
poskytne či nikoliv, mohla ur-
čovat například podle rejstříku 
přestupků a trestů. Pokud by do-
tyčný měl záznamy, jednoduše 
by ho obec nepřijala,“ namítal 
Bronislav Schwarz.

 (sol)

Zleva: Primátor Jan Paparega a zastupitelé Jan SyrovýZleva: Primátor Jan Paparega a zastupitelé Jan Syrový
a Luboš Pitín v živé diskusi.a Luboš Pitín v živé diskusi.

Alena DernerováAlena Dernerová Hana Aulická JírovcováHana Aulická Jírovcová

Bronislav SchwarzBronislav Schwarz

Na rekontrukci domů se už začalo.Na rekontrukci domů se už začalo.
Tento blok by měl být už do zimy opravený.Tento blok by měl být už do zimy opravený.
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MOST – Na kritickou situaci v lokalitě u Stovky, ale i po celé hlavní 
třídě Budovatelů, zejména v úseku od nádraží k hotelu Viktor, upo-
zornila zastupitele skupina obyvatel. Občané apelovali na měst-
skou vládu, aby se situací urychleně a zcela vážně zabývala.

Vlivem narůstající krimina-
lity a rozpínavosti nepřizpůso-
bivých v  této zóně utíkají z do-
movů mladí lidé a celé rodiny. 
Lokalita se stává černou můrou 
Mostu. „Není chvíle, abyste tu 
o někoho nezakopli, do někoho 
nevrazili. Překračují se tu děti, 
kočárky i odpadky. Zajímalo by 
nás, zda se tu neporušuje měst-
ská vyhláška… Lidé se tu srocují, 
sedají na ochozech, okolo obcho-
dů, pijí alkohol,“ podotkla jedna 
z  obyvatelek lokality. Apelova-
la, aby se do oblasti soustředily 
hlídky strážníků, které tu oby-
vatelé velmi postrádají. „Celá 

tato část je plná feťáků, kteří nás 
ohrožují hlukem a vandalismem. 
Veřejně se tu prodávají drogy 
a to i děti! Několikrát jsem mlu-
vila i s protidrogovou jednotkou. 
Vždy přijeli, udělali zásah a za 
chvíli se celá situace opakova-
la a bylo vše nanovo. Zadržené 
propustili. Co s tím hodláte jako 
město udělat? Vydáte nějakou 
vyhlášku, která by šíření drog 
zamezila na těchto veřejných 
místech?“ ptala se rozhořčeně 
obyvatelka. Ke kritice poměrů 
na třídě Budovatelů se přidali 
i další občané města. „Bydlím tu 
už třicet let a neustále obcházím 

nějaké instituce. Kriminální poli-
cii, městskou polici, primátory… 
Jednali jsme o nepřizpůsobivých 
v  naší lokalitě. Nebylo ale uči-
něno nic, co by nám pomohlo. 
Kriminalisté nám řekli, že tyto 
problémy jsou v řešení. Před čtyř-
mi lety. Dodneška se nic nestalo,“ 
posteskla si obyvatelka bloku 92. 
Kritickou situaci a výskyt drog 
bez skrupulí potvrzovali a do 
diskuse se přidávali i další ob-
čané lokality. Ti požadovali, aby 
město zjednalo urychleně cílená 
opatření a zjednalo nápravu. Va-
rovali před stále se zhoršující si-
tuací a s  tím spojeným odlivem 
produktivních obyvatel a mla-
dých z města. „Drogy jsou tu na 
denním pořádku. Cokoliv jsme si 
na domech udělali nového, oka-
mžitě bylo zničeno. Chodby jsou 

plné výkalů a nikdo už tu nechce 
ani uklízet. Slušní lidé se odtud 
stěhují jinam. Já ale nevidím dů-
vod, proč bych se měla stěhovat 
i já… Myslím, že byste nám měli 
pomoc, abychom tu slušně bydleli 
a ne jako nějaká zvěř,“ popisova-
la tradiční kolorit bydlení a ži-
vota lidí u Stovky Mostečanka 
a zastupitele vybídla: „Přijďte 
se sem podívat, v  jakém žijeme 
„přepychu“. Vy si bydlíte ve svých 
domech v  satelitních městečkách 
a nevíte vůbec nic o tom, jak se 
nám tady bydlí.“ 

Primátor se přidal do diskuse 
a upozornil, že hlídky městské 
policie byly v  této lokalitě už 
posíleny a slíbil občanům, že 
město zřídí pracovní skupinu, 
která bude situaci řešit.

(sol)

MOST – V Mostě mají všichni milovníci dobré kávy příležitost ochut-
nat 100% Arabicu, ale také na vlastní oči vidět rostlinku, která tuto 
lahůdku plodí. To vše na jednom místě. V nové kavárně Lagarto Deli 
na třídě Budovatelů. Majitel kavárny Jan Hawelka ale zve nejen na 
dobrou kávu. V nabídce jsou zákusky z výrobny Lagarto, točená 
zmrzlina vlastní výroby a pravé italské Gelato. Kdo neholduje kávě, 
pochutná si na skvělých sypaných čajích Althaus. 

Lagato Café je oblíbenou 
kavárnou v nákupním centru 
OD Central, tedy jen pár kro-
ků od nové kavárny Lagarto 
Deli. Proč dvě podobné ka-
várny v centru Mostu?

Lagarto Café a Lagarto Deli 
jsou dvě rozdílné kavárny, ka-
ždá z nich osloví jiného zákaz-
níka a rozdílná je i nabídka. 
Nová kavárna Lagarto Deli 
je výjimečným místem s tou 
nejlepší kávou. Cílíme na zá-
kazníka, který kávu vychutná 
stejně, jako se vychutnává dob-
ré víno. V Lagarto Deli víme, 
z jaké plantáže je káva, kterou 
nabízíme, jaká byla sklizeň, 
jakým způsobem byla praže-
ná a co od ní může zákazník 
očekávat. U nás učíme lidi pít 
skvělou kávu, jinou, než na ja-
kou je zatím většina lidí, kteří 
k nám přijdou, zvyklá. Kávu 
u nás připravuje personál pro-
školený mistry v oboru. Dbá-
me na to, aby si zákazník kávu 

vychutnal se vším, co k tomu 
patří. Příjemné prostředí, pro-
fesionální přístup personálu 
a originální atmosféra. Kávu 
učíme lidi nejen pít, ale také si 
ji připravit doma. Prodáváme 
nejlepší zrnkovou namletou 
kávu i všechny pomůcky pro 
přípravu lahodného nápoje. 
Trvanlivost jedné sklizně je 
maximálně tři měsíce. Proto 
i my měníme kávu po třech 
měsících.

Lagarto Deli ale není jen 
o dobré kávě. Nabízíte i další 

lahůdky. Pro co se k vám bu-
dou lidé rádi vracet?

Pro skvělý sypaný čaj Althaus. 
Stačí jen jednou přivonět, jed-
nou ochutnat a ta chuť a vůně 
vás dostanou. Nabízíme výběr 
z devíti druhů černých, ovoc-
ných i bylinných směsí. Ke kávě 
i čaji patří sladké i slané občer-
stvení. Denně tu zákazníci na-
jdou šestnáct druhů cukrovinek 
z dílny Lagarto a v budoucnu 
jich bude ještě více. Chystáme 
také salátový bar. Od 18. srpna 
budeme nabízet pozdní snída-
ně a pozdní obědy. Opravdovou 
pochoutkou jsou naše zmrzli-
ny s originálními příchutěmi. 
Zmrzliny stejně jako Italové 
špachtlujeme a prodáváme na 
váhu. Pokračujeme také v se-
dmnáctileté tradici točené ba-
nánovo-jahodové zmrzliny. Jen 
jsme pozměnili složení. Žádný 

polotovar, ztužený tuk, pasty. 
V našich zmrzlinách je jen sme-
tana a mléko. Točenou zmrzlinu 
vyrábíme z banánů a jahod.

Připravujete pro zákazníky 
také nějaké zážitkové akce, 
něco, s čím se jinde nesetkají?

Plánujeme cupping pro ve-
řejnost, takové ochutnávky 
s výkladem. Témata se budou 
vždy točit kolem kávy. Zamě-
říme se například na letošní 
sklizeň, nebo na kávu chutnající 
po ovoci. Chceme lidem kávu 
představit, naučit je, aby ji milo-
vali. Originální je také zařízení 
kavárny. Jinde v Mostě ani v ši-
rokém okolí lidé nenajdou zele-
nou stěnu složenou z 250 živých 
rostlin. Mezi nimi je i kávovník 
plodící právě Arabicu. U nás 
mohou lidé 100% Arabicu 
ochutnat i vidět růst. (PI/pur)

Třída Budovatelů se stává 
semeništěm drog a dealerů 

Deli znamená lahůdka, dejte si v Mostě něco 
extra v nově otevřené kavárně Lagarto Deli

MOST -Městská knohovna Most uzavřela smlouvu s Českými draha-
mi a na mosteckém nádraží má pro všechny cestující připraven regál 
plný zajímavých knih a časopisů.

Mostecká knihovna tak jako 
první v Ústeckém kraji přichází 
s touto novou službou – Knihou 
do vlaku. A  jak to vše funguje? 
Na nádraží si vyberete knihu 
podle svého vkusu a můžete 
číst, třeba hned, nebo ve vlaku, 
cestou do školy, do práce, při 
čekání na nástupišti, za jízdy… 
Pak přečtenou knihu vrátíte 
a můžete si půjčit další. V  kaž-
dé knize je vlepený štítek, kam 
mohou cestující pro zajímavost 

napsat, kam až s knihou dojeli. 
Věříme, že tuto nabídku cestují-
cí ocení a třeba nám napíší, kam 
až s nimi Kniha do vlaku dopu-
tovala (ideálně na mail: fondy@
knihovnamost.cz).

Máte-li doma nějaký kniž-
ní titul, který překáží a nevíte 
„kam s  ním“, dejte ho na regál 
k veřejně půjčovaným knihám, 
jistě potěší někoho jiného.

(nov)

Nová služba
Kniha do vlaku

MOST – Na kontroverzní blok 5 v  ulici SNP a neúnosnou situaci 
v něm si znovu přišla postěžovat zastupitelům jeho obyvatelka Jana 
Peřinová. 

Mostečanka mimo jiné upo-
zornila na havarijní stav domu, 
který ohrožuje technickým 
stavem nejen nájemníky, ale 
i okolní obyvatele. „Dům měl být 
kontrolován stavebním úřadem. 
Nevím, jak probíhala prohlídka, 
ale dům už je v  tak zuboženém 
stavu, že ohrožuje kolemjdoucí 
občany,“ poznamenala Jana Peři-
nová. Připomněla zastupitelům, 
v jaké neutěšené situaci se blok 5 
nachází a že obavy z  toho, že tu 
vznikne ubytovna pro sociální 
případy, se naplnily. „V  bloku 5, 
v  lukrativní části města obýva-
né lidmi, kteří tu žili celý život, 
vznikne ubytovna. Jen za poslední 
měsíce se do domu nastěhova-

lo několik rodin, a to i s  malými 
dětmi. Jsou tam často po tmě, bez 
nábytku a vymalování, bez tepla 
a teplé vody,“ řekla žena a doda-
la: „Když se nebude postupovat 
tvrdě, bude dům obydlen dalšími 
takovými obyvateli, protože ma-
jiteli je jedno, koho tam ubytuje, 
hlavně že platí. Už tenkrát tu 
byla hrozba ubytovny. Divím se, 
že lidé, kteří tu bydlí v  okolí, se 
nepřidají na naši stranu. Vše jim 
dojde, až už bude pozdě. Chci vás 
všech, co tady sedíte, zeptat, jestli 
vám není hanba a jestli se nesty-
díte a je vám lhostejné, co tady 
zažíváme?“ uzavřela diskusi oby-
vatelka bloku 5.

(sol)

Blok 5: Obavy se naplnily!

Třída Budovatelů, zejména u Stovky, se stává kritickou zónou. Drogy jsou tu prý na denním pořádku.Třída Budovatelů, zejména u Stovky, se stává kritickou zónou. Drogy jsou tu prý na denním pořádku.

Lagarto Deli,Lagarto Deli,
Třída Budovatelů 3067/118Třída Budovatelů 3067/118

Otevřeno:Otevřeno:
PO – ČT 8 – 21 hodin, PA 8 – 22 hodin,PO – ČT 8 – 21 hodin, PA 8 – 22 hodin,
SO 10 – 22 hodin, NE 10 – 20 hodinSO 10 – 22 hodin, NE 10 – 20 hodin
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DESTINAČNÍ AGENTURA KRUŠNÉ HORY VYHLAŠUJE 

FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ
Letošního ročníku se můžete zúčastnit ve dvou kategoriích 
Hobby a Profi . Záměrem soutěže je nechat prostor fotogra-
fům, aby zachytili Krušné hory v těch nejzajímavějších podo-
bách v každém ročním období.

HOBBY - Fotografi e geografi cky pocházející z území 
Krušných hor (z české i německé strany) ve formátu JPG, 
TIF, PSD s minimálním rozlišením - 4 Mpix / 1 700x2 300.

PROFI - Fotografi e geografi cky pocházející z území 
Krušných hor (z české i německé strany) ve formátu 
JPG, TIF, PSD s minimálním rozlišením - 4 000×2 400 pi-
xelů optimálně pak 7 400 x 4 500 pixelů.

Požadavky na soutěžní fotografi e: do soutěže budou zařazeny 
pouze fotografi e splňující níže uvedené podmínky. Orientace 
fotografi í musí být na šířku. Každý účastník má právo zaslat do 
soutěže maximálně 5 snímků. Povinnou součástí přihlášené 
fotografi e je průvodní informace, která musí obsahovat název 
kategorie (hobby/profi ), jméno autora a jeho e-mailovou ad-
resu, telefonní číslo, název a krátký popis fotografi e. Své fo-
tografi e musí soutěžící zaslat od 1. 6. 2015 do 30. 8. 2015 na 
emailovou adresu: reditel@krusne-hory.org

Více informací a podrobný popis pravidel soutěže 

najdete na stránkách www.krusne-hory.org

(Dokončení ze strany 1)
Obyvatelé ze Souše, Resslu 

a přilehlých lokalit u autodro-
mu si zastupitelům postěžovali:

Slyšet je až do 
Patokryjí

„Hluk je slyšet v širokém oko-
lí, v  mostecké nemocnici, na 
Hněvíně, u Tesca, na nádraží, 
u Prioru a jinde. Hluk je tak 
intenzivní a specifi cký, že ho 
každý pozná i na velkou vzdá-
lenost. Slyšet je až do Patokryjí. 
Každému musí být proto jasné, 
jak hrozné a nesnesitelné je to 
pro nás, kteří žijeme v blízkém 
okolí,“ postěžovala si jedna 
z obyvatele Souše.

Lístky jako 
odpustky za 
decibely hluku

„Město se rozhodlo prohlou-
bit spolupráci s  autodromem, 
největším a nejkomplexnějším 
zařízením v celé republice. Auto-
drom je ale v  obytné zóně. Vět-
šina domů tu ale byla postavená 
za první republiky, dříve než tu 
byl autodrom. Most nabídl auto-
dromu propagaci, ale co nabídl 
autodrom Mostu? Nic. Lístky na 
autodrom zdarma. Ty jsme do-
stávali už v 90. letech, abychom 
zapomněli, že nám kazí víkend 
hlukem. Dříve tu ale jezdili jen 
o některých víkendech a jen 
v letním období. Od konce červ-
na do září. Teď jezdí po celý rok 
a protihluková opatření nezlepši-
li,“ podotkla Mostečanka. 

Jiní si už prý taky 
zvykli

„Před dvěma lety jsem si stě-
žoval na hluk z  autodromu. Na 
základě stížnosti bylo provedeno 
protihlukové měření krajskou hy-
gienickou stanicí. Výsledkem bylo, 
že nedošlo k překročení limitů po-
dle zákona. Když jsem chtěl o této 

věci jednat s  městem dál, bylo 
mi následně sděleno, že v oblasti 
hluku nelze tuto věc řešit nijak 
dál. Magistrát prý nemůže nijak 
ovlivňovat podnikání na autodro-
mu, nejedná se o veřejný prostor 
a že jiní si na to už také zvykli,“ 
přispěl tvrzením další Mostečan 
ze Souše.

Jsme jak zvěř v kleci
„Hluk je tak příšerný, že si 

nemůžeme sednout na zahradu 
a pozvat si přátele, když je na au-
todromu program. Je hrozné, že 
zahraniční společnost se chová, 
jako by neměla žádná omezení 
a mohla si v  našem městě dovo-

lit téměř vše. Zřejmě zkouší, co 
vydržíme… Jsme tu zavření jak 
zvířata v kleci,“ přednesla zastu-
pitelům další obyvatelka lokality 
s tím, že frekvence jízd a trénin-
ků se neúměrně zvyšuje. „Nejdří-
ve se jezdilo do 19 hodin. Ovšem 
ofi ciálně to bylo do 20 hodin, 
a dnes si dokonce prodloužili pro-
voz od 8 do 21 hodin. To tu máme 

od března do listopadu. Navýšení 
oproti dávným osmi hodinám 
s  pauzou na oběd je neúnosné. 
Dovedete si představit tu zátěž?“

Chystá se petice
„Město podepsalo memoran-

dum o spolupráci. To ale není 
o tom, že uděláte akci pro lidi, 
kde se pobaví a pak půjdou domů 
spát. My tam žijeme a chceme 
tam žít i dál. Doufáme, že bude-
te apelovat na to, aby autodrom 
udělal protihluková opatření 
a my tu mohli v  klidu žít i dál. 
V novém územním plánu se uva-
žuje o výstavbě nových domů na 
Resslu a v  oblasti Matyldy. Pro-

blém bude narůstat s dalšími oby-
vateli. Chystáme petici a obrátíme 
se i na média,“ pohrozili další. 

Hlučí i Matylda
„Zajímalo by mě, jestli se měří 

například zplodiny z aut. Ty jistě 
ovlivňují i naše životní prostře-
dí,“ zajímalo další stěžovatelku 
z okolí autodromu. Ta ještě při-
pomněla: „Hluk by se měl omezit 
maximálně do 17 hodin. My tady 
snášíme i další hluky. Motoro-
vé čluny na Matyldě, které jsou 
jinde zakázané, kolikrát hlučí až 
do noci. Hluší i motorová rogala. 
Hluku je tu ttolik najednou, že 
nám vstávají vlasy na hlavě,“ po-
znamenala žena.

Tady se může,
v Německu ne!

„Protihluková stěna tu byla 
kdysi a byla poplatná své době, 
kdy auta a motorky neměly tako-
vou sílu jako dneska. A nejezdily 
v takové intenzitě. Nelíbí se mi, že 
by se s námi, kteří tady žijí tako-
vou dobu, mělo zacházet tak, že 
jde o okrajový problém. Proč by 
měla zahraniční společnost vytla-
čovat Mostečany? Jezdí sem z Ně-
mecka, z Rakouska, jezdí sem na 
tréninky, protože to mají zřejmě 
levnější a vyplatí se jim to. Ale ani 
v  Německu si nemohou dovolit 
jezdit v neděli. Tam se v neděli ne-
dělá a nesmí dělat. Tady se může, 
co chce. Když skončí na autodro-
mu, začne se s muzikou a motoro-
vými čluny na Matyldě,“ zaznělo 
z úst obyvatel Souše. 

(sol)

Obyvatelé ze Souše neunášejí 
decibely z autodromu

Parkování v centru:
automaty versus kotouče
MOST – Větší parkovací plochy 
v  Mostě, v  ulici J.  Průchy, Jiří-
ho  z  Poděbrad, u Jungle arény 
a nad hlavní poštou, zůstanou 
bez parkovacích automatů, tedy 
nezpoplatněné. Naopak regulo-
vat by se mělo parkoviště v ulici 
J.  Průchy před Českou spořitel-
nou. Řidiči tu budou moci par-
kovat na parkovací kotouče.

Vyplynulo to z debaty, která se 
strhla mezi zastupiteli ohledně 
parkování ve městě. „Rozhod-
li jsme se nezpoplatňovat velké 
parkoviště v  ulici Průchy stejně 
jako i parkoviště za poštou. To 
je hojně využíváno zaměstnanci, 
kteří se dopravují do zaměstnání 
vozidly,“ uvedl na vysvětlenou 
primátor Jan Paparega. Reagoval 
tak na dotaz opoziční zastupitel-
ky za SMM Ireny Čapkové, proč 
město znovu zavedlo parkovací 
automaty na třídě Budovatelů 
a Skupy a neinstalovalo je i na 
parkovištích nad hlavní poštou, 
v  ulici J.  Průchy nad divadlem 
či u Jungle arény. „V  době, kdy 
automaty na parkovišti J. Průchy 
byly, nebylo téměř využívané. Je 
to velká plocha parkovišť v  cen-
tru města, kterou je škoda nevy-
užít,“ doplnil zastupitel a zástup-
ce předsedy dopravní komise 
Jiří  Nedvěd. „Potřebovala jsem 
si zaparkovat u Spořitelny v ulici 
Průchy a parkoviště a všechna 
místa přímo před Spořitelnou 
byla permanentně obsazená. Jela 
jsem sem třikrát za den, a přesto 
jsem neměla šanci,“ namítala Ire-
na Čapková a ještě připomněla: 
„Když vezmeme v potaz, že je tu 

64 míst a hodina stojí patnáct 
korun, město tak přichází o stoti-
sícové, ne-li o milionové položky.“ 
Vedení města ale ujistilo, že chys-
tá v této lokalitě regulaci ohledně 
parkování. „Máme v plánu zvýšit 
počet parkování na kotouče. Jed-
no z hlavních stání na ně by mělo 
být přímo u Spořitelny, například 
na dobu jedné hodiny, právě kvůli 
podpoře místních podnikatelů. Je 
škoda velké parkoviště zasekat 
automaty. Jistě si vzpomínáte, že 
když tam byly, parkoviště byla 
povětšinou prázdná,“ konstatoval 
Jiří Nedvěd z dopravní komise.

Parkomaty jsou
krokem zpátky

Za podporu podnikate-
lů a bezplatné parkování na 

omezenou dobu na třídě Bu-
dovatelů a v ulici Josefa Skupy 
lobboval předseda klubu SMM 
a zastupitel Jan Syrový. „V těch-
to lokalitách to bylo připravené 
tak, že tam místo automatů byly 
parkovací kotouče, aby plnily 
funkci regulace. Podnikatelé, 
kteří s tím počítali, si pochvalo-
vali, že to bude fajn. Myslím si, 
že bychom je měli podporovat 
dál,“ je přesvědčený Jan Syrový. 
Mimo jiné dodal, že znovuza-
vedení parkomatů v  centru 
Mostu je krokem zpátky. „Zno-
vuzavedení parkovacích auto-
matů na Budovatelce a Skupov-
ce je škoda. Peníze to nevydělá. 
Místo, jako je například Skupo-
vka, se mohlo více zatraktivnit. 
Mohlo se tu parkovat na kotou-
če, řidiči nemuseli být obtěžová-

ni tím, že musí docházet k  au-
tomatům. Parkovací kotouček 
má dnes v  autě skoro každý,“ 
zkonstatoval zastupitel Syrový. 
Náměstek primátora Marek 
Hrvol na vysvětlenou uvedl: 
„Parkování na třídě Budovatelů 
i na Skupovce jsme zpoplatnili 
především s  ohledem na to, že 
jsme zde chtěli regulovat parko-
vání, nikoliv kvůli výnosu. To, 
že jsme vystřídali parkovací ko-
touče za automat, je rozhodnutí 
rady města.“ Na zastupitelstvu 
také padlo, že nové parkovací 
automaty mají systém, v  němž 
lze nastavit parkování na ome-
zenou dobu zdarma. Zatím ale 
řidiči musejí v  obou oblastech 
v  centru města platit plnou 
taxu.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

(Dokončení ze strany 1)
Podle generálního ředitele 

autodromu bude spolupráce 
prospěšná nejen pro autodrom, 
ale rovněž pro Most i Ústecký 
kraj: „Naším společným cílem je, 
aby mediální obraz byl takový, že 
tento kraj není vydolovaný, ale že 
žije a že je to lokalita, kterou stojí 
za to navštívit,“ řekl Jiří Volovec-
ký. Podle jeho slov je pro auto-
drom prioritou, aby mostečtí 
byli spokojeni a aby nedochá-
zelo ke stížnostem. Dění kolem 
hluku má spolu s primátorem 
řešit začátkem příštího týdne. 

Radní Martin Klika vidí význam 
spolupráce především v návaz-
nosti na turistický ruch. „Snaží-
me se přivést do našeho kraje co 
nejvíce návštěvníků a ukázat jim 
zde to nejlepší. A autodrom mezi 
to nejlepší patří,“ řekl. Zatímco 
podpora města Mostu je nefi -
nanční, Ústecký kraj podpořil 
jednorázově dvěma sty tisíci ko-
runami srpnové závody tahačů. 
Podle ředitele autodromu se na 
této vrcholné motoristické akci 
předpokládá návštěvnost osm-
desát až devadesát tisíc diváků.

(red)

Autodrom, Most
a kraj si „plácly“

Na Skupovce se znovu zavedly, k nelibosti některých opozičních zastupitelů, parkovací automaty.Na Skupovce se znovu zavedly, k nelibosti některých opozičních zastupitelů, parkovací automaty.
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Za každou cenu

S Eduardem se seznámila 
už na vysoké škole. Byl jiný 
než ostatní kluci. Dokázal si 
s ní povídat o všem, rozuměl 
jí i jejím přáním, byl ochotný 
diskutovat o módě, nedíval 
se po jiných dívkách a nikdy 
neměl dvojsmyslné narážky. 
Sex s ním nebyl 
plný vášně a di-
vočiny, ale jí při-
padal takový čis-
tý. Její rodiče byli 
z Eduarda nadše-
ní. Hlavně matka. 
Po dvou letech 
známosti se vzali. 
V té době už měl 
Eduard po škole 
a začínal v otcově 
fi rmě. Věnoval se 
práci naplno, byl 
inteligentní a měl 
obchodní talent. Po krátké 
době se posunul na vyšší po-
zici. Byla jen otázka času, kdy 
jeho otec fi rmu Eduardovi 
předá. Měli se skvěle. Posta-
vili si krásný dům za městem. 
Ona dostudovala farmacii 
a uvažovala o tom, že si ote-
vře vlastní lékárnu. Eduard ji 
v tom podporoval. Zatím ale 
podnikání odkládala. Chtěla 
mít dítě. Jestliže ale v době 
studentských let měli vlaž-
ný sex, teď už téměř žádný. 
Vlastně by jí to ani nevadilo. 
Sex ji vždy spíše obtěžoval, 
než bavil a Eduard se jinak 
choval přímo vzorně. Měla 
ale strach, aby se nenašla 
jiná, se kterou by to Eduar-
da začalo bavit. Pak by přišla 
o pohodlný život a zajištěnou 
budoucnost. Kdyby měla dítě, 
Eduard by ji nikdy neopustil. 
Na to byl příliš slušný a dob-
ře vychovaný. Dítě byla její 
pojistka. Snažila se, ale zatím 
se nedařilo. Pak ji napadlo, 
že by se mohlo stát přesně 
to, čeho se tak bála. Eduard 
možná někoho měl, proto 
s ní už nechtěl spát. Rozhodla 
se, že musí Eduarda sledovat 
a zjistit, co se děje. Najala si 
soukromého detektiva. Sama 
si v noci, když Eduard spal, 
prolistovala jeho mobil. Na 
žádnou milenku ale nepřišla. 
SMS si Eduard s nikým nepo-
sílal, a nejčastěji si telefonoval 
s kolegou z fi rmy, s Lukášem. 
Lukáš byl milý mladý muž, 
se kterým se už několikrát 
setkala na fi remních akcích, 
kam svého muže doprováze-
la. Choval se k ní galantně. 
Připomínal jí Eduarda. Jen 
byl mladší a cítila z něj vá-
šeň, která Eduardovi chyběla. 
Uměla si představit, že pokud 
by si měla najít milence, pak 
by to byl právě Lukáš. Detek-
tiv, kterého si najala, pro ni 
zatím žádné informace neměl. 
Eduard byl doma stále méně. 
Už toho měla dost. Když může 
Eduard, může i ona. Rozhodla 
se, že bude mít dítě, ať už se to 
jejímu manželovi líbí nebo ne. 
Pak se s ním jen vyspí a bude 
mít vystaráno do konce živo-
ta. Zavolala Lukášovi a po-
zvala ho na víno a grilování. 
Řekla mu, že připravuje pro 
Eduarda příjemný večer s přá-
teli, protože jí poslední dobou 
připadá unavený. Lukáš rád 
souhlasil, a tak se řádně na-
chystala. Večer se vyvíjel přes-
ně podle jejích představ. Edu-
ard byl milý a přátelský, Lukáš 
byl zábavný a pozorný a ona 
se snažila být krásná a sexy. 
S Lukášem si ohromně rozu-
měla, celý večer byl jeden vel-
ký úspěch. Hned druhý den 
Lukáše pozvala na kávu. Chtě-
la mu poděkovat za příjemný 

večer. Seděli spolu více než 
hodinu, skvěle se bavili. Vy-
právěla, že si chce pořídit kolo 
a začít s cyklistikou. Jen smů-
la, že na ni nemá Eduard čas. 
Pak už jí Lukáš zavolal sám. 
Šel s ní vybrat kolo a nabídl 

se, že s ní bude 
jezdit, když ne-
bude mít Eduard 
čas. Vše se vyvíje-
lo více než dobře. 
Už se viděla s Lu-
kášem v posteli. 
Když se ohlásil její 
detektiv, bylo jí to 
vlastně jedno. Už 
jí nezáleželo na 
tom, jestli Edu-
ard někoho má. 
Ona měla plán, 
a navíc se dobře 

bavila. Když před ní detektiv 
položil s vítězným úsměvem 
obálku s fotografi emi, lho-
stejně ji otevřela. Uvnitř byly 
fotografi e jejího muže, který 
líbal Lukáše. Nemohla uvěřit 
vlastním očím. Její manžel 
měl poměr s mužem, se kte-
rým chtěla mít dítě. Nemohla 
myslet na nic jiného. Přemýš-
lela dlouho do večera. Sedě-
la po tmě sama v prázdném 
domě. Když na Eduarda uho-
dí, přizná se jí a rozvede se. Je 
příliš čestný na to, aby ji dál 
podváděl. A ona přijde o lu-
xusní život v pohodlí. Když 
bude dělat, že nic neví, může 
to dopadnout stejně. Musí se 
Lukáše zbavit. Musí ho zabít. 
Věděla, co má dělat. Nebyla 
marně nejlepší studentkou 
v ročníku. Uměla si přesně 
připravit dávku léků tak, aby 
Lukáše spolehlivě zabila. Za-
volala Lukášovi a pozvala se 
k němu domů na víno. Řekla 
mu, že spolu naplánují dovo-
lenou pro ni a Eduarda. Po-
prosila ho o pomoc. Lukáš ji 
ochotně přivítal. Otevřel víno, 
připravil dobé jídlo. Byl milý 
a usměvavý, jako vždy. Ona 
se musela přemáhat. Dívala 
se na něj a představovala si 
ho se svým mužem v posteli. 
Když si Lukáš odskočil, nasy-
pala do jeho skleničky smrtící 
dávku, do své jen tolik jedu, 
aby skončila v nemocnici, ale 
přežila. Upila ze své sklenič-
ky a pozorovala Lukáše. Když 
dopili, cítila, jak se jí začíná 
točit hlava. Těžce se jí dýcha-
lo. Lukáš se zvedl, zapotácel 
a upadl na zem. Ještě chvíli 
čekala. Vzala lahvičku s při-
praveným jedem, který s  se-
bou přinesla, otřela ji a otiskla 
na ni Lukášovy prsty. Pak mu 
ji opatrně vložila do kapsy. 
Už téměř nevnímala, když 
vytočila Eduardovo číslo. 
Volala o pomoc. Pak omdle-
la. Probrala se v nemocnici. 
Eduard seděl u její postele, 
oči červené od pláče, ruce se 
mu třásly. Řekl jí, že je Lukáš 
mrtvý. Rozplakala se také. Vy-
právěla Eduardovi, že přišla 
za Lukášem, aby jí pomohl 
s dovolenou. Lukáš se jí svěřil, 
že Eduarda miluje a nemůže 
už dál bez něj žít. Řekl jí, že 
se rozhodl skončit se životem. 
Nemohla nic dělat, vypil svou 
skleničku s jedem rychleji, 
než mohla zasáhnout. Než 
upadl do bezvědomí, tak jí 
řekl, že když nemůže mít Edu-
arda on, nebude ho mít ani 
ona. I v její skleničce byl jed. 
Plakala, když Eduardovi po-
pisovala, jak se snažila Lukáše 
oživit, sama na pokraji smrti. 
Eduard ji poslouchal, oči také 
plné slz. Uvěřil jí každé slovo.
 (pur)

SOUDNIČKA

MOST – Co zamýšlí město s budovou bývalého infekčního odděle-
ní v  areálu mostecké nemocnice, se dotazovali zastupitelé vedení 
města. Radnice prozradila, že by chtěla v objektu vybudovat pen-
zion pro seniory. 

Kolem budovy bývalé infekce 
se jednalo už v minulosti. Býva-
lé vedení města tu původně zva-
žovalo zařízení pro seniory. Na-
konec ale od záměru ustoupilo 
a objekt nakonec s  krajem za 
pozemky nesměnilo. „Vy jste se 
teď na základě podnětu Ústecké-
ho kraje vrátili k tomuto tématu 
a máte úkol zabývat se záměrem 
případné směny budovy za ně-
které pozemky. Objekt skutečně 
není v tak špatném stavu. Nicmé-
ně jsme vyhodnotili, že pro měst-
skou správu sociálních služeb, 
tedy jako zařízení pro seniory, 
to nebude moc vhodné. Už víte, 
co byste tam chtěli mít?“ ptala 
se zastupitelka Hana Jeníčková. 
Primátor města Jan Paparega 
prozradil, že současné vedení 
města má obdobný záměr. Vy-
budovat v  objektu penzion pro 
seniory. „Měli jsme to ve voleb-
ním programu. Tento účel sdílejí 
i naši koaliční partneři. Pokud 
by se podařilo dojednat rozumné 
podmínky, které by město nezatí-
žily, a pokud by zde bylo možné 
čerpat vhodný dotační titul na 
opravu této nemovitosti, bude 
tam penzion,“ reagoval na dotaz 
první muž města. Zastupitelka 
ale upozornila na možná úskalí, 

jež by mělo vzít město v potaz. 
„Umístění a poloha objektu je na 
první pohled naprosto ideální. 
Když se ale víc zamyslíte a zeptá-

te se seniorů, kteří jsou ubytováni 
v nedalekých zařízeních, možná 
byste se divili. Doba se posunu-
je a senioři jsou zcela logicky 
a po právu na jiné úrovni. Chtějí 
mít dům tak zvaně blíž u ruky,“ 
zmínila Hana Jeníčková a při-
pomněla související stížnosti 
a podněty důchodců z penzionu 

v Albrechtické ulici. „Ačkoliv se 
jedná o moc hezké zařízení, stíž-
nosti byly na špatnou dostupnost 
a poměrně velkou vzdálenost 
na tramvaj, kdy v  zimě museli 
zdolávat horší terén. Tito lidé 
chtějí blízko obchody, dopravní 
prostředky apod.,“ poznamenala 
Hana Jeníčková. (sol) 

Co bude s bývalou infekcí?

MOST – Zvěsti o tom, že by se měl přestěhovat mostecký úřad práce 
z  budovy za Třemi sýry, se potvrzují. Současná městská vláda tak 
chce prý zamezit nepokojům, které se kumulují v centru před stán-
kem nezaměstnaných, když si jdou nezaměstnaní pro podporu. 

Záměr přestěhovat úřad prá-
ce v  Mostě nechtělo dosud ve-
dení města blíže komentovat. 

Na posledním červnovém zase-
dání to ale jasně zaznělo. Snahy 
„vycentrovat“ stánek nezaměst-

naných někam na okraj města 
radní potvrdili. Reagovali tak 
na stížnosti obyvatel, kteří přišli 
v  hojném počtu varovat měs-
to, aby zastavilo vystěhovávání 
pracujících a mladých a per-
spektivních rodin z města kvůli 
rozšiřování nových vylouče-
ných lokalit, a to i v lukrativněj-
ších čtvrtích, a také kvůli zost-
řující se situaci a nepokojům na 
třídě Budovatelů. Zastupitelé 
záměr prezentovali i kvůli ostré 
kritice obyvatel, že s těmito pro-
blémy město nic nedělá. „Třída 
Budovatelů je skutečně katastro-
fa. Není možné, aby byl v centru 
města pracovní úřad. Neustále se 
tu rvou. A pro normální lidi je to 
nedůstojné. Maminky s  kočárky 
se tam pomalu ani nedostanou, 

protože tu jsou hordy cikánů, 
kteří tu posedávali na lavičkách 
a dělali nepokoje. Lavičky tu 
proto už nejsou a daly se pryč,“ 
přiblížil situaci před mostec-
kým úřadem práce v  pravidel-
ných měsíčních cyklech radní 
a zastupitel Jiří Zelenka. Ten 
odkazoval i na jednání s mi-
nistryní práce o přestěhování 
úřadu. „Požádali jsme paní mi-
nistryni, aby se tento úřad pře-
stěhoval. Pokud najdeme vhod-
ný prostor, tak to bude rychlejší. 
Není možné, aby tento úřad byl 
v  centru města. Nevím, jak to 
mohl někdo schválit. Je to tu pří-
šerné, lidé tu močí…řešení ale 
najdeme velice krátce,“ ujišťoval 
přítomné Jiří Zelenka.

(sol)

Radní chtějí vystěhovat úřad práce z centra

Současná městská vláda má v plánu to, co kdysi i bývalé vedení. Z budovy bývalé infekceSoučasná městská vláda má v plánu to, co kdysi i bývalé vedení. Z budovy bývalé infekce
udělat penzion pro seniory.udělat penzion pro seniory.
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MOST – Pět milionů Ústeckému kraji a téměř sedm a půl milionu 
partnerským městům a obcím. To je další letošní pomoc regionu, 
kterou poskytla Vršanská uhelná, spojená se jménem fi nančníka 
Pavla Tykače. Těžaři již několik let takto pomáhají realizovat projek-
ty, na které ve veřejných rozpočtech citelně scházejí peníze. Od roku 
2010 jde jen v této oblasti o 43 milionů korun. 

Vršanská uhelná, a.s. systema-
ticky spolupracuje s osmi městy 
a vesnicemi regionu. Letošní fi -
nanční podporu od těžební spo-
lečnosti polovina partnerských 
obcí plánuje využít na ekolo-
gické účely spojené s výsadbou 
nové zeleně, revitalizací vodních 
ploch nebo na vybudování par-
ku. „Chceme regionu pomáhat, 
být prospěšní, považujeme to za 
logickou součást našeho působení 
na Mostecku, samozřejmě s pře-
sahem do celého regionu,“ řekl 
o podpoře Vladimír Rouček, 
generální ředitel hnědouhelné 
společnosti. 

Vršanská uhelná během let 
spolupráce s městy Most, Jirkov 
a obcemi Polerady, Lišnice, Vr-
skmaň, Strupčice, Malé Březno 
a Havraň pomohla v  mnoha 
projektech. V  loňském roce zís-
kala těžební společnost uznání 
za přínosnou spolupráci s radni-
cí města Most, které jí udělil tý-
deník Ekonom v rámci projektu 
Město pro byznys. Těžební spo-
lečnost spolupracuje s mostec-
kou radnicí od roku 2007, kdy 
uzavřela dohody o spolupráci 
nejen s Mostem, ale i dalšími 
partnerskými městy a obcemi 
v regionu Podpora Vršanské 
uhelné městu Most se soustředí 
zejména na rozvojové projekty 
v oblasti sportu, kultury, vzdě-

lávání, zdravotnictví, sociálních 
služeb nebo také v prevenci kri-
minality či posilování bezpeč-
nosti ve městě. Finančních pří-
spěvků Vršanské uhelné město 
využilo například pro mostecké 
divadlo, pořídilo vybavení do 

klubu seniorů, nakoupilo měst-
ské kamery a váhu na náklad-
ní automobily pro strážníky 
městské policie, modernizovalo 
sociální zařízení v Aquadromu 
nebo uhradilo měření prašnosti 
ve městě. Další milionové částky 
těžaři poskytli přímo organiza-
cím na území města. Společnost 
je hlavním partnerem DHK Ba-
ník Most Černí andělé. Finanč-
ní podpora regionu se odrazila 
také v pokračování projektu 
Chytré hlavy, ve kterých dostaly 

významný fi nanční příspěvek 
i místní základní a střední školy 
na modernizaci učeben. „Vršan-
ská uhelná nám hodně pomoh-
la s postupným vybudováním 
sportovního areálu. Máme nyní 
víceúčelové hřiště s umělou trá-
vou, beachvolejbalové hřiště, je 
zde možné hrát stolní tenis, bad-
minton. Zrekonstruované jsou 
fotbalové kabiny, kde máme posi-
lovnu, a letos s přispěním těžební 
společnosti vybudujeme saunu. 
Dobrý soused, který nám pomohl 

částkou převyšující dva miliony 
korun,“ zhodnotil vztah s těžeb-
ní společností Václav Hora, sta-
rosta Vrskmaně. Za peníze z uhlí 
mohla být například vybavena 
lékařská ordinace ve Strupčicích, 
upraveno a rekonstruováno ne-
jedno sportoviště a dětské hřiště. 
S přispěním Vršanské uhelné se 
konají například řezbářská sym-
pózia v Poleradech nebo kultur-
ní akce na Červeném Hrádku. 

Od roku 2013 je Vršanská 
uhelná také partnerem Ústecké-

ho kraje. Každoročně kraji po-
skytuje částku 5 milionů korun, 
které pomáhají školství, kultuře, 
sportu a sociální sféře. V tomto 
roce navíc přispěla ještě více než 
4 miliony korun, které putovaly 
do mostecké nemocnice. Finanč-
ní prostředky byly využity na ná-
ročnou rekonstrukci mostecké 
porodnice. Vršanská uhelná ale 
v  rámci partnerství s  Ústeckým 
krajem pomohla mostecké ne-
mocnici již v roce 2014, kdy bylo 
za 1,5 miliónu korun nakoupe-
no přístrojové a další vybavení. 
Oddělení rehabilitace díky tomu 
mohlo rozšířit své možnosti péče 
o pacienty v  podobě vakuo-
-kompresní terapie a lékařům 
chirurgického oddělení doslova 
uvolnil ruce při operacích re-
traktorový systém, nahrazující 
tzv. „háky“, což je přínosem ze-
jména u delších operací. Laparo-
skopickou pumpu a další drobné 
vybavení mají k dispozici na uro-
logickém oddělení. A v  nepo-
slední řadě dohoda mezi těžební 
společností a krajem umožnila 
obnovit zastaralé vybavení na 
oddělení tuberkulózy a respi-
račních nemocí. „Ústecký kraj si 
spolupráce s těžební společností 
velmi váží. Pokud jde o zdravot-
nictví, chceme obyvatelům regi-
onu nabídnout co nejlepší a také 
dosažitelnou péči. A díky podpoře 
Vršanské uhelné jsme například 
v letošním roce mohli významně 
urychlit rekonstrukci mostecké 
porodnice,“ ocenil spolupráci 
hejtman Ústeckého kraje Old-
řich Bubeníček.

(pur)

Peníze z uhlí opět pomáhají regionu

ÚSTECKÝ KRAJ – Nezaměstnanost v Ústeckém kraji díky začínají-
cí jarní a letní sezóně v  květnu klesla. Počet nezaměstnaných se 
snížil díky volným pracovním místům v  zemědělství a stavebnic-
tví. Navíc se během léta lidem nechce práci hledat, a tak statistici 
předpokládají konec klesání nezaměstnanosti. 

V květnu celkový počet 
uchazečů o zaměstnání kle-
sl v  Ústeckém kraji o 3,28  % 
na 55  073 osob. Vzrostl počet 
volných pracovních míst. Ne-
zaměstnaní tak mohli aktuál-
ně vybírat z 5  476 pracovních 
pozic. Podíl nezaměstnaných 
osob na obyvatelstvu ve věku 
15–64 let klesl na stávajících 
9,65  %. K  poslednímu květnu 
evidoval Úřad práce ČR, kraj-
ská pobočka v Ústí nad Labem 
celkem 55  073 uchazečů o za-
městnání. Nejvíc nezaměstna-
ných zůstává na Mostecku, a to 
9  404. V průběhu května bylo 

v kraji nově zaevidováno 4 145 
osob, na Mostecku 635 lidí. 
Z evidence během měsíce květ-
na odešlo celkem 6 012 uchaze-
čů. Ještě v  červnu počítají sta-
tistici Úřadu práce ĆR s dalším 
poklesem. V  červenci už ale 
budou sezónní místa obsazená. 
Podíl nezaměstnaných stejný 
nebo vyšší než celokrajský prů-
měr vykázaly tři okresy Ústec-
kého kraje, přičemž nejvyšší 
byl v okresech Most a Ústí nad 
Labem. Všechny okresy Ústec-
kého kraje tak značně převyšují 
celorepublikový průměr.

 (pur)

Lidem se v létě
práci hledat nechce

MOST – Příjemné s užitečným spojili žáci posledního ročníku první-
ho stupně ze 7. základní školy v Mostě v ulici J. Arbesa se svou tříd-
ní učitelkou. Vydali se na několikadenní naučný výlet, který pro ně 
zorganizovali rodiče. 

Vydali se do Lán, kde navští-
vili muzeum T. G. Masaryka, 
které se nachází jen nedaleko 
prezidentského sídla. Blíže tak 
mohli poznat osobnost, jakou 
byl náš první československý 
prezident, a více se o něm do-
zvědět. Kromě toho v muzeu 
zhlédli i řadu zajímavých ex-
ponátů a artefaktů z období 
první republiky. Poté se vydali 
do sklárny nedaleko Berouna, 
aby zjistili, jak se vyrábí české 
sklo nebo jak třeba v továrně 
fungují pece. Mezi jejich za-
stávky patřily dále Koněpruské 
jeskyně a podívali se také do 
Čapího hnízda na ekofarmu. 
Zajímavým zážitkem bylo pro 
školáky z Nejlepší české školy 
také setkání s večerníčkovými 
medvědy Václava Chaloupky, 
nebo také relax a koupání v pře-
krásném areálu rekreačního 
střediska v Hulíně. „Nejde jen 

o obyčejné výlety, ale o výukové 
a poznávací výlety. Děti si s se-
bou vozí pracovní listy a kromě 
zábavy se tu vlastně i učí. Hodně 
je to baví. Přivezou si odtud ne-
jen spoustu zážitků, ale spoustu 
věcí se tu naučí, poznají a ověří, 
jak fungují v praxi,“ říká nadše-
ně třídní učitelka ze 7. ZŠ Pav-
lína Havelková. Ta mimo jiné 
dodala, že naučné výlety mo-
hou žáci školy absolvovat pře-
devším díky iniciativě, nadšení 
a organizaci rodičů. „Hodně 
nám s výlety pomáhá Vladimír 
Kubík a také Radek Bedrna. Při-
pravují nám je každý rok a jsou 
vždycky perfektně zorganizova-
né, zajištěné a nabité zajímavým 
programem. Za to bychom jim 
všichni chtěli velmi poděkovat. 
Rády jsou hlavně děti, protože 
je taková výuka úplně jinak baví 
a jsou nadšené,“ podotkla ještě 
Pavlína Havelková. 

Žáci 7. ZŠ se podívali
do Lán a na Čapí hnízdo

anketa:
Kam jste se vydali na výlet 
a co vás nejvíc nadchlo?
„Nejvíc se mi líbilo ve 
sklárně a potom náš hotel, 
kde jsme bydleli. Měli jsme 
tam super masážní sprchy 
a hráli jsme fotbal nebo mi-
nigolf. Krásná byla i jezírka, 
kde jsme chytali i ryby. Po-
dařilo se mi ulovit amura. 
Největší dobrodružství ale 
bylo lovení brýlí v jezeře, 
které tam spadly naší spo-
lužačce – všichni všeho ne-
chali, hry i zábavy, a vydali 
se na potápění,“ popisuje 
nevšední zážitky z výletu Jo-
sef Drtík, žák 5. A.
Vláďa Ščepko: „Mně se 
hodně líbilo v Koněprus-
kých jeskyních a také med-
vědárium. Tam byli pohád-
koví medvědi, co známe 
z Večerníčku o Kubovi, Voj-
tovi a Matějovi.“
„Mě nadchla farma Čapí 
hnízdo a různá zvířata, kte-
rá tu byla. Skvělé tu byly ale 
hlavně prolejzačky a hlavně 
taky dobrej oběd,“ svěřila se 
Veronika Sibřinová. (sol)

Několikadenní výlet nabitý zajímavými místy a atrakcemi připravili pro školáky rodiče ze 7. ZŠ.Několikadenní výlet nabitý zajímavými místy a atrakcemi připravili pro školáky rodiče ze 7. ZŠ.

Ordinace ve Strupčicích je díky uhelným penězům příjemnější.Ordinace ve Strupčicích je díky uhelným penězům příjemnější.
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Firma KOMPYSS s.r.o. hledá pro nově otevřenou 

restauraci v objektu „SOKOLOVNA LITVÍNOV“

ČÍŠNÍKA, SERVÍRKU

Požadavky: praxe

  komunikativnost

  příjemné vystupování

  zodpovědnost

Nabízíme: nadstandardní platové ohodnocení

  práci v příjemném prostředí

S podrobnostmi bude každý uchazeč seznámen při 

osobním pohovoru.

Zájemci, hlaste se na kontakt: 

Jan Dlesk 777 211 841

POŽADAVEK NA OBCHODNÍHO ŘEDITELE

Nabízíme: 
Firemní telefon, fi remní notebook, fi remní automobil HYUNDAI i40, 
zázemí stabilní společnosti, zodpovědnou a perspektivní práci, dobré 
fi nanční ohodnocení (v případě nadstandardní výkonnosti získání ma-
jetkového podílu ve společnosti)

Požadujeme:
Minimálně SŠ vzdělání, komunikační dovednosti, příjemné vystupo-
vání, schopnost vedení týmu, ŘP sk. B, znalost práce na PC (EXCEL, 
WORD, …), znalost AJ nebo NJ vítána, zkušenosti s obchodní činností 
a vedením týmu 

Náplň práce:
Obchodní činnost a uzavírání obchodních smluv, v součinnosti s ob-
chodními referenty získávání nových obchodních kontaktů, vedení pra-
covního kolektivu, pravidelný report majitelům společnosti

Kontakt: demuth@yseentools.cz - životopis zasílejte do 31. 7. 2015. 

POŽADAVEK NA OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Nabízíme: 
Služební telefon, notebook, automobil, podporu dalšího profesního růs-
tu, dobré fi nanční ohodnocení (nastavené provize dle prodeje).

Požadujeme:
Minimálně SŠ vzdělání, komunikační dovednosti, příjemné vystupová-
ní, časovou fl exibilitu, zvládat stresové situace, ŘP sk. B, znalost práce 
na PC (EXCEL, WORD, …), znalost AJ nebo NJ vítána, zkušenosti s ob-
chodní činností

Náplň práce:
Péče o přidělené a nově získané zákazníky, poradenská a technická 
činnost, získávání nový obchodních kontaktů, tvorba cenový nabídek, 
koordinace zakázek, pravidelný report 

Kontakt: demuth@yseentools.cz - životopis zasílejte do 31. 7. 2015. 

LITVÍNOV – Litvínovská radnice se vrací do roku 1938. Na rekon-
strukci budovy, zateplení a výměnu oken a dveří dohlíží památkáři. 
Dbají na to, aby město nezměnilo původní vzhled radnice. 

Po několika týdnech, kdy 
probíhá výměna oken a zateple-
ní budovy městského úřadu na 
náměstí Míru za plného chodu, 
bude konečně hotovo. Na kon-
ci června by se měl chod úřadu 
vrátit do normálu. „Omlouváme 
se občanům a děkujeme jim za 
trpělivost a porozumění. Úřad 
pracoval za ztížených podmínek, 
nechtěli jsme ale úředníky stěho-
vat, a tak jsme vsadili na to, že 
se rekonstrukce zvládne za pl-
ného provozu,“ uvedl místosta-
rosta Milan Šťovíček. V  rámci 
úspory energií byly vyměněny 
okna a dveře, zateplena fasáda 
budovy ze zadní strany, zatep-
leny stropy a sklepní prostory. 
„Vyměníme i vstupní dveře do 
úřadu. Ty současné nahradí dve-

ře dubové,“ prozradila vedoucí 
odboru investic Hana Nováková 
a dodala, že střecha radnice se 
rekonstruovat nemusí. Směrem 
na náměstí ale památkáři povo-
lili jen novou omítku a barvu. 
Původní holubičí šeď. 

Rekonstrukcí radnice ale 
město nekončí. Připraven už je 
projekt na rekonstrukci čp. 12, 
budovy těsně sousedící s radni-
cí. „Projekt sice máme, po zralé 
úvaze jsme se ale rozhodli odložit 
žádost o dotaci. Realizace bude 
velmi náročná. Nyní čekáme 
na vhodný okamžik, aby mohlo 
město podat žádost o dotaci. Od 
této rekonstrukce si vzhledem 
k  současnému stavu objektu sli-
bujeme velkou úsporu energie,“ 
uvedla dále Hana Nováková. 

V  letošním roce se město za-
měřilo na investice do úspory 
enregií. Kromě rekonstrukce 
radnice probíhá také zateplení 
Citadely a sportovní haly. V říj-
nu by se pak měla vyměnit okna 
na budově Krušnohorské poli-

kliniky. „Okna polikliniky jsou 
už ve velmi špatném stavu. Jejich 
výměna by se měla vejít do šesti 
miliónů korun, čtyři z  toho in-
vestuje město,“ doplnil místosta-
rosta Milan Šťovíček.

 (pur)

„Hnízdo“ radních bude v holubičí šedi

z Rady města Litvínova

Dotace na sociální 
služby

Krušnohorská poliklinika 
předložila vyúčtování dotace na 
částečnou úhradu provozních 
nákladů souvisejících s pro-
vozem pečovatelských služeb 
v penzionech pro seniory a pe-
čovatelskou službou na území 
města Litvínova. Pro rok 2014 
dostala společnost od města 
6 mil. Kč. „Jedná se o zhruba 
stejnou částku, jako v  loňském 
a předloňském roce,“ uvedl mís-
tostarosta Milan Šťovíček s tím, 
že v  minulosti dostávala Kruš-
nohorská poliklinika dotaci vyš-
ší. Dotace šest miliónů korun 
byla rozdělena pro DPS Naděje1 

ve výši 3 322 798 Kč, Penziony 
1  179  622 Kč a Pečovatelskou 
službu 1 497 578 Kč.

Program rozvoje
do zastupitelstva

Až na zářijovém jednání 
zastupitelstva města se bude 
projednávat Program rozvoje 
města Litvínova 2014–2020. 
V současné době má město za 
sebou analytickou část, během 
které probíhal sběr statistic-
kých dat a dotazníková šetře-
ní. Na jejich základě se určily 
hlavní problémy města. Ve 
druhé části bude město hledat 
způsob, jak si s  problémy po-
radit. Analytickou část doku-

mentu projednají zastupitelé 
už v červnu.

Na bydlení půjčí 
město milióny

V zájmu zlepšení úrovně 
bydlení, životního prostředí 
a vzhledu města jsou městem 
Litvínovem poskytovány zá-
půjčky z Fondu oprav a moder-
nizace bytového fondu, který se 
nachází na jeho území. Žádosti 
se přijímají průběžně, komi-
se fondu o nich rozhodne do 
30  dnů. V současné době má 
město k dispozici ve Fondu 
oprav a modernizace bytového 
fondu cca 5,7 mil. Kč a na spoři-
cím účtu u ČSOB cca 8,1 mil. Kč. 

V souladu s pravidly může tedy 
žadatelům poskytnout zápůjčky 
až do výše cca 14 mil. Kč.

Kapitálový rozpočet 
vykazuje schodek

Provozní příjmy města byly 
k 31. květnu naplněny na 36,79 % 
a provozní výdaje byly čerpány 
na 34,70  % k upravenému roz-
počtu. Provozní rozpočet vyka-
zuje přebytek ve výši 8 614,47 tis. 
Kč. Kapitálové příjmy byly napl-
něny na 29,75 % 10 560 tis. Kč. 
Kapitálové výdaje byly čerpány 
na 7,59 % k upravenému rozpoč-
tu, tedy 16 123 tis. Kč. Kapitálový 
rozpočet vykazuje schodek ve 
výši 5 563 tis. Kč. (pur)

LITVÍNOV – Druhý rok po sobě 
navštívili litvínovskou městskou 
policii terénní sociální pracovní-
ci ze španělského Madridu.

Španělské terénní sociální 
pracovníky pozvala na návštěvu 
České republiky Vyšší odborná 
škola VOŠ ekonomická, soci-
ální a zdravotnická, Obchodní 
akademie, Střední pedagogická 
škola a Střední zdravotnická ško-
la Most. V rámci programu pro-
jevili Španělé zájem prohlédnout 
si Janov a seznámit se se sociální 
prací ve vyloučené lokalitě. Ja-
novem je provázela preventistka 
Městské policie Litvínov Micha-
ela Hejčová a asistentky preven-
ce kriminality. V  rámci setkání 
českých a španělských terénních 
sociálních pracovníků a preven-
tistů představila Michaela Hejčo-
vá také činnost nízkoprahového 
centra Jaklík. „Španělé byli pře-
kvapeni hlavně tím, jak spolupra-
cujeme s  rodiči dětí. Že do pre-
vence kriminality dětí zapojujeme 
celou rodinu. Jaklík se jim líbil, 
chválili kultivovanost a čistotu 
prostředí. Seznámili jsme je s tím, 
jakým způsobem spolupracuje 
město, městská policie a nezis-
kové organizace. V Madridu řeší 
podobné problémy jako my, ale 
v  mnohem větším měřítku. Na 
prevenci kriminality a řešení pro-
blémů zejména s nezaměstnanos-
tí a zadlužeností, a to i v případě 
pracujících lidí,“ uvedla Michaela 
Hejčová. Terénní sociální pra-
covníci v  Madridu také nepra-
cují s dětmi tak jako preventisté 
v  České republice. Soustředí 
se výhradně na práci s  problé-
movými rodinami. V  Litvínově 
Španělé ocenili vysokou úroveň 
prevence kriminality a spoluprá-
ci všech sektorů, kterých se soci-
ální problémy dotýkají.  (pur)

Španělé v Litvínově

Radnice LitvínovRadnice Litvínov
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MEZIBOŘÍ – Mezibořská základní škola se zapojila do projektu MINI-
PODNIKY. V rámci hry na podnikání fungovala ve škole celý rok re-
dakce s plným osazením. Týdeník Homér se svými mladými kolegy 
z Meziboří spolupracuje a na svých stránkách přináší ukázku jejich 
práce. Zároveň mladé redaktory pozval do redakce Homéru, aby se 
podívali, jak se dělají noviny, když to není jen hra. 

Když je škola hra
Škola je zapojena do projektu 

„Všechno v mém životě souvisí“, 
zkráceně MINIPODNIKY. Pod-
statou činnosti je hra na podni-
kání v  jednom z 10 nabízených 
oborů. Žáci ZŠ Meziboří si vy-
brali reklamu, keramiku a školní 
časopis. Unikátním prostředkem 
pro obchodování je vytvořená 
online webová aplikace pro pre-
zentaci jednotlivých minipod-
niků a možnost obchodování 
s  vytvořenými produkty. Do 
projektu je zapojeno přes 1000 
žáků z 25 škol z  Olomouckého 
a Ústeckého kraje, které realizují 
60 minipodniků. 

17. června 2015 bylo po 
ročním budování předáno do 
užívání MEZIBOŘSKÉ AR-
BORETUM S  NAUČNOU 
STEZKOU. V  rámci projek-
tu bylo v  areálu školy zřízeno 
arboretum stávajících stromů 
a v návaznosti na to také několik 
herních a vzdělávacích míst – 
geopark, zoopark, bylinkárium, 
kompostárium atd. Žáci tak bu-
dou moci v  několika skupinách 
na několika různých místech 
využívat upravené, případně 
nově vzniklé přírodní prostory. 
Součástí projektu bude rovněž 
vytvoření vizualizace naučné 
stezky – interaktivní aplikace, 
díky níž může uživatel stezkou 
procházet pomocí počítače. Tato 
virtuální prohlídka bude dopl-
něna podrobnými informace-

mi o jednotlivých stanovištích 
a bude umístěna na školních 
webových stránkách – tzn. volně 
dostupná prostřednictvím inter-
netu (fotoreportáž na str. 12).

Tím ale výčet projektů me-
zibořské školy nekončí. V  rám-
ci projektu DOTKNĚTE SE 
INOVACÍ se učitelé vzdělávají 
s cílem využití tabletů ve výuce. 
Projekt JAK CO FUNGUJE je 
určen pro pedagogy mateřských 
škol. Díky projektu se naučí 
využívat moderní interaktivní 
pomůcky a techniku. Projekt 
SEDMIKRÁSKA nabízí školám 
široké spektrum aktivit v sedmi 
oblastech: zdravá výživa, do-
pravní výchova, sport, prevence, 
zdraví, 1. pomoc a zdravá škola.
V rámci projektu Jazykové cen-
trum v  rámci grantového pro-
gramu Chytré hlavy pro Sever 
vyhlášeného Vršanskou uhel-
nou, a.s. byla vybudována mul-
tifunkční jazyková učebna, která 
umožňuje výuku cizích jazyků 
za využití různých postupů a po-
můcek na jednom místě. 

Škola je také zapojena do 
projektu PŘÍRODOVĚDNÉ 
A TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁ-
NÍ ÚSTECKÉHO KRAJE. Pro 
žáky budou pořádány exkurze 
na výstavy, do muzeí odborných 
fi rem a společností. Zapojeni 
budou i samotní učitelé základ-
ních i středních škol. 

Ve školním roce 2014–2015 
bylo ve spolupráci s městem Me-

ziboří vybudováno DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ. Slouží k dopravní vý-
chově žáků ZŠ a MŠ, jeho sou-
částí jsou i přenosné kartonové 
dopravní značky a je v odpoled-
ních hodinách volně přístupné 
všem dětem ve městě. Sice plně 
nenahrazuje ofi ciální dopravní 
hřiště, svou dostupností ale na-
bízí užitečný nástroj vzdělávání. 

Mety nejvyšší
Již roky se žáci 2. stupně 

účastní prestižní celoroční 
sportovní soutěže základních 
škol mosteckého okresu, kde se 
v  10  sportovních odvětvích po-
kouší o mety nejvyšší. V  každé 
soutěži se dosažená umístění 
bodují, body se sčítají a na kon-
ci školního roku probíhá slav-
nostní vyhlášení. Mezi bodo-
vaná klání patří přespolní běh, 
fl orbal, basketbal, přehazovaná, 
šplh, plavání, gymnastika, odbí-
jená, atletický čtyřboj zdatnos-
ti a štafetové běhy. Nejlepšího 
umístění v  této soutěži dosáhla 
škola v  roce 2010–11 a v  roce 
2012–13, kdy obsadila v konku-
renci 16 škol mosteckého okre-
su shodně 2. místo. Obdobnou 
soutěž připravila naše škola i pro 
žáky 1. stupně. Již druhým ro-
kem běží celoroční soutěž pro 
základní školy litvínovské oblas-
ti s  názvem Krušnohorský šes-
tiboj. Mladí sportovci se utká-
vají v přespolním běhu, atletice, 
fl orbale, vybíjené, bruslení na 
ledě a v plavání. V konkurenci 9 
škol se naši mladí sportovci stali 
vloni absolutními vítězi a jsou 
příslibem pro budoucí roky. 
„Ani učitelé naší školy nezahále-
jí a aktivně se zapojují do spor-
tovních klání. Jsou pravidelnými 

účastníky fl orbalových turnajů, 
volejbalového turnaje a jsou ně-
kolikanásobnými vítězi Ligy ne-
registrovaných hráčů v soft balu,“ 
hodnotí učitele školy sami žáci. 
Společně se žáci se svými učiteli 
setkávají při Maratónské štafetě 
M.  Břacha, což je štafetový běh 
v délce maratónské trati, kterého 
se zúčastní všechny děti z  celé 
školy i se svými pedagogy. Ak-
tivně se učitelé zapojují i do pla-
vecké štafety. Mezi nejoblíbeněj-
ší patří vzájemné měření sil žáků 
9. ročníku a pedagogických pra-
covníků v odbíjené a fl orbale na 
konci školního roku. Velkou mě-
rou se na sportovních úspěších 
podílí sportovní kroužky, které 
jsou připraveny pro žáky 1. a 2. 
stupně. Díky nim získávají děti 
vztah ke sportu a zdravé soutěži-
vosti. Skvělými výsledky se v po-
sledních letech může chlubit ze-
jména fl orbalový klub pro žáky 
1. stupně. Mladí fl orbalisté zatím 

vyhráli všechny ročníky škol-
ní fl orbalové ligy. Na turnajích 
pořádaných ČFbU  (Th ink  Blue 
Cup)  před dvěma lety získali 
bronz  v krajském kole a letos 
skončili na 4. místě v rámci 
Čech, tedy na 7.–8. místě v celé 
ČR. Smysluplnému trávení vol-
ného času napomáhají mimo-
školní sportovní akce, pořádané 
základní školou. Tyto akce již 
mají svou tradici a mezi žáky 
i veřejností jsou oblíbené. Mezi 
ně patří Cyklokros, Botokros, 
Bobiáda, Vánoční stužka, Volej-
balový deblík a mnohé další.

Říše boha Slunce
Již popatnácté vyjedou v letoš-

ním roce žáci ZŠ a MŠ Meziboří 
na letní tábor, který proběhne na 
osvědčené základně v  podhůří 
Šumavy u obce Orlovice. Během 
tábora pracují děti v  oddílech, 
kde si hrají, soutěží, poznávají 
a učí se tábornickým dovednos-

tem. Jsou vedeny k samostatnos-
ti a pozitivnímu společenskému 
jednání. Pro účastníky tábora je 
v  letošním roce připravena ce-
lotáborová hra: V  ŘÍŠI BOHA 
SLUNCE. V  uplynulých letech 
žáci mohli absolvovat policejní 
akademii, přenést se do horké 
Afriky, aby spolu se slavným lov-
cem Pampalínim poznali krásy 
černého kontinentu, vyzkoušeli 
si běžný život ve středověkém 
husitském městečku nebo studo-
vali magii ve škole čar a kouzel 
v  Kouzelnických Estachovicích. 
Každý rok si děti musí připravit 
vlastní kostým, v  kterém plní 
úkoly a sbírají body do celotábo-
rové hry. Tábor má svou velkou 
tradici a jeho obliba mezi dětmi 
rok od roku stoupá. Sehraná 
parta vedoucích i praktikantů je 
i do dalších let zárukou kvalitní-
ho programu a příjemně proži-
tých dvou letních týdnů.

(žáci ZŠ a MŠ Meziboří, pur)

Jak se dělají noviny vážně i nevážně

LITVÍNOV – Plný sál Docela velkého divadla zaplněný dětmi z Litví-
nova měl možnost setkat se se Spejblem a Hurvínkem. Představení 
pro ně 18. června pořádal HC Litvínov, společně se Severní energe-
tickou, a.s. Akci podpořily částkou 100 tisíc korun, díky které mohly 
představení vidět i děti ze sociálně slabších rodin. Litvínovští za-
stupitelé na svém posledním jednání podporu představení Divadla 
Spejbla a Hurvínka odmítli.

Představení nabízí Divadlo 
Spejbla a Hurvínka v  několika 
městech Ústeckého kraje hlavně 
pro děti, které nemají možnost 
klasiku české kulturní scény vi-
dět v  Praze. Finanční podporu 
ve výši 40 tis. Kč na posledním 
zastupitelstvu navrhl Robert 
Kysela. Nesetkal se ale s pocho-
pením ze strany koalice. „Sna-
žil jsem se prosadit podporu pro 
Divadlo Spejbla a Hurvínka, 
protože jsem chtěl, aby děti z Lit-
vínova měly možnost představení 
vidět, a díky městu za sníženou 
cenu vstupného. Nepodařilo se 
to, vedení města odmítlo. Směr, 
kterým se tak město vydalo, po-
važuji za velmi špatný. Nejsme 

schopni najít ani 40 tisíc korun 
na významnou kulturní akci pro 
děti, a to je ostuda,“ prohlásil 
zastupitel Robert Kysela. „O to 
větší, že starostka Kamila Bláho-
vá byla ochotná přijmout záštitu 
nad akcí, ale fi nanční podporu 
zajistit nedokázala a vlastně, 
jak je vidět z  jejího vystoupení 
na jednání zastupitelstva, ani 
nechtěla,“ dodal Karel Sladký, 
ředitel Junior areny Divadla 
Spejbla a Hurvínka. Robert Ky-
sela při jednání zastupitelstva 
slíbil, že peníze pro děti sežene 
sám. A povedlo se. HC Litvínov, 
společně se Severní energetic-
kou, a.s. na popud litvínovského 
zastupitele zajistily představení 

pro stovky dětí. „Zástupce di-
vadla, se kterým jsem o před-
staveních jednal, přes neochotu 
Litvínova, snížil cenu předsta-
vení. Společně jsme tak dokázali 
Spejbla a Hurvínka litvínovským 
dětem přivést,“ říká dále Robert 
Kysela. Karel Sladký, který celou 
akci v Litvínově za přispění lit-
vínovských hokejistů a těžební 
společnosti zorganizoval, do-
dává: „Severní energetické, a.s. 
a litvínovským hokejistům patří 
obrovské díky za to, že umožnili 
dětem z  vlastního města zhléd-
nout klasiku českého loutkového 
divadla. Vždyť Spejbl a Hurvínek 
nejsou jen zábavou a kulturou, 
ale tihle dva pomáhají vychová-
vat již několik generací slušných 
lidí. Zvláště bych chtěl poděkovat 
Robertu Kyselovi, který i přes 
neochotu města představení pro 
děti podpořit, mi přislíbil pomoc 
a své slovo dodržel. Je vidět, že 
sportovci plní své slovo vždy, poli-
tici jen před volbami.“ (pur)

Hurvínek potěšil litvínovské děti

Ilustrační fotoIlustrační foto
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Litvínovský patriot a dlouholetý kapitán české hokejové 
reprezentace Robert Reichel, trojnásobný mistr světa a olym-
pijský šampion, sbírá i několik let po skončení své úspěšné 
hokejové kariéry prestižní ocenění a pocty. Současný trenér 
české hokejové reprezentace do 18 let a zároveň kouč junio-
rů HC Litvínov byl před nedávnem uveden do Síně slávy Me-
zinárodní hokejové federace IIHF a stal se 23. Čechem. Spolu 
s Dominikem Haškem tak posunul ČR v mezinárodní hokejo-
vé Síni slávy na celkové čtvrté místo v počtu osobností (před 
USA, Finsko či Německo). Pět let poté, co pověsil hráčskou 
kariéru na hřebík, se začal věnovat trénování. Momentálně 
je jeho největším přáním vychovávat kvalitní hráče, kteří by 
našli uplatnění nejen v letos titulem ověnčeném extraligo-
vém litvínovském klubu, ale posunuli se dál – do české repre-
zentace, zámořské NHL…

Kdy jste se dozvěděl o tom, 
že budete uveden do meziná-
rodní hokejové Síně slávy IIHF 
a jak to všechno probíhalo?

Dozvěděl jsem se to zhruba 
před Vánoci. Volal mi to prezi-
dent Mezinárodní hokejové fe-
derace René Fasel, že v Torontu, 
kde sídlí Síň slávy IIHF, rozhodli 
o šesti jménech, která budou 
uvedena do této síně - v Praze 
při hokejovém mistrovství svě-
ta. Z Čechů sem byl kromě mne 
uveden ještě Dominik Hašek. 
V rámci samotného ceremoniálu 
jsme pak měli připravené proje-
vy v angličtině. Dostali jsme také 
dva dresy a skleněnou plaketu. 

Kolikátou českou osobnos-
tí jste v této mezinárodní Síni 
slávy? A proč jste se sem dostal 
právě v letošním roce?

Jsem v pořadí 23. osobností 
z Čech, Dominik pak 24. Cel-
kem jich tam je přes dvě stovky. 
Uvedení do této síně se odvíjí 
od toho, kdy skončí člověk ak-
tivní kariéru. Bývá to po třech 
letech i déle a většinou při mis-
trovstvích světa. Já jsem se Síně 
slávy IIHF dostal po pěti letech. 

Čím jste si umístění do pres-
tižního mezinárodního hoke-
jového stánku vysloužil a co to 
pro vás znamená?

Byl jsem uvedený už v Čes-
ké hokejové síni slávy. Mezi-
národní hokejová Síň slávy je 
prestižnější než česká. I když to 
byl první krok. Je to za repre-
zentační zásluhy, kdy význam-
nou roli hrálo určitě Nagano, tři 
zlaté tituly na mistrovství světa, 
dále i osobní statistiky, umístění 
v All Stars Teamu, bodové zisky, 
počet utkání za národní muž-
stvo… To vše se nakumulovalo 
a komise v Kanadě na dopo-
ručení rozhodla, že sem budu 
uveden.

Kterého úspěchu ve vaší ho-
kejové kariéře si nejvíce cení-
te?

Medailí bylo hodně, nejvíc ale 
pro mne samozřejmě znamená 
zlatá olympijská z Nagana. 

Kdy jste se rozhodl, že bude-
te hrát hokej a co vás k hokeji 
přivedlo?

Hokej jsem hrál od pěti let. 
Dříve tady v Litvínově, v tako-
vém malém městě, nic jiného 
nebylo. Všichni chtěli hrát ho-
kej… Chodil jsem se nejprve dí-
vat na mužstvo. Sport jsem měl 
rád a bavil mě, a tak když tehdy 
vyvěsili plakáty, že přibírají děti, 
tak jsem šel. Museli jsme pro-
jít určitou selekcí, abychom se 
dostali do základny, a já se tam 
dostal. 

Na kterou osobnost v hokeji 
nejraději vzpomínáte…

Je jich hodně. Jsou to hlavně 
trenéři Václav Černý, pan Ru-
činský, Beránek, Rykl… Ivan 
Hlinka, který mě v 16 přetáhl do 
áčka… Ve světě byli pak zas jiní 
trenéři. Z litvínovských to byli 
ale tihle, kteří nás vedli k tomu, 
abychom hráli hokej. 

S kým se vám na ledě nejlépe 
hrálo?

Většinou s těmi, kteří jsme 
spolu chodili do třídy. Mar-
tin Ručinský, Robert Lang, Jiří 
Šlégr, Martin Nosek, Vladimír 
Machulda. Byli jsme výjimečná 
třída, která hrála spolu jak v ex-
tralize, tak i v Naganu, a mys-
lím, že asi už dlouho tady žádná 
taková nebude.

Co jste dělal po skončení 
vaší hráčské kariéry a co je 
dnes vaší hlavní pracovní ná-
plní?

Skončil jsem v roce 2010. Pak 
mne oslovili, jestli bych nechtěl 

trénovat. Začínal jsem u áčka, 
tam mi to ale vydrželo chvíli 
a pak jsem šel k mládeži, abych 
se postupně naučil trénování 
a udělal si licenci. Prošel jsem 
od žáků k mužům, všechny 
kategorie. Hodně jsem se učil 
a dnes trénuji juniory tady v Lit-
vínově. 

Baví vás a naplňuje práce 
„z druhé strany“?

Snažíme se, aby se naše ho-
kejová mládež zvedla. Dělám 
i u reprezentace osmnáctek a je 
vidět, že se mládež posunula ji-
nam. Před pár lety nebyli schop-
ni porážet v zápasech Švédsko, 
Finsko, Rusko, USA... Kus prá-
ce je na tom hlavně v klubech. 
Řízená je také Svazem českého 
ledního hokeje. Vznikají akade-
mie a Litvínov ji má také. 

V čem konkrétně nastal 
v trénování mládeže posun?

Měli jsme problémy, které 
sice neskončily úplně, ale snaží-
me se jít dál. Zejména co se týče 
hokejových dovedností, indivi-
duálních činností jednotlivce. 
Velký problém byla kondiční 
stránka. Měli jsme kluky dyna-
micky nepřipravené. Zaměřu-
jeme se proto na dělené trénin-
ky obránců i útočníků. Pracuje 
se koncepčně jak v útočném, 
tak v obranném systému, kde 
jsme se hodně zlepšili. Je to vi-
dět i na tom, jak kluby umisťují 
naše hráče do reprezentačních 
mužstev. 

Je markantní rozdíl v tom, 
jak jste byli trénováni vy a jak 
se trénuje dnes?

Naprostý. Je to úplně někde 
jinde. Dříve se nepřipravovali 
hráči jako dnes. Dbá se na in-
dividuální tréninky. My jsme 
nic takového neměli. Dnes mají 
hráči videa. Můžou je natáčet 
a ukazovat jim přímo chyby, 
které dělají, což za nás vůbec 
nebylo – rozbory zápasů a po-
dobně. Dnes je vše zaměřeno 
na dynamiku, na to, aby se hráči 
uměli uvolnit, ale de facto je učí-
te všechno. Dříve jsme byli tak 
nějak více „přírodní“. My jsme 
všechny ty věci zvládali, proto-
že jsme hodně lítali venku, hráli 
jsme bendy hokej, lezli po stro-
mech, honili jsme se. Přišli jsme 
ze školy a všechno se odehrá-
valo venku a nikdo nás k tomu 
nenutil. Dnes ti kluci jsou jiná 
generace a mají jiné možnosti. 
To, co my jsme dělali sami, je 
musíme učit skupinově či indi-
viduálně. 

Jakou tady máte mládežnic-
kou základnu a jak to vidíte do 
budoucna?

Měli jsme problém v roční-
cích, které nyní dorůstají do 
staršího dorostu. Bylo málo 
dětí. Tak jsme začali navštěvo-
vat školky, školy a snažili se sem 
přilákat děti. Dnes od 7. tříd 
máme dětí hodně, což je pozi-
tivní, protože nám za pár let do-
rostou do dospělých věkových 
kategorií. Dnes máme základ-
ny již plné. Je tu i přes osmde-
sát dětí. Dvacet až pětadvacet 
dětí na třídu je parádní. Začali 
jsme ale hlavně koncepčně pra-
covat s mládeží a myslím si, že 
i příspěvky ve výši 400 korun 
za měsíc na dítě jsou na hokej 
poměrně nízké. Hokej nestojí 
tolik, jako se všude píše. 

Jaký máte před sebou hlavní 
cíl?

Abychom vychovávali děti, 
které by jednou hrály jak tady 
za litvínovské áčko, tak i za re-
prezentaci. Aby se nám poda-
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O síni, plackách a nové hokejové generaci

… s Robert em
Reichlem

řili hráči, kteří jednou skončí 
třeba v NHL. To je náš cíl. Na 
tom chceme pracovat. Chceme, 
aby ale i děti měly dobrý pocit 
z toho, že pár let něco dělaly, 
nechodily do parku a nekouřily 
tam… Ne všichni se budou ži-
vit hokejem. Ale měli by vědět, 
že dělali něco smysluplného 
a něco pro svoje zdraví. Ti, co 
chtějí pracovat a zlepšovat se, 

tak uplatnění můžou najít. Ti, 
co nechtějí, ho nenajdou ani 
v životě.

Co vám hokej dal a vzal?
Dal mi krásný věci, které 

v životě normální člověk ne-
může mít. Nejen vítězství, ale 
i prohry…Hokej je sport a tý-
mová práce. Kupa lidí, kteří 
drží za jeden provaz a strašně 

vás to obohatí do života. A co 
mi vzal? Asi jen to, že jste pořád 
na cestách, po hotelích a hos-
podách a málo doma. To ale 
k tomu patří. Když se snažíte 
něco dělat na sto procent, tak 
vám to vždycky něco vezme. 
Což je normální.

Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Konsolidace IT infrastruktury
na Městském úřadu v Litvínově

Dne 19. 1. 2015 byl po určité době příprav na Městském úřadu v Litvínově zahájen projekt 
Konsolidace IT infrastruktury, jehož realizátorem je fi rma MARBES CONZULTING s. r. o. se 
sídlem v Plzni. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření komplexního systému pro řízení uživatel-
ských oprávnění včetně systému pro centrální sběr požadavků města, Elektronické podpisové 
knihy a centrálního přístupového bodu k ISZR. Realizace projektu je spolufi nancována z dotace 
poskytnuté z Integrovaného operačního programu.

Zjednodušeně řečeno, jedná se o řešení, které by z jednoho bodu umožňovalo hlídat, řídit 
a upravovat veškerá oprávnění, jak uživatelská, tak i organizačně strukturální a následně dle výše 
zmíněného umožňovat veškeré přístupy, jak do systému, tak i k aplikacím, jejich komponentám 
a modulům. Samozřejmě, že vše musí probíhat za dodržení vyšších bezpečnostních standardů, 
které by měly být používány v organizacích státní a veřejné správy a které se postupně stávají běž-
nou bezpečnostní realitou napříč širokým spektrem různých komplexních řešení. Nejinak je to 
i v případě Městského úřadu v Litvínově, který tímto projektem začne používat právě řešení fi rmy 
MARBES CONZULTING s. r. o., PROXIO-EOS. Nespornou výhodou tohoto řešení je i ta sku-
tečnost, že se nejedná o striktně uzavřené řešení, které by se po veškerém nastavení a uvedení do 
plného provozu již nedalo dále modifi kovat, ale naopak, je to i přes veškerá přísná bezpečnostní 
opatření řešení otevřené, s možnostmi dalších úprav dle potřeb zadavatele tak, jak bude v násle-
dující době nutné, nebo potřebné. To znamená, že zadavatel nemusí mít obavy z toho, že by po ně-
kolika letech provozoval opět více systémových řešení, neboť PROXIO-EOS by byl k produktům 
třetích stran uzavřený a s nimi nekompatibilní. Navíc systém PROXIO-EOS bude nastaven přesně 
dle Organizační struktury Městského úřadu v Litvínově, takže může plně převzít vnitřní logiku 
a strukturalizaci dané organizace a plně ji použít právě v oblasti přidělování oprávnění a přístupů 
s ohledem právě na vyšší bezpečnost celého komplexního řešení.

Do Síně slávy IIHF byli letos uvedeni Robert Reichel a Dominik Hašek.Do Síně slávy IIHF byli letos uvedeni Robert Reichel a Dominik Hašek.
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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 25: „VEČEŘÍ KRÁTCE“ Výherci: Petr Salač (Most), Marie Malá (Most), Tomáš Rýnský (Litvínov)

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

AUTO-MOTO
 ■ Prodám Fiat Seicento, nutno 

vidět, garážované, zima nejeté. Te-
lefon: 606 262 236

RŮZNÉ
 ■ Koupím staré hračky z doby 

socialismu, stavebnice Merkur, 
vláčky, auto na bowden, tatru sklá-
pěčku na setrvačník apod. Telefon: 
608 224 183

 ■ Budoucí mamince nabízím na 
miminko prádelko a oblečení, ve-
likost 0-6 měsíců, moderní pěkné 
od bačkůrek po čepičky, větší balík 
věcí 700 Kč, možná dobírka. Tele-
fon: 605 897 486

 ■ Prodám čerpadlo Grundfos 
do vrtu průměr 100 mm nebo do 

 NOVINKY

Říjnový seznam – Deaver J. 
Krev na sněhu – Nesbo J.
Lov Šakala – Mann D. 
Prokletá místa Čech a Moravy – Ru-
bínková V.
Bludná sdělení – Hannah S. 

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Levně a chutně vaříme s Novou 
Mysterium tremendum – Rainer S.
Nádherný život – Steel D. 
Ohrožení – Francis F. 
Zátiší s kousky chleba – Quindleno-
vá A. 

 ROZPIS NOVINEK

Lov Šakala 

Poté, co je unesena senátorova 
manželka a jeho dospívající dcera, 
je Thomas Crocker spolu se SEAL 
Team Six vyslán na mexický venkov, 
kde mají jen několik hodin na to, aby 
se jim podařilo obě nevinné civilistky 
vypátrat a vyrvat z rukou zdejšího 
drogového magnáta, přezdívaného 
Šakal. Napínavý thriller ze zákulisí 
boje proti narkoterorismu nabízí po-
hled na utajované, životu nebezpečné 
vládní operace, prováděné vybranou 
hrstkou těch nejstatečnějších vojáků. 
 
Krev na sněhu 

Sedmdesátá léta v Oslu. Olav Johan-
sen nedokáže jezdit autem pomalu, je 
měkký jako máslo, příliš snadno se 
zamilovává, jestliže se rozčilí, ztrácí 
hlavu a je mizerný v matematice. 
Něco málo přečetl, ale moc toho neví 
a rozhodně nemá takové znalosti, kte-
ré by byly k něčemu užitečné. A píše 
pomaleji, než roste stalaktit. K čemu 
se tedy hodí? Je skvělý zabiják. Ne-
musí přitom jezdit autem, zabíjí větši-
nou lidi, kteří si to zasluhují, a nejsou 
to žádné složité počty. Alespoň pro-
zatím nebyly. Dokud od šéfa nedostal 
nový úkol: vyřídit jeho manželku. 

studny, cena 2 000 Kč. Telefon: 606 
262 236

 ■ Prodám vyvýšenou dětskou 
postel, světlé dřevo, 90x200 cm, se 
žebříčkem a komodou, oranžovo-
červená dvířka, bez matrace. Cena 
1 500 Kč. Telefon: 606 051 008

 ■ Prodám autosedačku červe-
no-černou, 9 – 36 kg, cena 250 Kč. 
Golfky Chicco řůžovo-šedé se za-
tepleným nánožníkem a pláštěn-
kou – 600 Kč. Telefon: 606 051 008

 ■ Prodám menší elektrickou 
troubu z pozůstalosti, původní 
cena 2 000 Kč, nyní 1 000 Kč, té-
měř neužívaná, vhodná na chalu-
pu atd. Telefon: 723 710 385

 ■ Prodám přívěsný vozík rok 
výroby 1982, celková hmotnost 
340 kg, ložná plocha 1 500 x 1 180 
mm, kola 4 x 8, cena 2 000 Kč, STK 
11/7/2015. Telefon: 605 468 608

 ■ Prodám rozkládací válendu 
s úložným prostorem, velmi sluš-
ný stav. Cena 1 500 Kč. Telefon: 

725 619 507
 ■ Prodám obývací stěnu, výš-

ka 2,15 m, šířka 101 cm, hloubka 
38 cm, 4 díly, světlá leštěná, cena 
1500 Kč. Vhodná na chalupu nebo 
zahradu v dobrém stavu. Dohoda 
jistá. Telefon: 737 566 479

 ■ Prodám sedací soupravu + 2 
křesla, zelená barva, kvalitní silný 
potah, zachovalá, v dobrém stavu. 
Cena 1 000 Kč. Dohoda jistá. Tele-
fon: 737 566 479

 ■ Prodám 2 staré šatníkové skří-

ně, tmavě hnědé, fl ádrované, 
v dobrém zachovalém stavu. Roz-
měr – výska 175 cm šířka 180 cm, 
hloubka 59 cm. Cena 1 000 Kč/ks, 
2 ks – 1 800 Kč. Dohoda jistá. Tele-
fon: 737 566 479

 ■ Prodám 1 díl z obývací stěny, 
složený ze dvou dílů, vrchní díl 
prosklený, černé barvy, rozměr: 
v: 215 cm, š: 90 cm, h: 40 cm. Cena 
500 Kč. Dohoda jistá, vhodné do 
kanceláře, zahradu, chatu. Telefon: 
737 566 479

 ■ Prodám silniční závodní kolo 
Scott, výbava Shimano 105. Kon-
čím. Cena – dohoda jistá. Telefon: 
776 048 146

 ■ Prodám trekové kolo Garry 
Fischer, velikost 17,5, kupní cena: 
14 000 Kč, nyní za 5 000 Kč. Výbor-
ný stav. Telefon: 723 636 152

 ■ V Mostě prodám zařízení ze 
zrušené hospůdky, stoly, židle, 
lednice s mrazákem, mrazák – 
šuplíky, sporáky PB, venkovní stoly 
spojené s lavicemi. Telefon: 607 
277 880

 ■ Prodám 1 balení marmolitu, 15 
kg, značka Weber, černo-bílý, cena 
1 500 Kč. V Mostě. Telefon: 607 277 
880

 ■ Prodám 60 cm vysokou nevěs-
tu na svatební stůl, tančí, hraje. 
Cena 150 Kč. Telefon: 736 164 363

Starý dům a mladá žena - 
(TAJENKA) zaručena.

MOST
3. 7. od 17 hodin - Odhalení busty Mistra Jana Husa 
Církev československá husitská v Mostě zve na odhalení busty v areálu fary. Připomí-
náme si 600 let upálení Mistra Jana Husa. Při této historicky důležité události chceme 
vzpomenout důležitosti tohoto velikána.

5. 7. od 8.45 hodin - Slavnostní bohoslužba pro Mistra Jana Husa
Církev československá husitská v Mostě zve na slavnostní bohoslužbu. Při této připomín-
ce se v kázání zastavíme nad učením Mistra Jana Husa. Srdečně zveme. Místo konání: 
Církev československá husitská v Mostě.

KULTURNÍ LÉTO NA KOUPALIŠTI KOLDŮM
Začátky představení ve 21:30 hod. – 22:00 hod. dle soumraku! 

2. 7. OČISTA Thriller / Horor / Sci-Fi / Francie / USA / 2013 / 85 min. / dabing 
Jak vyřešit alarmující míru kriminality? 70 Kč 

3. 7. RYCHLE A ZBĚSILE 6 Akční / Krimi / Thriller / USA / 2013 / 130 min. / dabing
Už pošesté se bude ve vytuněných kárách jezdit výhradně rychle a zběsile. 70 Kč 

4. 7. JÁ, PADOUCH 2 Animovaný / Komedie / Rodinný / USA / 2013 / 98 min. / dabing 
Může být napravený padouch vůbec ještě zábavný? 70 Kč 

9. 7. SAMBA Komedie / Drama / Francie / 2014 / 120 min. / tit. 
Samba, přistěhovalec z Mali bojuje, aby mohl zůstat ve Francii. 70 Kč 

10. 7. ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE Drama / Česko / 2014 / 97 min. 
Našimi hrdiny jsou lidé, kteří si nechávají život prokluzovat mezi prsty. 70 Kč 

11. 7. PADDINGTON Komedie / Rodinný / VB / Francie / Kanada / 2014 / 98 min. / da-
bing 
Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru. 70 Kč 

16. 7. DOMÁCÍ PÉČE – PREMIÉRA FILMU! Komedie / Drama / Česko / 2015 / 92 min. 
Premiéra českého fi lmu s Bolkem Polívkou v hlavní roli. 120 Kč 

17. 7. MRŇOUSKOVÉ – ÚDOLÍ ZTRACENÝCH MRAVENCŮ Animovaný / Dobrodružný / Ro-
dinný / Komedie / Francie / Belgie / 2013 / 88 min.
Vydejte se na cestu plnou dobrodružství, přátelství a fantazie, do světa těch nejdrobněj-
ších Mrňousků. 70 Kč 

18. 7. OLYMPIJSKÉ HRY S ASTERIXEM A OBELIXEM
Divadlo ve Tři: dětská show. Od 16 hod. 50 Kč. 

18. 7. GHOUL Horor / Thriller / Česko / Ukrajina / 2015 / 86 min. / tit.

Příběh kanibala Andreje Čikatela z Ukrajiny. 70 Kč

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
25. 7. od 18 hod. Tachov – Zámecké nádvoří
TŘI MUŠKETÝŘI

28. 7. od 20 hod. Lesní divadlo Sloup v Čechách
HOŘÍ, MÁ PANENKO!

30. 7. od 19 hod. Hostinné
HOŘÍ, MÁ PANENKO!

V+V ROCK BAR MOST
26. 6. od 20 hodin BEZ CENZURY cover band / Most 

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 
Telefon: 737 215 594, 731 003 457

Prodám byt 2+1
v Meziboří (OV)

Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina, 
plastová okna, rozvody vody, podlahy. 
Dům má novou střechu, je odizolován 
a zateplen. V bezprostřední blízkosti 

obchod, MHD, sportovní hala, sjezdov-
ka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém 

jednání možná sleva.
Telefon: 608 026 025

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

 ■ Prodám podušku švýcarské 
fi rmy proti bolesti krční páteře, 
regulace, napouštěcí a vypouštěcí 
balonek, nové, nutno vidět, origi-
nální povlak. Cena 500 Kč. Telefon. 
736 164 363

 ■ Prodám helmu na kolo Alpina 
profesional red silver, číslo 57-62, 
originál balení, cena 1 190 Kč, nyní 
800 Kč, nová, Most. Telefon: 736 
164 363

BYTY, DOMY
 ■ Koupím garáž v Mostě. Tele-

fon: 606 262 236
 ■ Koupím 1+1 v Mostě, s balko-

nem, v ceně do 200 000 Kč, jsem 
přímý zájemce. RK nevolat. Tele-
fon: 775 279 229

 ■ Prodám byt 1+1 v Mostě, blok 
94, Budovatelů, cena 160 000 Kč. 
Jen vážní zájemci, NE reality. Tele-
fon: 737 925 318

 ■ 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. Celko-
vá cena 183 000 Kč, včetně člen-
ského podílu 24 000 Kč. Telefon: 
721 828 879

 ■ Vyměním DB v Mostě u ná-
draží a Tesca, velikost 1+4 s bal-
konem, 2x komora, sklep, zre-
konstruovaný dům, za 1+3 v OV, 
balkon podmínkou. Bez doplatku. 
Telefon: 776 858 776

 ■ Prodám RD, Nová Ves v Ho-
rách, stáří 25 let, elektrika 220-380, 
zajímavé prostředí, zastávka na 
autobus 2 minuty od domu. Tele-
fon: 777 238 182, cena 1 800 000 
Kč

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

SEZNÁMENÍ
 ■ Rozvedený, bezdětný, neku-

řák, 62/164/72 kg, hledá hodnou 
ženu z Mostu a okolí, vážný vztah. 
Telefon: 702 810 302

 ■ Vdova 63 let, hledá přítele 
se zájmem o přírodu, zahradu, 
z Mostu, Loun a okolí. Telefon: 775 
676 884

 ■ Jsem svobodný bez závazků, 
nekuřák, 42/186, muzikant, rád 
bych se seznámil se ženou do 40 
let. Telefon: 731 838 348

 ■ 32letá s malou školačkou hle-
dá z nedostatku příležitosti part-
nera a kamaráda pro žití ve třech. 
Telefon: 607 109 439, volat v od-
poledních hodinách

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

Prodám: polička: 31x10x6 cm – 26 ks, 
25,5x10x4,5 cm – 51 ks, 23x10,5x3,5 
cm – 71 ks, 23x10,5x4 cm – 37 ks, 
12,7x8,5x3,5 cm – 6 ks, 23x10,5x3,5 
cm – 4 ks, 22,5x7x2,5 cm – 6 ks. Poři-
zovací cena 200 Kč, nyní 100 Kč. Doho-
da jistá. Telefon: 737 566 479

Vybavení do provozovny: nástěnné pa-
nely, pulty, police (dřevěné, plastové), 
stojany, židle, stůl na PC (rohový, dřevě-
ný) – jako nový, chromové háčky, různé 
držáky atd. - nutné vidět. Možno odkou-
pit celé, nebo po jednotlivých dílech. 
Cena dohodou. Telefon: 737 566 479

Přijmu brigádníky 
na malířské, sádrokartonářské a pomocné práce. 

Nástup ihned. 

Tel. 608 112 122  Tel. 704 007 132



LITVÍNOV – Fotbalový klub Litvínov byl v sobotu pořadatelem 2. roční-
ku memoriálu Václava Žaloudka, který byl dlouholetým hráčem tohoto 
klubu a před dvěma lety podlehl těžké nemoci. 

Všechny zúčastněné týmy 
a jejich hráči svou účast v turnaji 
braly především jako vzpomínku 
na výborného hráče a skvělého 
kamaráda, kterému tím vzdali 
hold! Turnaje, který se hrál na 
kvalitním pažitu letního stadio-
nu v Litvínově na dvou menších 
hřištích s počtem hráčů v poli 
1 + 6, se zúčastnilo 7 družstev. 
Pořádající FK Litvínov, Čechie 
Litvínov, Zámecká Litvínov, Ba-
ník Meziboří, Baník Kopisty, FK 
Brandov a Baník Most. O pořadí 
v turnaji se hrálo systémem každý 
s každým a každé utkání trvalo 
15 minut. Podmínkou účasti hrá-
čů byl věk nad 40 let a všichni tito 
dříve narození hráči ukázali, že 
ze svého fotbalového umění nic 
nezapomněli a přítomné diváky 
určitě jejich hra bavila.

Hráči nešetřili ani fotbalovým 
kořením, kterým jsou vstřelené 

branky, jichž nakonec padlo 79! 
V turnaji se velmi dobrým výko-
nem prezentoval favorit a obhájce 
loňského prvenství hráči staré 
gardy Baníku Most. Ti si v turnaji 
vybrali naštěstí jen jednu slabší 
chvilku a to hned v úvodním zá-
pase turnaje proti Zámecké Litví-
nov, která je svým taktickým vý-
konem potrápila a uhájila remízu 
1:1. Ani v ostatních utkáních ale 
neměli s dalšími účastníky snad-
nou práci a o svá vítězství museli 
někdy hodně bojovat. Nejinak 
tomu bylo v posledním utkání 
v turnaji, kdy se v přímém sou-
boji o prvenství střetli s dosud 
neporaženým překvapením tur-
naje Baníkem Kopisty a museli 
jej porazit! Kopisty se dostaly do 
vedení, ale hráči Baníku Most 
prokázali velkou vůli po vítězství, 
včetně bojovnosti podpořené fot-
balovou dovedností, čímž nako-

nec kvalitního soupeře v závěru 
zlomili a mohli tak při závěreč-
ném vyhlašování výsledků po-
zvednout nad hlavu již podruhé 
putovní pohár pro vítěze. 

„Tentokrát ale neměl mana-
žer týmu Václav Masopust starší 
při koučování týmu lehkou práci 
a v některých momentech musel 
na své svěřence byť s úsměvem 
zvýšit hlas,“ řekl k průběhu turna-
je Jan Štefk o za vedení vítězného 
Baníku.

Symbolickým zpestřením tur-
naje bylo ocenění mládežnických 
týmů domácího klubu za velmi 
úspěšnou uplynulou sezonu, což 
dříve narození fotbalisté dokázali 
ocenit zaslouženým potleskem. 
Konečné pořadí turnaje: 1. Baník 
Most 16 bodů, 17:7, 2. Baník Ko-
pisty 15 bodů, 12:3, 3. FK Litvínov 
10 bodů, 16:13, 4. Zámecká Litví-
nov 9 bodů, 13:7, 5. Baník Mezi-
boří 6 bodů, 6:14, 6. Čechie Litví-
nov 4 body, 11:13, 7. FK Brandov 
0 bodů, 4:22.

 (jš, jak)

HRADIŠTĚ – Na motokárovém okruhu Hradiště u Písku se o víkendu 
jel další podnik Poháru Autoklubu České republiky a mostecký HKC 
Racing Team tu opět sbíral body i cenné kovy. Naprostým suverénem 
se stal Valter Vlk, který v přípravné třídě Školní 50 nenašel přemožite-
le. Marek Boris Machulda pokračoval v honbě za body v prestižní KF3 
a vyjezdil stříbro. Malý Moskvan Matvej Sonkin v Baby 60 dokázal 
v silné konkurenci ukořistit bronz.

Proměnlivé počasí na členité 
písecké trati jezdcům rozhodně 
nic neulehčilo, nicméně střídá-
ní mokra a sucha představovalo 
výzvu. 

Valter absolutně bez zaváhá-
ní vyhrál kvalifi kaci a poté i dvě 
bodované jízdy i závěrečné su-
perfi nále. Sám školák přiznal, že 
pro něj velikou motivaci před-
stavovalo nedávné setkání s pi-
lotem Tomášem Engem. „Tomáš 
mi před týdnem poradil, jak jezdit 
ještě rychleji. No a fungovalo to,“ 
nechal se slyšet šestiletý závodník.

Marek Boris Machulda se dr-
žel na špici v téměř dospělé třídě 
KF3 a po druhém nejrychlejším 
čase z kvalifi kace dojel třikrát za 
sebou druhý i v bodovaných zá-
vodech.

Matvej Sonkin byl třetí v mě-
řené jízdě, potom třetí a druhý 
v závodech a vše završil bronzem 
i v superfi nále. Potvrdil tak ten-
denci postupného zrychlování 
a tedy dobře rozjeté sezóny. Sé-
bastien Šťastný si držel stabilní 
výkony a po páté pozici z kva-
lifi kace zajel i dvě pátá místa 

v závodech a vše završil čtvrtým 
místem v superfi nále.

„Pro kluky to byla skvělá pří-
prava na další víkend, kdy se 
do Písku vrátíme, abychom se 
zúčastnili už třetího podniku ofi -
ciálního mistrovství České repub-
liky,“ řekl trenér Ivan Houzák. 
„Tím, že jsme zase obsadili kom-
pletní podium, dáváme najevo, 
jak důsledná a cílevědomá je jez-
decká příprava v naší HKC Aka-
demii motorsportu. Měli jsme 
i pověstné sportovní a technické 
štěstí, nepotkaly nás žádné ne-
čekané problémy. Takže největší 
potíž představovalo počasí. Ale 
to dopadalo i na soupeře, takže 
podmínky měli všichni stejné. Na 
závody šampionátu budeme kaž-
dopádně odjíždět zdravě namoti-
vovaní,“ dodal.

 (dum, jak)

VYSOKÉ MÝTO – Trenéři Sergej Kargalcev a Tereza Šturmová startovali 
se sedmi svými svěřenkyněmi z KSG Litvínov na nejdůležitější závod 
sezony, a sice mistrovství ČR jednotlivkyň, které se letos konalo ve Vy-
sokém Mýtě.

Děvčata se na tento závod pod 
vedením svých trenérů usilovně 
připravovala a následně velmi 
úspěšně kvalifi kovala na před-
chozích kvalifi kačních závodech 
konaných v Brně a Praze. Mist-
rovství ČR výkonnostního stupně 
starší žákyně (ročníky narození 
2005/6/7) se zúčastnilo celkem 
58 děvčat z celé ČR. Velmi kvalit-
ně připravenému litvínovskému 
teamu děvčat se podařilo v této 
vysoké konkurenci excelentně 
obstát a vybojovat pro svůj klub 
přední pozice. Čtyři černo-žlutá 
děvčata ze sedmi obsadila příč-
ky do osmého místa a zajistila 

si tak absolutní převahu v počtu 
předních umístění nad ostatními 
kluby. 

Nejvyššího a absolutně ohro-
mujícího výsledku dosáhla Patri-
cie Makovičková, která do Litví-
nova přivezla stříbrnou medaili. 
Rozdíl pouhých tří desetin bodů 
dělil od bronzové medaile Agátu 
Strýhalovou, která skončila na 
skvělém čtvrtém místě. Dosaže-
ným bodovým ohodnocením do-
sáhla Uršula Hocelíková neméně 
krásného pátého místa. Čtveřici 
nejúspěšnějších děvčat z Litvíno-
va uzavřela umístěním na osmé 
pozici Denisa Chaloupková. Zá-

vod se ale také mimořádně pove-
dl dvacáté Báře Novákové. 

Michaela Mikolášková a Iveta 
Rejlková byly čerstvé účastnice 
tohoto důležitého závodu, na 
MČR přijely sbírat hlavně nové 
zkušenosti a umístily se na zdaři-
lém 34. a 48. místě. Dvě závodni-
ce navíc získaly prvenství na dvou 
ze čtyř gymnastických nářadích. 
Nejvyšší bodové ohodnocení ze 
všech 58 účastnic MČR obdrže-
la na kladině Agáta Strýhalová 
známkou 16, 60 bodů, na prost-
ných pak Patrície Makovičková 
známkou 15, 70 bodů. 

Po třítýdenním odpočinku od-
jedou gymnastky v červenci na 
týdenní soustředění, v srpnu je 
pak čeká mezinárodní gymnas-
tický kemp v Belgii.

(str, jak)

JABLONEC NAD NISOU – V bazénu Jablonce nad Nisou se konal letní 
Pohár České republiky v plavání pro desetileté a jedenáctileté žactvo. 

Litvínovská plavkyně Kamila 
Javorková (roč. 2004) přivezla 
do rodného Litvínova z tohoto 
klání hned pět medailí. Javorko-
vá nenašla přemožitelku na trati 
50 m motýl, kdy v čase 0:34,70 
systémem start - cíl jednoznačně 
ovládla závod. Stříbrnou me-
daili převzala třikrát za výkony 

na tratích 100 m polohový zá-
vod (1:19,0), 50 m volný způsob 
(0:31,5) a 200 m polohový závod 
(2:49,90). Sbírku cenných kovů 
ještě doplnila bronzem v závodě 
200 m volný způsob (2:31,5). 

Na trati 100 m volný způsob 
dohmátla na krásném pátém 
místě. (has, jak)
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Jubilejní turnaj 
Amater Tenis Open

Ve dnech 4. – 7. červen-
ce se bude hrát jubilejní, 
již 30.  ročník populární-
ho turnaje Amater Tenis 
Open. Turnaj osobností se 
již tradičně hraje na dvor-
cích v Litvínově u Koldomu, 
a to v kategoriích muži, ženy 
a vedlejší soutěž mužů.

Blíží se mistrovství 
Evropy softbalistů
Pomalu, ale jistě se blíží 

evropský šampionát soft ba-
listů v kategorii juniorů. Ten 
bude ve dnech 13. – 18. čer-
vence hostit areál Ovčín. 
Zúčastní se týmy Velké Bri-
tánie, Polska, Chorvatska, 
Izraele, Dánska a České re-
publiky.

Verva poprvé 
na domácím ledě

Tým mistrovského HC 
Verva Litvínov se v přípravě 
na nadcházející sezonu po-
prvé představí fanouškům 
na domácím ledě 7. srpna, 
kdy se uskuteční na ZS Ivana 
Hlinky zápas HC Verva Lit-
vínov – HC Znojmo. Hraje 
se od 17.00 hodin.

Opět bude 
basketbalový kemp
Basketbalový klub Ba-

ník Most také letos chystá 
příměstský kemp. Ten se 
uskuteční ve dnech 7. – 
10. července a je určen hráč-
kám ročníku narození 1998 
a mladším Hráčky budou 
využívat venkovní hřiště na 
14. ZŠ v Mostě.

Ručinský a Francouz 
uspěli při Zlaté 

hokejce

Dva hráči mistrovského 
HC Verva se ve známé an-
ketě Zlaté hokejka umísti-
li v první desítce. Útočník 
Martin Ručinský skončil 
šestý, gólman Pavel Fran-
couz byl sedmý. V druhé de-
sítce se umístil Viktor Hübl.

Souš skončila
v divizi devátá

Fotbalisté Baníku Souš 
skončili v uplynulém roč-
níku divizní skupiny B na 
9.  místě. Z vítězství se ra-
doval celek Sokola Brozany. 
Soutěž opouští Slavoj Žatec 
a Loko Chomutov. Postupu-
jícími jsou FK Litvínov a FK 
Louny.

Mládežníci jdou 
do nové sezony 

pod Sport Mostem

Mladý mostecký hokej 
zažil v průběhu přestávky 
jednu podstatnou změnu. 
Vznikl nový klub, pod ním 
budou v nadcházející sezoně 
všechny mládežnické týmy 
i družstvo krasobruslení 
působit. Hrát se bude pod 
Sport Most.

(jak)

MOST – Základní škola J. Arbesa v  Mostě, která se honosí titulem 
Nejlepší školy v ČR, má další „trofej“. Devítiletá žákyně školy Luci-
ana Blacká totiž vyhrála celostátní soutěž Talent roku v kategorii 
neregistrovaných sportovců do 4. tříd. 

Porotu, složenou z českých 
sportovců, upoutala Luciana 
Blacká mnohostrannými aktivi-
tami, přístupem k pohybu a ži-
votu. Podkladem pro hodno-
cení v  soutěži byl její videoklip 
o jejích celoročních aktivitách. 
„Z vítězství jsem měla velikou 
radost. Poslaly jsme s maminkou 
do soutěže videoklip, který po-
rotu zaujal,“ neskrývala radost 
z úspěchu vitální dívka. „Ráda 
sportuji. Jezdím na koni, plavu, 
tancuji, jezdím na kole, brus-
lím… Ze všeho nejraději mám 
ale koně a také tanec,“ prozradi-
la čerstvá vítězka. 

Vítězové – jednotlivci získají 
poukaz v hodnotě 3 000 korun, 
kolektivy poukaz v  hodnotě 5 
000 korun. Zároveň také každá 
škola, ze které pocházejí vítězo-
vé všech osmi vypsaných kate-
gorií, obdrží poukaz v hodnotě 
5 000 korun. „Jsem moc šťastná, 
že Lucianka takto uspěla. O její 
nominaci jsme nikdo nevěděli. 

Soutěž si našla sama a přihlásila 
se,“ je potěšena úspěchy svých 
žáků ředitelka školy Libuše Hr-
dinová. Část ceny, kterou Lu-
cianka vyhrála, tak poputuje 
i na sportovní vybavení škole. 
„Jeden z nápadů jsou věci na 
ping-pong, který můžeme hrát 
o přestávkách. Poradíme se o tom 
ještě s paní ředitelkou a paní uči-
telkou,“ prozradila Lucianka.

Hlavním cílem soutěže Ta-
lent roku je podpořit zájem 
škol, jejich žáků a všech dětí 
o sport, motivovat je k vlastním 
pohybovým aktivitám a pěsto-
vat v nich soutěživost a hrdost 
na vlastní výkony a úspěchy. 
Projekt zaštiťuje Asociace ama-
térských sportů České republi-
ky. Soutěžit mohou jednotlivci 
i kolektivy, amatéři i organizo-
vaní sportovci. Kategorie jsou 
otevřeny pro všechny žáky zá-
kladních škol od první do de-
váté třídy v celé ČR. 

(sol) 

Nejlepší česká škola 
má Talent roku

Baník obhájil prvenství

Pohárové zlato, stříbro i bronz pro HKC

Gymnastky z Litvínova uspěly na MČR

Plavkyně Kamila Javorková 
má pět medailí z Poháru ČR
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

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

Litvínov a okolí

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

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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Mezibořská škola má výjimečné Mezibořská škola má výjimečné 
arboretum s naučnou stezkou

Součástí arboreta je i odpočinková zóna.
Součástí arboreta je i odpočinková zóna.

Slavnostního otevření arboreta se zúčastnil starosta městaSlavnostního otevření arboreta se zúčastnil starosta města
Petr Červenka (vlevo) a náměstek ministra životního prostředí Jan Landa. Petr Červenka (vlevo) a náměstek ministra životního prostředí Jan Landa. 

V arboretu najdou děti také geologický park.
V arboretu najdou děti také geologický park.

Jak se dělá kompost, zjistí děti v recykláriu.Jak se dělá kompost, zjistí děti v recykláriu.

K odpočinku láká také lavička u jezírka.
K odpočinku láká také lavička u jezírka.

Herní prvky rozvíjí obratnost. Herní prvky rozvíjí obratnost. 

Arboretem provází Arboretem provází 

naučné tabule.naučné tabule.


