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Milí čtenáři
Gaunerům vzdorná opatře-

ní praktikovaná Litvínovem 
dorazila do Mostu. Striktní 
nařízení má vyšešit pořádek 
kolem příliš hlučné „Stovky“ 
a dalších míst, kde se sro-
cují rušné party. Kvůli 
hlučícím skupinkám ne-
chalo už město odstranit 
z některých oblastí lavičky. 
Je to ale málo. Proč se Most 
rozhodl následovat Litví-
nov a přijal „protivysedá-
vací“ vyhlášku, přinášíme 
v úvodním článku. Patříte k milovníkům a obdivova-
telům malířského umění? Nenechte si ujít další roč-
ník Malířského sympozia. Právě odstartovalo a slibuje 
stejně kvalitní zážitek jako v předchozích ročnících. Kdy 
a kam se můžete za výtvarnými umělci vypravit a jaký si 
můžete užít doprovodný program, zjistíte pod titulkem 
„Blízká setkání „osobního“ druhu na Benediktu“.Pokud 
jste příznivci poněkud burácivější zábavy, vydejte se 
o víkendu na autodrom. Budete nejen v zajetí silných 
motorů, ale i rockové hudby v podání Kamila Střihavky. 
Více najdete v pozvánce uvnitř čísla a na našich webo-
vých stránkách www.homerlive.cz.Uhelný lom ČSA byl 
plný psů. Ovšem ne ledajakých. Byli to psí záchranáři 
a zkoušeli vyprošťovat zavalené horníky. Jak se šampio-
nům trénovaným sněhovými lavinami a zemětřeseními 
dařilo, přinášíme slovem i obrazem pod titulkem „Zava-
lené horníky vyhrabal pes záchranář.“ Kdo ještě během 
prázdnin nenavštívil Krušné hory, má tento víkend 
ideální příležitost. Destinační agentura připravila boha-
tý turistický program a ještě k tomu zadarmo. Akce pod 
názvem Krušné hory free začíná už v pátek a končí v ne-
děli. Do akce se zapojilo čtrnáct sportovních, kulturních 
a společenských zařízení a organizací, které nabídnou 
degustaci toho nejlepšího. Užít si můžete jak adrenalin, 
tak i poklidnější zážitky. Kompletní nabídku najdete na 
www.homerlive.cz v sekci „Krušné hory free“.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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  Konec vysedávání na zídkách či jiných stavebních prvcích a předmětech už i v Mostě. Radnice chystá novou vyhlášku. Pomůže řešit situaci v problematických lokalitách?

Vážení čtenáři, o prázdninách 

bude týdeník Homér vycházet 

jako čtrnáctideník. 

Příští číslo najdete na stáncích 

21. srpna 2015.

MOST – Malířské sympozium Benedikt Most, 
které odstartovalo již tuto středu 5. srpna, se v 
letošním ročníku bude snažit více přiblížit svým 
návštěvníkům. Chystají se doprovodné programy. 
Díky nim se tak mohou lidé blíže setkat a poznat s 
jednotlivými účastníky sympozia.  

Zároveň tak budou moci obyvatelé blíže po-
znat předchozí tvorbu malířů a zároveň se s nimi 
i osobně poznat. „Prioritou doprovodných progra-
mů je nabídnout tuto možnost těm, kteří se budou 
chtít blíže seznámit s prací účastníků sympozia 
a osobně s nimi diskutovat,“ uvedla Šárka Čepelá-
ková, organizátorka akce. 

Během týdne sympozia jsou připravené 3 do-
provodné programy. Prezentace tvorby účastníků 
formou Pecha Kucha Night, sice již proběhla, zá-
jemci ale mohou ještě stihnout páteční vernisáž 
výstavy Kontra Stanislava Pexi v Galerii Bunkr, 
či prohlídku města s docentem Tomášem Pavlíč-
kem, vedoucím Katedry dějin a teorie umění na 
Fakultě umění a designu UJEP Ústí nad Labem.

V pátek 7. srpna v  18 hodin účastníci sym-
pozia společně navštíví vernisáž výstavy Kontra 
Stanislava Pexi v Galerii Bunkr (http://www.ga-
leriebunkr-most.cz/). Stanislav Pexa je mostecký 
rodák žijící v Ústí nad Labem. Je absolventem 
magisterského oboru na Katedře výtvarné kul-
tury Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem. Ve své tvorbě se zaměřuje především 
na médium malby a prostorové tvorby. V neděli 
9. srpna v 15 hodin pak proběhne u hradu Hně-
vín přednáška docenta Tomáše Pavlíčka, ve které 
bude v krátkosti hovořit o historii města Most se 
zaměřením na 20. století. V 15:45 na 1. náměs-
tí pohovoří o architektuře města, kde se zmíní 
i o současném dění. „Zveme všechny, aby přišli 
společně s účastníky sympozia poznat město z toho-
to úhlu a dozvědět se některé nové a jistě i zajímavé 

informace,“ říká Šárka Čepeláková. Ve středu 12. 
srpna od 15 hodin bude již tradičně otevřena vý-
stava prezentující vytvořené obrazy. „Výstava bude 
spojená s aukcí těchto obrazů. Slavnostní zahájení 
proběhne v 17 hodin,“ upřesnila Šárka Čepeláková 
a ještě připomněla: „V loňském roce bylo například 
na výstavě k vidění 135 maleb, 11 fotek a 1 pero-
kresba. Díla byla k mání od 500 Kč do 15 tisíc Kč. 
Prodalo se dvacet obrazů. Nejnižší cena 500 Kč, 
nejvyšší cena 4 000 Kč. Během prvních šesti ročníků 
se na malířském sympoziu vystřídalo  55 různých 
umělců.“ (sol)   

MOST –  Kontroverzní oblast - Stovku - má od prázdnin na mušce Městská po-
licie v Mostě. Lokalita je pod nepřetržitou kontrolou policie, v ulicích působí 
vyčleněné hlídky, ale i preventisté. Muži zákona dokonce od města vyfasova-
li kola. Radnice navíc chystá novou vyhlášku o zákazu vysedávání na zídkách 
a jiných stavebních objektech, obdobně jako mají například v  sousedním 
Litvínově. 

Ostrou kritiku řady obyvatel si vysloužilo město na posledním za-

stupitelstvu za laxní přístup ohled-
ně bezpečnostní situace v  oblasti 
tak zvaných Stovek. Výsledkem je  
radikální opatření. „Celou situaci 
jsme řešili nejen s  městskou policií, 
ale i s dotčenými subjekty, jako jsou 
například předsedové společenství 
vlastníků, majitelé zdejších objektů 

a fi rem. Vyčlenili jsme hlídky a lidi 
z řad policie, kteří se budou věnovat 
pouze Stovkám,“ informoval primá-
tor Mostu Jan Paparega. Od začátku 
prázdnin tak došlo například k po-
sílení hlídek od bloku 100 až po ulici 
J. Skupy. 

(Pokračování na straně 2)

Příliš hlučná Stovka

 Blízká setkání „osobního 
druhu“ na Benediktu

Víkend na autodromu

MOST - Závody Zóny střední Evropy, tento-
krát pod titulem Th e Most FIA Cars Central 
Europe Challenge, se jedou tento víkend (7.-
9. 8.) na mosteckém autodromu. Těšit se mů-
žete i na zajímavý doprovodný program a na 
atraktivní motoristické zážitky. Například na 
otevřený startovní rošt pro vstup diváků těsně 
před ostrým startem několika dílčích závo-
dů. Součástí sportovního víkendu je koncert 
Kamila Střihavky & LEADERS, který se bude 
konat v sobotu od 19 hodin. Pozvánku na zá-
vody najdete uvnitř tohoto vydání na straně 3. 
Více informací k doprovodnému programu na 
www.homerlive.cz pod titulkem „FIA ZÓNA 
střední Evropy bude letos ve znamení rocku 
a volného vstupu na startovní rošt“.

Krušné hory free – dárek 

turistům na prázdniny

V Krušných horách můžete strávit druhý 
srpnový víkend 7. - 9. srpna při příjemných 
aktivitách a navíc zdarma. V rámci akce Des-
tinační agentury Krušné hory free je pro tu-
risty připraven bohatý program a kdo přijde 
včas, nemusí nic platit. Více informací o akci 
hledejte na www.krusne-hory.org a FB Kruš-
né hory – volný čas a turistika

KDE NA VÁS ČEKAJÍ

SportCentrum Klínovec, www.sportkli-
novec.cz, Krušnohorské muzeum na Lesné, 
www.horskyklublesna.cz, Horský hotel 
Lesná, www.horskyhotellesna.cz, Sport are-
ál Klíny, www.kliny.cz, zámek Valdštejnů 
Litvínov, www.mulitvinov.cz, Infocentrum 
Moldava, www.moldava.cz, Uhelné safari, 
www.uhelnesafari.cz, Oblastní muzeum 
Most, www.muzeum-most.cz, Podkrušno-
horské technické muzeum, www.ptm.cz, 
Off roadsafari, www.off roadsafari.cz, Ob-
lastní muzeum Chomutov, www.muzeum.

cv.net, Krušnohorská důlní, o. p. s., Prohlíd-
ková štola Lehnschafter, www.stolamiku-

lov.cz, Dílna magistra Edwarda Kelleyho, 
www.imostecko.cz, Kostel církve Českoslo-
venské husitské Duchcov  www.duchcov.

cz/infocentrum/d-7701

Umělce na Benediktu můžete Umělce na Benediktu můžete 
nyní sledovat v „přímém přenosu“.nyní sledovat v „přímém přenosu“.
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(Dokončení ze strany 1)
„V praxi to znamená, že hlíd-

ky městské policie Most působí 
v této lokalitě 24 hodin  denně, 7 
dní v týdnu, což v minulosti ne-
bylo zvykem,“ potvrdil zástupce 
ředitele Městské policie v Mostě 
Jaroslav Hrvol.  

Hlídky jsou pěší a nebo cyk-
lo. Policisté totiž „vyfasovali“ 
od města i několik jízdních kol. 
„Byla zakoupena tři jízdní kola 
a veškeré vybavení pro činnost 
cyklohlídky. Strážníci tak mají 
rychlejší přesun a stejně tak i dobu 
dojezdu,“ upřesnil zástupce šéfa 
strážníků. V rámci Stovek je tedy 
aktuálně vytipováno 12 strážní-
ků, kteří po dobu opatření budou 
sloužit jen ve zdejší lokalitě. „Je-
den z operátorů kamerového sys-
tému má jako prioritní oblast ke 
sledování tuto lokalitu,“ doplnil 
k  dalším bezpečnostním opat-
řením Jaroslav Hrvol. V  rámci 
dotačního programu tady působí 
také dva asistenti, kteří komuni-
kují s místními a předávají si in-
formace. Asistenti dohlížejí pře-
devším na děti a mladistvé. Ani 
tím ale výčet zavedených opatře-
ní u Stovek nekončí. „Máme vy-
pracovaný přehled všech prodejen 
a obchodů s kontakty na odpo-
vědné osoby a snažíme se s nimi 
úzce spolupracovat. Současně 

pracujeme na bližším kontaktu 
s předsedy domů. Je tu tedy pří-
mý kontakt strážník – předseda,“ 
uvedl dále Jaroslav Hrvol s  tím, 
že se provádějí i kontroly v her-
nách a obchodech. Strážníci do-
hlížejí na nákup alkoholu, hrací 
automaty, zneužívání sociálních 
dávek a další. Poznatky předáva-
jí dále PČR, která spolupracuje 

s Úřadem práce v Mostě. „Věřím, 
že tato spolupráce nebude formou 
represe, ale spíše spolupráce a na-
stavení mantinelů. Je namístě, aby 
tu byli lidé, kteří budou jen pro 
tuto oblast,“ doplnil ještě primá-
tor.   

Vyhláška zakáže 
posedávat na 
zídkách

Zlepšení situace si město sli-
buje i od nové vyhlášky. Vzor si 
chce vzít v  sousedním Litvíno-
vě, kde již taková obecně závaz-
ná vyhláška platí několik let, a to 

v rámci Nulové tolerance. „Ma-
gistrát města Mostu připravuje 
ve spolupráci s  Městskou policií 
Most vyhlášku ve věci vysedává-
ní nepřizpůsobivých občanů na 
stavebních částech, předmětech 
a zařízeních, které k takovému 

účelu nejsou určeny. Jsou to na-
příklad palisády, zděné a beto-
nové zídky a zábrany, odpadkové 
koše apod.,“ vyjmenoval zástup-
ce ředitele městské policie.  

Asistenti jsou 
prodlouženou 
rukou strážníků

Dva pracovníci vykonávají 
činnost v Chanově a dvě pra-
covnice v lokalitě „Stovky“. 
„Vzhledem k tomu, že se jedná 
o zkušené pracovníky, kteří v mi-
nulých letech v oblasti prevence 
kriminality pro městskou policii 
pracovali, jsou pro občany vel-
kým přínosem,“ uvedla policejní 
mluvčí mostecké městské poli-
cie Ilona Kozlová. 

Asistenti prevence kriminali-
ty provádějí obchůzku v lokalitě 
„Stovek“ a přilehlém okolí. „Ob-
čané je zastavují a chtějí si s nimi 
povídat, postěžovat si, poukázat 
na nepořádek či jiné problémy. 
Všechny získané poznatky od 
občanů jsou zpracovávány a za-
znamenávány,“ dodává mluvčí. 
Do konce letních prázdnin vždy 
v pondělí a středu budou asis-
tentky prevence kriminality na-
vštěvovat Klub národnostních 
menšin.  

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST - Primátor Mostu jednal 
s vedením autodromu. Výsled-
kem jednání je dílčí omezení 
provozních hodin. Vedení auto-
dromu zve občany na jednání 
12. srpna.

O možnostech omezení pro-
vozu autodromu jednal mos-
tecký primátor Jan Paparega 
s  předsedou představenstva ak-
ciové společnosti AUTODROM 
MOST a.s. Josefem Zajíčkem 
a generálním ředitelem auto-
dromu Jiřím Voloveckým.  Té-

matem schůzky byly stížnosti 
občanů Souše na hluk, rozšíření 
provozních hodin závodní dráhy 
do 20 hodin a hledání možností, 
jak tyto negativní vlivy omezit. 

Úterní jednání bylo uzavře-
no s  tím, že provoz na závodní 
dráze bude, krom dvou dnů 
v  týdnu, ukončen vždy do 18 
hodin. V úterý a ve čtvrtek bude 
ze strany společnosti AUTO-
DROM MOST a.s. provoz za-
chován až do 20 hodin. 

 (red)

MOST – Funkcionáři Fotbalové akademie Josefa Masopusta (FAJM) 
oznámili její možný zánik. Zdůvodnili to nedostatkem peněz na pro-
voz. Mostecká radnice v reakci na tuto skutečnost ale přislíbila, že se 
o malé fotbalisty postará. Město Most podpořilo letos akademii 1,5 
milionem korun, což je vzhledem k počtu dětí sportujících v akade-
mii srovnatelné s podporou, kterou město poskytuje jiným klubům. 

Skutečnost, že vloni měs-
to poskytlo akademii více než 
deset milionů korun, označil 
primátor za anomálii, protože 
město tak učinilo, aby klubu 
pomohlo se splacením sank-
ce, která byla klubu vyměřena 
ještě za jeho bývalého vede-
ní.  „Nikdo za město neslíbil, že 
peníze v takové výši FAJM zno-
vu dostane,“ řekl primátor  Jan 
Paparega. První muž města  se 
několikrát sešel se zástupci 
všech fotbalových klubů, kte-
ré se v  Mostě věnují dětskému 
a mládežnickému fotbalu. „Jed-
nali jsme o možném sdružení 
malých fotbalistů. Bohužel právě 
ze strany FAJM o tuto nabídku 
zájem nebyl. Domnívám se na-
víc, že přihlásit klub do nových 
soutěží a uzavřít smlouvy s tre-
néry v  době, kdy nemá fi nance 
na její zajištění, je nezodpověd-
né,“ je přesvědčen Jan Paparega. 
Primátor Mostu ale ubezpečuje 
rodiče, že se město Most - v pří-

padě zániku FAJM - postará 
o všechny malé fotbalisty, kteří 

budou mít zájem fotbalu se vě-
novat i nadále. 

Od roku 2008 město Most 
podpořilo FAJM více 15 mili-
ony Kč, deset milionů z  toho 
bylo ovšem vloni. V  roce 2008 
šlo o zhruba 264 tisíc Kč, v roce 
2009 o zhruba 558 tisíc Kč, 
v  roce 2010 o zhruba 760 tisíc 

Kč, v  letech 2011 a 2012 nedo-
stala akademie od města žád-
nou fi nanční podporu a v  roce 
2013 to byly 2 miliony Kč. 
„Z výčtu je patrné, že město letos 
poskytlo klubu fi nance srovna-
telné s  podporou v  předchozích 
letech,“ dodal ještě primátor. 
 (sol) 

MOST – Už na příštím zasedání mosteckého zastupitelstva bu-
dou muset Mostečané, kteří chtějí diskutovat, vyplnit přihlášku. 
Tuto novinku zdůvodnila radnice větší přehledností a zavedením 
organizačního řádu. Bez vyplněné přihlášky budou mít občané 
smůlu.    

 Nová pravidla začnou platit již 
od 10. září. „Občané, kteří chtějí 
na zasedání přednést svůj dotaz 
nebo podnět v rámci pravidelného 
bodu diskuse občanů, vyplní při-
hlašovací lístek. Ten si vyzvednou 
u servisu zastupitelstva v předsálí 
zasedací síně, vyplní a odevzdají 
zpět servisu. V  přihlášce uvedou 

své jméno,   stručně téma svého 
příspěvku, občané města své byd-
liště, a pokud se nejedná o Moste-
čana, pak diskutující uvede, jakou 
nemovitost a kde na území města 
Mostu vlastní,“ uvedla postup 
tiisková mluvčí mosteckého ma-
gistrátu Alena Sedláčková. Mimo 
jiné upozornila, že v diskusi na 

zastupitelstvu smějí vystoupit 
pouze občané města nebo vlast-
níci nemovitostí na území města. 
Každý z nich může na libovolné 
téma diskutovat v bodě Diskuse 
občanů maximálně pět minut.  

Vyplněné přihlášky označí 
servis číselnou řadou, podle 
pořadí, v  jakém je od občanů 
obdržel, a předá předsedajícímu 
zasedání. Občané budou po-
stupně předsedajícím vyzýváni, 
aby přistoupili k předsednické-
mu stolu a zde přednesli svůj 
příspěvek či dotaz. „Písemným 

přihlášením se do diskuse vnese 
řád, předsedající může vyzvat 
k  přednesení příspěvku jménem 
a omezí se případné chyby. Stej-
ný způsob přihlašování občanů 
do diskuze funguje i v  dalších 
městech. Mostečtí zastupitelé se 
písemně do diskuze přihlašují 
také,“ zdůvodnila zavedení no-
vého opatření tisková mluvčí. 
Pokud si budou chtít lidé při-
nést v  předstihnu vyplněnou 
přihlášku, mohou si ji stáhnout 
na webových stránkách města 
Mostu.   (sol) 

Hluk z autodromu: 
omezíme provoz

Zanikne Fotbalová akademie 
Josefa Masopusta?

Občane, chceš diskutovat?  
Požádej písemně!

Příliš hlučná Stovka

MOST - V pátek 7. 8. od 16 ho-
din proběhne v administrativ-
ní budově Autodromu Most 
slavnostní vernisáž fotografi í 
známých osobností, které pod-
pořily dětské zařízení Klokánek. 
Na vernisáži se objeví osobnosti 
z fotografi í jako například Lucie 
Králová, Jiří Šlégr nebo Lenka 
Taussigová apod.

Současně bude také pokřtě-
ný kalendář „O snech“, složený 

z třinácti  jednotlivých fotogra-
fi í. Na nich pózují osobnosti 
přímo s dětmi z Klokánků. Pepa 
Vojtek, Olga Lounová, Kamil 
Střihavka, Simona Baumrtová. 
Jedná se o osobnosti, které mají 
spojení s Ústeckým krajem. Vý-
těžek z prodeje kalendáře bude 
věnován na konto FOD. Stejně 
tak jako za fotografi i s Kmilem 
Střihavkou, kterou odkoupí mo-
stecký autodrom.  (red)

Vernisáž pro Klokánky

Autodrom zve na debatu o hluku

MOST - Vedení společnosti AUTODROM MOST a.s. zve obča-
ny na setkání, které se uskuteční 12. srpna od 16 hodin v prosto-
rech polygonu, aby společně diskutovali o provozu autodromu 
a o hluku, na který si občané stěžují. Na setkání bude přítomno 
rovněž vedení města Mostu.  (red)

Fotbalové akademii Josefa Masopusta hrozí Fotbalové akademii Josefa Masopusta hrozí 
zánik kvůli nedostatku peněz na provoz.zánik kvůli nedostatku peněz na provoz.

V lokalitě Stovek město zrušilo lavičky. V lokalitě Stovek město zrušilo lavičky. 
Místní si ale poradili po svém.Místní si ale poradili po svém.

Rozmarný hipodrom
MOST -  V sobotu 8. srpna si děti i dospělí mohou užít spoustu 
zábavy a legrace na mosteckém hipodromu. Proběhne zde ne-
tradiční festival „Rozmarné léto“, který začíná v 10 hodin do-
poledne. Kyvadlová doprava zajištěna, děti mají vstup zdrama. 
Podrobné informace najdete na www.rozmarne.cz. 

Sobota - dětský program a koncerty 
10.00 hod.    otevření areálu, soutěže pro děti, Petrpaslíkovo 

divadlo – pohádky, Jak si čerti hráli na divadlo 
a Kniha Pravěku

13.00 hod.  Pohádka pro děti O líném Honzovi
15.00 hod.  EPYDEMYE
16.30 hod.  CROSSBAND
18.00 hod.  UDG
19.30 hod.  Xindl X s kapelou
21.00 hod.  Tomáš Klus s kapelou

Tváří kalendáře je i Kamil Střihavka.Tváří kalendáře je i Kamil Střihavka.
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MOST – Umělecký soubor Městského divadla v  Mostě se od září 
omladí o nové herecké tváře. Mělo by se jednat o čerstvé absolventy 
DAMU a konzervatoře, a to Wiliama Valeriána, Matyáše Procházku a 
Jakuba Koudelu.   

Umělecký soubor v  Měst-
ském divadle v  Mostě čeká 
hned několik změn. Po diva-
delních prázdninách diváci 
už na scéně neuvidí Františka 
Nedbala, Radima Madeju, ale 
ani prince z  Princezny se zla-
tou hvězdou na čele Michaela 
Vykuse. Ti všichni už si našli 
angažmá v  jiných divadlech 
po celé republice. Divadelní 
soubor ale doplní nové tváře. 
„Přijdou k  nám tři noví herci. 
Jsou mladí, pohlední a nadějní 
a měli by obohatit náš soubor. 
Dva z  nich dokončili DAMU 

a jeden konzervatoř,“ potvr-
dil změnu jednatel Městské-
ho divadla v  Mostě Václav 
Hofmann. Třemi nováčky na 
prknech mostecké divadelní 
scény by měli být Wiliam Vale-
rián, Matyáš Procházka a Jakub 
Koudela. Těšit se na ně mohou 
diváci už 25. září v  divadelní 
premiéře Balada pro banditu. 

V příštím roce by mohla mo-
stecký divadelní soubor posílit 
také  nová herečka. „Potřebuje-
me náš divadelní soubor nejen 
posílit, ale i omladit. Od nového 
roku bychom chtěli přijmout i no-

vou herečku. V současné době se 
po ní poohlíží náš umělecký šéf 
Jiří Rumpík. Nejmladší herečkou 
u nás je Karolína Herzinová,“ 
podotýká dále Václav Hofmann 
s tím, že posílit herecký ansám-
bl by bylo namístě především 
i kvůli samotným hercům, kte-
ří se mají v mosteckém divadle 
„co otáčet“. „Bylo by dobré, aby 
byl soubor o něco větší. Hlavně 
mužští kolegové hrají všichni ve 
všem. Když se pak uděje nějaká 
nenadálá věc, jako například ne-
dávno s  kolegou Krausem, není 
jak ho nahradit. Herci jsou pak 
i unavení… Rozšíření souboru 
není ale jednoduchá záležitost, 
navíc je to i otázka peněz,“ dodal 
ještě Václav Hofmann. 

(sol) 

MOST – Hned několik rekonstrukcí se provádí během letošních di-
vadelních prázdnin v  budově Městského divadla v  Mostě. Jednou 
z nejnáročnějších je celková rekonstrukce jeviště. To je v současné 
době již téměř dokončené. Schází tu už jen nový černý koberec. 

Během léta probíhají v  bu-
dově Městského divadla 
v Mostě, které letos slaví třicet 
let od svého založení, úpravy 
podlahových povrchů, které 
již delší dobu volají po opravě. 
Podlahy bylo nutné zbrousit, 
srovnat a repasovat. Kompletní 
opravu provádí fi rma Altryss 
s.r.o. a fi nancována je z darů 
Vršanské uhelné společnos-
ti a mosteckým magistrátem 
v hodnotě zhruba jednoho mi-
lionu korun.

„Oprava podlah na prknech, 
co znamenají svět, byla prioritní. 
Podlahy jsou tu už od počátku, 
kdy se stavěla budova, tedy něja-
kých třicet let. Některá prkna se 
používáním zvlnila a bylo potře-
ba opravit nerovnosti. Původní 
podlaha byla údajně z  prken, 
která se dávala na lodní paluby. 
Na jevišti má být ale topol,“ uve-
dl jednatel mosteckého měst-
ského divadla Václav Hofmann. 
Ten ještě pro zajímavost dodal: 
„Topolové dřevo má tu vlastnost, 
že když se do něj vrtá tzv. vrtí-
kem, aby se přidělaly dekorace, 
a zase se vytáhne, topolové dřevo 
se zpátky zatáhne a v podlaze tak 
nezůstane žádná díra.“ Podlahy 
na jevištní scéně jsou již hotové. 
Teď přijde na řadu potáhnout ji 
novým kobercem. „Někteří lidé 
od divadla nemají koberec rádi, 
měla by tu být jen prkna. Tady je 
ale konstrukční problém. Tím, že 

tu jsou točny a tím pádem i duté 
prostory, ozývají se tu kroky. Ko-
berec má funkci nejen estetickou, 
ale i tu, že zvuky - které by se při 
hraní nepřiměřeně ozývaly, kdy-
by tu byla jen prkna - tlumí,“ vy-
světlil Válav Hofmann, proč má 
mostecká scéna tuto zvláštnost. 
Podlahy se ale upravují také ve 
zkušebně městského divadla. 
„I zde se opravily parkety, natřely 

a vypadá to tu už velmi pěkně,“ 
dodává Václav Hofmann.        

Na scénu opět 
těžké váhy

V  divadle se opravují také 
motorové tahy. „Původní nos-
nost těchto tahů byla 400 kilogra-
mů. V některých divadlech vůbec 
nejsou, protože nemají tak velkou 
scénu, kde by bylo potřeba moto-
rových tahů o takové nosnosti. 
U nás ale motorové tahy jsou 
při změně scény potřeba. Delším 
používáním a opotřebováním 

se však postupně jejich nosnost 
snížila. Díky novým technolo-
giím ale bude zase vše fungovat 
tak jako dříve. Tahy tedy znovu 
získají svou původní nosnost,“ 
vysvětlil další práce a techno-
logické postupy jednatel mos-
teckého divadla. Rekonstrukce 
motorových tahů jeviště prová-
dí společnost Gradior z Brna za 
1, 7 milionu. Finanční náklady 
pokryje opět město Most, které 
se bude fi nančně podílet také na 
výměně chladící věže - pro sys-
tém klimatizace.

Diváci budou sedět 
v pohodlí 

Po všech opravách, které by 
měly být ukončeny společně 
s  divadelními prázdninami, se 
ale zvažují do budoucna další. 
Vylepšení by si podle jednatele 
divadla zasluhovala také stá-
vající sedadla v  hledišti. „V  se-
dačkách se za ta léta sedí už 
velmi nepohodlně. Sedadla jsou 
prosezená, celá řada z  nich má 
již čalounění poplatné své době. 
Mohla by být širší a mezi nimi 
větší vzdálenosti, protože když je 
někdo větší, tak je sezení v  nich 
poněkud nekomfortní. Věřím, 
že i s  tím by se mělo něco udě-
lat v nejbližší budoucnosti,“ říká 
jednatel Václav Hofmann.   

Výhledově se nevyhnou opra-
vy také Divadlu rozmanitostí. 
Zde je po energetickém audi-
tu v plánu zateplení a výměna 
oken včetně nových sedadel pro 
diváky.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

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

08/08/2015
KONCERT

07–09/08/2015

MMČR v Závodech 
automobilů na okruzích 
AUTOKLUB   2015

ZÁVODY ZÓNY ST EDNÍ EVROPY
•  D2 | D4 | D5 
•  SPRINT | ENDURANCE 

•  ESET V4 CUP 
•  AvD SPORTS CAR CHALLENGE 

The Most FIA Cars Central Europe ChallengeThe Most FIA Cars Central Europe Challenge
The Most of Kamil St ihavka & LEADERSThe Most of Kamil St ihavka & LEADERS

DOPROVODNÝ PROGRAM NA DIVÁCKÉM SVAHU
Sou ástí programu bude narozeninový koncert Kamila St ihavky. Výstava fotogra  í 
z charitativního focení spojená s autogramiádou bude probíhat v prostorách Polygonu. 

•  08/08/2015 Kurz bezpe né jízdy FUN: 9:00–16.00 hodin
    Sports Car Challenge – GRID WALK pro všechny starší
    15 let se vstupenkou do paddocku: 13:35 hodin
•  09/08/2015 Kurz sportovní jízdy: 13:00–19:00 hodin

17:30 Kabát Revival Varnsdorf
19:00 Kamil St ihavka & LEADERS
Koncert v cen  víkendové vstupenky do paddocku. P i zakoupení 
vstupenky na koncert sobotní jednodenní vstupné do paddocku ZDARMA.

The Most FIA Cars Central Europe Challenge + The Most St ihavka - 2.indd   1 14.7.2015   9:45:12

Opravy v mosteckém divadle 
rovnou od podlahy

V divadle se  představí 
tři noví herci

Opravy divadelního jeviště nebyly zrovna levné. Realizovat se Opravy divadelního jeviště nebyly zrovna levné. Realizovat se 
mohly díky Vršanské uhelné, a.s., která darovala 1 050 000 Kč.mohly díky Vršanské uhelné, a.s., která darovala 1 050 000 Kč.

Prince Radovana si už Michael Vykus (na Prince Radovana si už Michael Vykus (na 
snímku) na mostecké scéně nezahraje. snímku) na mostecké scéně nezahraje. 
Odešel do jiného angažmá.Odešel do jiného angažmá.
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Úklid  magistrátu 
levnější

MOST – Úklid v budově ma-
gistrátu bude od listopadu letoš-
ního roku provádět fi rma RPM 
Service CZ, Praha, která se s na-
bídkovou cenou 137 903,70 Kč 
za měsíc stala vítězem veřejné 
soutěže. Termín plnění byl v za-
kázce stanoven od 1. 11. 2015 
do konce roku 2018. V součas-
né době činí paušální částka za 
úklid magistrátu zhruba 141 ti-
síc Kč za měsíc, přičemž rozsah 
poskytovaných služeb je nižší 
než rozsah poptaný v zakázce 
nové. I v tomto případě tak měs-
to díky veřejné zakázce uspoří 
fi nanční prostředky. 

Ředitel lesů končí
MOST – Ředitel Správy měst-

ských lesů Most Erich Ulbert re-
zignoval na svou funkci a to ke 
dni 30. 9. 2015. Radní vzali na 
vědomí jeho rezignaci a žádost 
o ukončení pracovního poměru 
a schválili na uvedenou funkci 
vyhlášení konkurzního řízení. 

Výbava pro 
strážníky

MOST – Radní také odsou-
hlasili smlouvu na dodávku 
výstroje a výzbroje pro stráž-
níky městské policie. Smlouvu 
uzavře město s fi rmou Bartolini, 
Brno za cenu 82 992,09 Kč. 

Rozmáňo v teple
MOST – Mostecké Divadlo 

rozmanitostí čeká zateplení. 
Mostečtí konšelé schválili zajiš-
tění projektové dokumentace na 
zateplení divadla za nabídkovou 
cenu 156 090 Kč. 

Do fotbalu další 
statisíce

MOST – Zastupitelé budou 
rozhodovat o další podpoře ma-
lých fotbalistů. O další fi nanční 
podporu požádal město Mos-
tecký fotbalový klub, což souvisí 
s uskutečněnou fúzí společnosti 
Mostecký fotbalový klub a Tělo-
výchovné jednoty Baník Souš. 
V současné době v klubu aktiv-

ně sportuje 170 chlapců a děvčat 
v deseti družstvech, dalších 90 
dětí ze tří mosteckých mateř-
ských škol se pravidelně zúčast-
ňuje sportovních her připravo-
vaných trenéry klubu. Činnost 
klubu město podpořilo už 900 
tisíci Kč. Nyní radní doporučili 
zastupitelům, aby schválili pro 
Mostecký fotbalový klub další 
neinvestiční dotaci na činnost 
dětských a mládežnických druž-
stev, a to ve výši 550 tisíc Kč. 

Změny v orgánech
MOST – Radní doporučili 

zastupitelům schválit návrh na 
jmenování Ing. Hany Aulic-
ké Jírovcové do dozorčí rady 
společnosti Hospic v Mostě na 
další tříleté období, tedy do 29. 
7. 2018. Při výkonu působnos-
ti valné hromady společnosti 
Technické služby města Mostu 
přijali radní také rozhodnutí, 
jímž volí Ing. Janu Zudovou do 
představenstva uvedené společ-
nosti. 

Hledá se šéf pro 
školství 

MOST – Radní zrušili výbě-
rové řízení na obsazení funkce 
vedoucího odboru školství, kul-
tury a sportu s tím, že bude vý-
běrové řízení vyhlášeno znovu. 

Parkoviště 
na Skupovce 
přiklepnuto 

MOST – Radní schválili 
uzavření dodatku ke smlouvě 
o správě nemovitostí s Technic-
kými službami města Mostu za 
účelem zajištění správy, údržby 
a provozu placeného parkovi-
ště se zabudovanými automaty 
v ulici Josefa Skupy. 

Výjimka pro 
Chanov

MOST – Radní schválili vý-
jimku z nejvyššího počtu dětí 
v přípravných třídách v Zá-
kladní škole ve Zlatnické ulici, 
a to u dvou přípravných tříd 
z 15 na 19 dětí pro školní rok 
2015/2016.  (sol)

MOST – Informační systém veřejné dopravy se začne instalovat ješ-
tě letos v létě. Systém dodá fi rma AŽD Praha, která se s nabídkovou 
cenou více než 15 milionů korun stala vítězem výběrového řízení. 
Oproti předpokládané ceně tak město a dopravní podnik ušetří 
zhruba 60 procent. 

 Systém by měl být instalován 
od srpna do konce roku. „Pokud 
všechno dobře dopadne, začne se 
s realizací tohoto projektu nepro-
dleně. Tlačí nás čas. Na základě 
pravidel Regionálního operační-
ho programu Severozápad, z ně-
hož je Integrovaný plán rozvoje 
města Mostu fi nancován, musí 
být projekt Informační systém 
dokončen do 30. 11. 2015,“ uvedl 
Daniel Dunovský, náměstek pro 
strategii a rozvoj Dopravního 
podniku měst Mostu a Litvíno-
va. Dobrou zprávou pro cestují-

cí je, že během zavádění nového 
systému do praxe, by nemělo 
dojít k omezení dopravy. Infor-
mační systém se bude zavádět 
v rámci tramvajové dopravy na 
lince č. 2 (Nádraží – INTER-
SPAR). „K výraznému omezení 
dopravy by při realizaci projektu 
dojít nemělo. Předpokládáme, 
že většinu prací bude dodavatel 
provádět za provozu,“ uvedl dále 
Daniel Dunovský.

Projekt Informační systém 
umožní získávat dopravnímu 
podniku informace o provozu 

a pohybu vozidel a zároveň je 
předávat cestujícím na zastáv-
kách. Součástí tohoto systému 
je například modernizace in-
frastruktury radiového systé-
mu, dispečerský systém s hla-
sovou komunikací s radiovou 
částí včetně řídícího serveru, 
který bude součástí dispečer-
ského pracoviště. „To umož-
ní sledování a řízení provozu 
a jeho vyhodnocování. Bude 
třeba vybudovat optickou pá-
teřní síť, která umožní rychlý 
a spolehlivý přenos dat mezi 
jednotlivými pracovišti a peri-
fériemi. Informace o dopravě 
si budou moci cestující přečíst 
na jednom z dvaceti instalo-
vaných informačních panelů,“ 
vyjmenoval dále náměstek. Na 

tramvajových zastávkách by se 
měly objevit nové označníky. 
Instalovány budou ale i na au-
tobusových zastávkách, které 
jsou součástí přestupních uzlů 
u Centrálu a u Prioru. „Celkem 
47 tramvají bude mimo jiné 
vybaveno palubním počítačem 
s řízením radiové sítě a povelo-
vým přijímačem pro nevidomé,“ 
doplnil ještě Daniel Dunovský. 
V rámci projektu dojde mimo 
jiné také k přestěhování Zákaz-
nického centra z haly ČD Most 
do zrekonstruovaného předná-
dražního prostoru. 

Zakázka je spolufi nancována 
z  dotací. Předpokládaný podíl 
dotace činí 92,5 procent z celko-
vých nákladů projektu. (sol)

z Rady města Mostu Informační systém se začne na 
zastávkách instalovat co nevidět

Linka číslo 2 fi guruje 
v projektu IPRM jako pá-
teřní tramvajová linka na 
území města Mostu. Vzhle-
dem k tomu, že IPRM se 
týká pouze města Mostu, 
veškeré aktivity se týkají 
pouze této páteřní linky. 
„Rozšíření informačního 
systému i na další linky je 
samozřejmě v plánu, avšak 
již nebude fi nancované 
z Regionálního operačního 
programu,“ uvedl náměs-
tek Daniel Dunovský.

LITVÍNOV – V  bočním svahu lomu ČSA vznikl nový důl spojením 
chodbic a začalo se v něm těžit. Práce na výstavbě nového dolu tr-
valy téměř sedm měsíců. Těžit se v dolu chodbicováním může ještě 
deset let.

„Metodou chodbicování lze 
získat až 300 tis. tun kvalitní-
ho uhlí ročně,“ uvedla mluvčí 
společnosti Severní energetic-
ká Gabriela Sáričková Benešo-
vá. Chodby nového dolu mají 
dohromady 1670 metrů. Po-
dle odhadů se chodbicováním 

může vytěžit v  první etapě až 
1,5 miliónů tun uhlí. V  dole 
pracuje při jedné směně šest 
horníků ve stejných podmín-
kách jako v hlubinných dolech. 
Jedna směna trvá dvanáct hodin 
a rozhodně se nejedná o jedno-
duchou práci. Do chodbic se 

přesunuli někteří horníci z dolu 
Centrum. Metodou chodbico-

vání se těžaři dostanou k  uhlí, 
které se povrchovým způsobem 
už vytěžit nedá. Uhlí je ukryto 
ve skosených svazích povrcho-
vého lomu. Technologie chod-
bicování je sice šetrnější k život-
nímu prostředí, ale vytěžit se dá 
pouze desetina uhlí, než kolik 
vytěží těžaři ročně z povrchové-
ho lomu. V lomu ČSA se dá při 
zachování limitů těžit do roku 
2022. Při plném prolomení až 
do roku 2060.  (red)

MOST – …To a další zajímavé informace vyplynuly z  průzkumu o 
automobilové dopravě, kterou vyhlásil před pár dny mostecký ma-
gistrát. Výsledky z něho by měly pomoci novému strategickému do-
kumentu města Mostu - „Plánu udržitelné mobility“. Vzniknout by 
měl projekt městského dopravního systému, kde budou jednotlivé 
druhy dopravy fungovat vyváženě.  Na projekt chce město získat 
dotaci.  

Mostečané vyplňovali krátký 
dotazník. Ten zkoumal jejich 
dopravní chování a povědomí 
o této problematice. „Dotazník 
občany velmi zaujal. Výzkumu 
se zúčastnilo 565 respondentů 
během 7 dnů. Výsledky šetření 
přinesly zajímavé informace,“ 
podotýká tisková mluvčí mos-
teckého magistrátu Alena Sed-
láčková. Z  ankety například 
vyplynulo, že nejvíce respon-
dentů se dopravuje do práce 
autem (40 %) a v autě jedou 
sami (71 %). Řidiči volí raději 
auto než MHD, protože auto 
považují za rychlejší (58  %) 
a pohodlnější (45 %). Kaž-
dodenním uživatelům MHD 
(27 %) nejčastěji vadí přeplně-
né autobusy (42 %) a dlouhé 
intervaly mezi jednotlivými 
spoji (34 %). 

52 % řidičů se často setká-
vá s dopravní zácpou ve městě 
a 60  % má problém zaparko-

vat.  81 % respondentů vnímá 
některé úseky ve městě jako 
nebezpečné a 90 % z nich by se 
v případě otevření diskuze za-
pojili do zvyšování bezpečnosti 
silničního provozu. Za hlav-
ní zdroj znečištění ovzduší na 
Mostecku považují občané che-
mický průmysl (64 %) a těžbu 
(59  %). 56 % respondentů od-
povědělo, že neví nebo nesou-
hlasí s tím, že snížením auto-
mobilové dopravy ve městě by 
bylo dosaženo čistšího ovzduší 
ve městě.  „Z výzkumu vyply-
nulo, že obyvatelé na Mostecku 
mají zájem o téma dopravy a její 
bezpečnosti. V některých přípa-

dech mají málo informací o pro-
blémech spojených s narůstající 
automobilovou dopravou,“ říká 
dále Alena Sedláčková a dodá-
vá: „Velmi vysoké procento re-
spondentů (94 %) odpovědělo, 
že třídí odpad. To dokazuje, že 
jsou obyvatelé Mostecka envi-
ronmentálně uvědomělí v oblasti 
hospodaření s  odpady. Kampaň 

na osvětu udržitelné mobility 
má proto potenciál také pozitiv-
ně změnit jejich postoje, chování 
a jednání, a zlepšit ovzduší a ve-
řejný prostor ve městě.“  

Výsledky z šetření použije 
radnice do žádosti o dotaci ze 

Státního fondu životního pro-
středí ČR. Město díky anketě 
získalo také zajímavé „startov-
ní“ informace, které pomohou 
při tvorbě podrobných dotazní-
ků a anket určených pro tvorbu 
samotného Plánu udržitelné 
mobility. „Chceme, aby občané, 
fi rmy a organizace participovali 
na tvorbě Plánu udržitelné mo-

bility, aby s námi komunikovali 
a aby v něm byly obsaženy všech-
ny aspekty života obyvatel Mos-
tecka. Proto plánujeme rozsáhlá 
dotazníková šetření mezi občany 
a veřejná projednání. Také by-
chom chtěli získat dotaci na 
osvětovou kampaň, která by nám 
pomohla s občany komunikovat 
neformálně, zapojit je do diskuze 
např. prostřednictvím sociálních 
sítí a přiblížit jim téma čisté mo-
bility,“ vysvětlila Iva Mazurová, 
vedoucí odboru rozvoje a dotací 
mosteckého magistrátu.   (sol)

Mostečané jezdí nejčastěji do práce autem, 
vadí jim přeplněné autobusy a zácpy

Plán udržitelné mobility města Mostu je strategickým do-
kumentem, který bude jakýmsi návodem, jak účinněji řešit 
problém související s dopravou v Mostě a Litvínově. Jeho 
cílem je vytvořit udržitelný městský dopravní systém nejen 
v Mostě, ale v celé aglomeraci, a to vhodným vyvážením jed-
notlivých druhů dopravy – automobilové, veřejné hromadné, 
cyklistické a pěší. Řeší také tzv. dopravu v klidu – parkování.  

Z rozhodnutí Evropské komise bude do budoucna čerpá-
ní evropských peněz na dopravu pro větší města podmíně-
no zpracovaným Plánem udržitelné mobility. Odbor rozvoje 
a dotací města Mostu také proto začal na Plánu udržitelné 
mobility intenzivně pracovat. Práce by měly být dokončeny 
v prosinci 2017.  

V bočním svahu lomu ČSA se začalo těžit

Informační systém budou moci cestující Informační systém budou moci cestující 
využívat na trase tramvajové linky č. 2 využívat na trase tramvajové linky č. 2 

(INTERSPAR - Nádraží).(INTERSPAR - Nádraží).
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Když ne já, tak 
nikdo

Byla ošklivá a dobře to vědě-
la. Když byla malá, její máma jí 
říkala, že na vzhledu nezáleží. 
Důležité je, že má velké srdce 
a je schopná rozdávat lásku. Lidé 
ji budou mít rádi právě proto. 
Neměla pravdu. Ve škole měla 
sice kamarádky, 
kluci s  ní také rádi 
mluvili, ale nikdy 
s  žádným necho-
dila. Vždy byla po 
ruce, připravená 
pomoci. Spolužá-
ci ji měli rádi, ale 
nikdo ji nevzal do 
kina, na koupališti 
žádný z  kluků ne-
postříkal právě ji. 
Stejné to bylo i na 
střední škole. Nikdo 
ji nemiloval. Tou-
žila po plastické operaci, která 
by napravila její pokřivený ob-
ličej. Experimentovala se svými 
vlasy, které ale stále vypadaly 
jako ten nejdrsnější kartáč. Ne-
jedla a trápila se hlady, ale dívčí 
křivky nezískala. Jen zdůraznila 
svou příliš velkou a nesouměr-
nou kostru. Smířila se s  tím, že 
ona nikdy lásku nepozná, že její 
máma prostě neměla pravdu. Po 
škole nastoupila do malé fi rmy 
jako účetní. Schovaná v  kance-
láři, s  nikým se moc nebavila. 
Když ji kolega pozval na fi remní 
večírek, nemohla tomu uvěřit. 
Byl milý, pohledný, věděla, že 
o něj mají ženy zájem. Nechápa-
la, proč pozval právě ji, ale byla 
šťastná.  Oblékla si své nejlepší 
šaty a šla. Večírek se vydařil, 
hodně se pilo. Ráno se probudila 
vedle svého kolegy v jeho malém 
bytě. Uvědomila si, že v  noci 
prožila svůj první sex. Tiše le-
žela a pozorovala jeho krásnou 
tvář. Bála se pohnout, aby ho 
nevzbudila. Konečně se probudil 
i on. Vylezl z postele a odešel do 
koupelny. Čekala na něj. Pak se 
vrátil a řekl jí, ať zmizí. Už udělal 
dost, nemusí se na ni dál dívat. 
Vsadil se s kolegy v práci, že se 
s ní vyspí. Vyhrál, má i důkazy, 
fotky z noci. Utekla domů a zby-
tek dne v slzách přemýšlela, jestli 
chce ještě dál žít. Ve fi rmě dala 
okamžitě výpověď. Už se tam 
nevrátí ani pro své osobní věci. 
Už se nechtěla s  nikým z  těch 
lidí potkávat. Našla si malý byt 
v malém městě na druhé straně 
republiky. Také práci. S  nikým 
se nestýkala, chtěla žít sama. Pak 
zjistila, že čeká dítě. Rozhodla 
se, že o dítěti jejímu otci neřek-
ne. Bude ho vychovávat sama. 
Konečně bude mít někoho, koho 
může milovat, a kdo ji bude mít 
také rád. Narodila se holčička. 
S  obavami hledala v  rysech dí-
těte svou podobu. Holčička ale 
byla drobounká a hezounká. 
Z ní neměla vůbec nic. Dívala se 
do tváře svého krásného dítěte 
a slíbila si, že se její Anička bude 
mít jako princezna. Z  Aničky 
rostla milá a chytrá dívka. Byla 
oblíbená, děti ji měly rády. Ve 
škole neměla žádné problémy, 
učení jí šlo samo. Na střední 
škole byla královnou ročníku. 
Nejhezčí dívka ve škole. Zůstala 
ale stejně milá jako dřív. S kluky 
nechodila, neměla zájem. Plá-
novala si vysokou školu, chtěla 
být lékařkou. Přijímací zkoušky 
složila lehce a do školy ji přijali 
mezi prvními. Odešla na kolej 
do města, kde kdysi její matka 
žila. Nebála se o ni. Nikdo by ne-
spojoval to krásné a inteligentní 
děvče s ní. Její holčička má svět 
u nohou a celý život před sebou. 
Může být úplně vším, čím bude 
chtít být. Těšilo ji, že navzdory 
své kráse dala její dcera před-
nost vzdělání a práci, při které 

bude pomáhat jiným. Nestala 
se z  ní do sebe zahleděná kra-
savice, jak se to někdy pěkným 
dívkám stává. Anička studovala 
s  výborným prospěchem, lehce, 
bez problémů. Byla na ni hrdá. 
Jednou přijela Anička domů 

a u oběda jí vyprá-
věla, co vše za tu 
dobu, co se nevidě-
ly, zažila. Na praxi 
potkala zvláštního 
muže. V nemocnici 
pracoval jako eko-
nom. Díval se na 
ni, jako by ji dávno 
znal. Vyptával se jí, 
odkud je a kdo jsou 
její rodiče. Spřátelili 
se, byl milý. Říkal, 
že je přesnou kopií 
jeho sestry, když 

byla v  jejím věku. Dokonalá 
podoba. Přinesl dokonce i foto-
grafi i. Jakoby se dívala sama na 
sebe. Zvláštní. Opatrně se zepta-
la na jeho jméno a zatrnulo jí. 
Byl to její otec. Ten fl outek, který 
jí kdysi zlomil srdce, znemožnil 
ji před celou fi rmou a donutil 
ji, aby opustila své rodné město 
a odstěhovala se jinam. Strach jí 
sevřel srdce. Co když se Anička 
dozví, jak to tenkrát bylo.  Požá-
dala dceru, aby se s tím mužem 
přestala stýkat. Anička už o tom 
dál nepřemýšlela. Ten muž na ni 
ale čekal znovu před nemocnicí. 
Pozval ji na oběd, vyptával se. 
Je tolik podobná jeho sestře, že 
snad musí mít společné předky. 
Třeba jsou vzdálení příbuzní. 
Smáli se spolu tomu, co říká. 
Vymýšleli, kdo z  jejich předků 
mohl být příbuzný. Setkali se 
znovu a pak ještě jednou. Vy-
právěl jí o svém životě, pak ona 
jemu o svém. Přinesla mu fotky 
ze svého dětství. Vzal do ruky 
první a strnul. Příjmení Aničky 
mu nic neřeklo. Na epizodu ze 
svého mládí, na kterou nebyl vů-
bec pyšný, nezapomněl, ale jmé-
no té dívky, které tak ublížil, si už 
nepamatoval. Její tvář ale zapo-
menout nemohl. Ujistil se ještě, 
kdy se Anička narodila, a bylo 
to jasné. Z  jednoho večírkové-
ho sexu se narodilo dítě, kopie 
jeho sestry. Sám se sice oženil, 
ale jeho žena děti mít nemohla. 
Najednou měl před sebou svého 
potomka, krásnou a inteligent-
ní mladou ženu. Okamžitě se 
rozhodl, že už ji ze svého života 
nepustí. Nejprve vše řekl doma 
své ženě. Pak pozvali Aničku na 
večeři k nim domů. U vína jí vše 
řekl. Přiznal, že měl kdysi sex na 
jednu noc s její matkou. Nevěděl, 
že je těhotná, zmizela mu ze ži-
vota a nikdy ho nekontaktovala. 
Toužil po dítěti a nikdy by nene-
chal její matku jen tak být, kdy-
by věděl, že nosí jeho dítě. Anič-
ka byla v  šoku. Celé své dětství 
záviděla kamarádkám, že mají 
tátu. Toužila po tatínkovi. A teď 
tady je. Mohl s ní být celé ty roky. 
Chtěl ji, ale matka ji o něj připra-
vila. Protože se kdysi urazila, 
že o ni nestál. Jela domů plná 
zloby. Hned mezi dveřmi spus-
tila na matku. Všechno jí řekla. 
Vyčetla jí, že jí zničila dětství. 
Bude teď bydlet u otce. Chce se 
k ní přihlásit i před úřady. Bude 
trvat dlouho, než matce odpustí. 
Poslouchala svou dceru a nechá-
pala. Ona jí obětovala všechno 
a teď ten zmetek přijde a vezme 
si ji. To nedovolí. Nebude ji mít. 
V kuchyni sáhla po noži. Anička 
byla skloněná ke své tašce. Bez 
rozmyslu ji bodla do zad. Pak 
ještě jednou. Chvíli stála nad 
svou holčičkou. Po podlaze se 
rozlévala kaluž krve. Pak si sedla 
vedle ní na zem a proťala si žíly 
na obou zápěstích.  (pur)

SOUDNIČKA

LITVÍNOV – Tři  týdny po výbuchu bytu v Sadové ulici v Janově byly 
ulice stále  plné střepů a zničeného nábytku, který lidé z  postiže-
ných bytů vystěhovali před dům. SBD Krušnohor se ohradilo proti 
postupu města, které podle předsedy SBD Krušnohor Františka 
Ryby přistupovalo k celé události velmi liknavě. 

K výbuchu plynu a následné-
mu požáru došlo v bytě v 5. po-
schodí bloku F2 na sídlišti Janov 
v  Litvínově 4. července. Krátce 
po události zkritizovala opozi-
ce postup vedení města, které 
se podle některých zastupitelů 
nepostaralo o obyvatele posti-
ženého domu tak, jak by mělo. 
Proti kritice se město ohradilo. 
Ani tři týdny po události ale ne-
byl v Janově klid a v ulicích po-
řádek. „Na veřejném prostran-
ství – na trávníku a chodníku 
– mezi ulicemi Sadová (kde dům 
stojí) je dodnes vidět obrovské 
množství skleněných střepin. Na 
první pohled je zřejmé, že Tech-
nické služby města Litvínova 
zde neprovedly úklid, ačkoliv jde 

o městskou organizaci zřízenou 
mimo jiné za účelem zajišťování 
úklidu litvínovských veřejných 
prostranství. Hrající si děti v oko-
lí bloku F2 jsou tak soustavně 
ohroženy pořezáním,“ kritizuje 
město ústy svého mluvčího Pet-
ra Prokeše SBD Krušnohor. 

Více jak týden údajně také 
žádali obyvatelé Sadovy ulice 
marně o velkokapacitní kon-
tejner, do kterého by mohli 
vyházet zničený nábytek, který 
vynosili před dům. „Po třech 
týdnech od události nám zavola-
la úřednice z Litvínova, aby by-
tové družstvo zajistilo úklid před 
svým domem. V  situaci, jakou 
nyní řešíme, považuji tento po-
stup města za nehorázný. Vedení 

města se pochválilo, jak krásně 
zvládlo následky výbuchu. Zapo-
míná ale, že město není totéž, co 
integrovaný záchranný systém. 
To, že na místě byli okamžitě 
hasiči, záchranná služba a poli-
cisté, není zásluha vedení města. 
Na úklid ulice po výbuchu čekali 
lidé tři týdny. To nepovažuji za 
zvládnutou situaci,“ zkritizoval 
vedení města František Ryba. 
Ten také odmítá, že by mělo 
úklid veřejného prostranství za-
jistit SBD Krušnohor. „Jedná se 
o mimořádnou událost. Tak by 
k ní mělo město také přistupovat. 
Čekali jsme pomoc od Litvínova, 
ne výzvy, ať si uklidíme,“ doplnil 
František Ryba. „Sadová ulice je 
od pondělí  27. července uklize-
ná, střepy sebrané a nábytek od-
vezený,“ komentovala nespoko-
jené vyjádření SBD Krušnohor 
jednatelka Technických služeb 
Litvínov Marcela Pašková. 

(pur)

Výbuch v Janově 
dál jitří emoce

  Otázka pro... 
 ...starostku Litvínova 

Kamilu Bláhovou

Jak řešilo město úklid 
Sadové ulice po výbuchu 
plynu v  jednom z  bytů ze 
začátku července?

Všechny zainteresované 
strany se sešly, aby okamžitě 
v rámci svých kompetencí 
řešily nastalé problémy po 
mimořádné situaci. Ihned 
po události město zajistilo 
úklid technickými službami, 
včetně úklidu skleněných 
střepů, aby nedošlo k pora-
nění obyvatel. Na následují-
cím jednání, kde se shrnuly 
všechny úkony zrealizované 
ihned po nehodě (včetně in-
formace, že proběhl úklid), 
byl přítomný také zástupce 
SBD Krušnohor (správce po-
škozeného bytového fondu). 
Z této schůzky vyplynulo, že 
SBD Krušnohor měl zajistit 
koordinaci úklidu vnitřních 
prostor a zároveň likvidaci 
odpadu po nastěhování oby-
vatel do postiženého vcho-
du. Kontejner u domu na 
likvidaci odpadu byl skuteč-
ně k dispozici, ale pouze na 
několik dní, což vyplynulo 
z poznatků městské policie 
i z místního šetření mou 
osobou i místostarostů. Jak-
mile byl kontejner odvezen, 
došlo z neznámých důvodů 
ke vzniku černé skládky před 
domem. Nelze však již zjistit, 
kdo dal pokyn, že se může 
před dům zničený nábytek 
vynášet i nadále. Povinností 
města není úklid velkoobje-
mového odpadu. Obyvatelé 
města, kteří se chtějí zbavit 
nepotřebných nebo poško-
zených věcí (např. nábytek, 
lednice atp.), jsou podle vy-
hlášky města povinni zajistit 
jejich odvoz do městského 
sběrného dvora. Neztotož-
ňuji se s tvrzením pana Ši-
mandla. Není pravda, že by 
nepořádek byl na místě tý-
den. Město se snažilo celou 
situaci řešit ihned po prvním 
hlášení a jakékoli pochybení 
z jeho strany odmítám. Na-
víc se zástupci SBD Krušno-
hor máme na sebe kontakt, 
proto nechápu, proč se zá-
ležitost neřešila mezi námi 
a bez osočování v médiích.

V Sadové ulici se ještě tři týdny po výbuchu kupil nábytek.V Sadové ulici se ještě tři týdny po výbuchu kupil nábytek.



zpravodajství7. srpen 20156

PRAHA – Těsně před svou avizovanou návštěvou v Litvínově a v Hor-
ním Jiřetíně měl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek možnost 
promluvit také k horníkům. A to přímo před Úřadem vlády v Praze. 
Přijeli sem totiž vládním činitelům důrazně sdělit, že si přejí prolo-
mení limitů. Že jim nejde jen o práci a že by vláda neměla problém 
dál zametat pod koberec. 

„Chceme žít a pracovat, ne-
chceme se rekvalifi kovat na pří-
jemce sociálních dávek. Máme 
děti, máme své domácnosti. 
Chceme žít v regionu, kde nebu-
dou sociálně vyloučené lokality 
a kriminalita,“ volal do mega-
fonu před Úřadem vlády odbo-
rový předák Jiří Cingr. Na jeho 
slova reagoval ministr Jan Mlá-
dek, který za více než stovkou 
demonstrujících horníků přišel 
a mluvil s nimi. Obhajoval svůj 
návrh posunutí o dalších pět 
let, což horníci označují pro 
doly za likvidační. Horníci při-
jeli především podpořit jednání 
tripartity. Odboráři a zástupci 
zaměstnavatelů na jednání tri-
partity prosazovali plné prolo-
mení těžebních limitů, tedy ni-
koliv pouze variantu prolomení 
na lomu Bílina. V Litvínově na 
tuto silnou podporu pokračo-

vání těžby upozornil ministr 
Mládek na tiskové konferenci 
po jednání se zástupci města. 
Premiér Bohuslav Sobotka pak 
na jednání tripartity prohlásil, 
že plné prolomení těžebních li-
mitů vychází pro státní rozpočet 
jako nejlevnější varianta. V pří-
padě odsunutí rozhodnutí o pět 
let, jak jej avizoval v  Litvínově 
ministr Mládek, požaduje pre-
miér detailní rozbor dopadů na 
státní rozpočet. „Premiér si uvě-
domuje, že když budou horníci 
propuštěni, tak pro ně musí mít 
nějaké reálné řešení, které bude 
v  každém případě stát peníze. 
Ministr fi nancí Andrej Babiš na 
tripartitě neřekl jediné slovo,“ 
prozradil z  jednání tripartity 
šéf odborů skupiny Czech Coal 
Group Jaromír  Franta. O tak 
zvaném malém prolomení tě-
žebních limitů se už nemluví. 

Částečné prolomení pouze na 
lomu Bílina, ke kterému se nyní 
vláda přiklání,  by podle Jaromí-
ra Franty nestačilo. Bez plného 
prolomení limitů by podle něj 
od roku 2025 scházelo uhlí pro 
teplárny. To potvrdila i Studie 
Vupek Economy a stejný názor 
zastává i teplárenská komise při 
ministerstvu průmyslu. Ministr 
Jan Mládek naopak v Litvínově 
tvrdil, že uhlí z  lomu ČSA stát 
v  současné době nepotřebuje. 
Jinak to ale podle něj může být 
hned za několik let. Na jednání 
tripartity reagovalo také hnutí 
Greenpeace, které se snaží pro-
sadit zachování těžebních limi-
tů. „Z podkladů, které úřady za 
léta nashromáždily, je zjevné, že 
bourání dalších obcí kvůli těžbě 
tato země nepotřebuje,“ uvádí 
Greenpeace. Ministři si nyní 
postupně dělají na prolomení 
limitů vlastní názor, navštěvují 
region a mluví se všemi zúčast-
něnými. Na řadě je po Michae-
le Marksové Tominové a Janu 
Mládkovi Andrej Babiš. Ten ná-
vštěvu Litvínovska přislíbil po 
jednání tripartity.  (pur)

Horníci se bouřili 
v Praze: Nejsme smetí

LITVÍNOV – Litvínovské Kulturní léto na koupališti je v  polovině a 
zatím se daří. Na koupališti to díky pěknému počasí a bohatému 
programu žije ve dne i večer. Ani v  srpnu nezůstanou Litvínovští 
ochuzeni. Na programu je dětská diskotéka, letní kino a rozloučení 
s prázdninami. 

Během července přišlo do 
letního kina na koupališti více 
než čtyři sta diváků. To už je 
návštěvnost, se kterou mohou 
být organizátoři Kulturního 
léta spokojeni. Kromě letního 
kina si mohli Litvínovští v čer-
venci užít také první divadelní 
vystoupení na koupališti nebo 
dětskou olympiádu. „Lidé se 
naučili na koupaliště chodit 
nejen za koupáním, a to nás 
těší. Na divadlo přišlo sedmde-
sát lidí a na dětskou olympiá-
du sto padesát dětí. Jsme rádi, 
že si návštěvníci koupaliště náš 
program užívají,“ říká Lenka 
Pecová z  propagace Citadely. 
Právě Citadela totiž Kulturní 
léto na koupališti organizuje.  
Pro diváky připravili na uply-
nulý víkend i jednu lahůdku, 
premiéru českého fi lmu Nena-
sytná Tiff any, který se natáčel 
v  Horním Jiřetíně. Vrcholem 

letní sezóny bylo vystoupení 
skupiny Brutus. V  sobotu 15. 
srpna se mohou děti těšit na 
Diskotačení, dětskou show pl-
nou písniček, hádanek a soutě-
ží. Srpnovým lákadlem budou 
i fi lmy letního kina. Promítat 
se bude například Rychle a zbě-
sile 7 nebo Drákula: Neznámá 

legenda. „Na září, na konec léta 
připravujeme pro děti jedno 
překvapení. Takové rozloučení 
s  létem. Zatím ale nebudeme 
prozrazovat co. Termín pak 
záleží na počasí a na tom, kdy 
se koupaliště zavře,“ doplnila 
Lenka Pecová. Kromě rekord-
ní návštěvnosti letního kina 
a dalších pořadů Kulturního 
léta je sezóna mimořádně dob-
rá i pro koupaliště. Díky počasí 
se letošní léto na koupališti řadí 
mezi tři nejlepší sezóny za po-
sledních patnáct let.  (pur)

Kulturní léto láme rekordy

Horníci demonstrovali před Úřadem vlády ČR.Horníci demonstrovali před Úřadem vlády ČR.

Dětská olympiáda přilákala na koupaliště desítky dětí.Dětská olympiáda přilákala na koupaliště desítky dětí.
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LITVÍNOV/HORNÍ JIŘETÍN – Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek 
navštívil Horní Jiřetín a Litvínov. Diskutoval tu o možnosti prolome-
ní těžebních limitů. Uhlí z lomu ČSA podle něj stát dnes nepotřebu-
je. Už za rok ale může být situace úplně jiná. Rozhodnutí o limitech 
proto navrhuje posunout o pět let. 

Nejhorší je nejistota

Nejistota na dalších pět let, 
tak vnímají návrh ministra 
Jana Mládka obyvatelé Horní-
ho Jiřetína i horníci. Odpůrci 
i zastánci další těžby čekají na 
rozhodnutí, které ale pravděpo-
dobně letos už nepadne. Právě 
upozorňováním na nejistotu 
pro další rozvoj měst dotčených 
případnou těžbou, lidí, kteří tu 
žijí, i horníků, kteří mají v lomu 
práci, se snažili zástupci regionu 
přimět ministra ke změně roz-
hodnutí. Ten si ale byl svým ná-
vrhem jistý a obhajoval ho před 
oběma tábory. „Když žijete na 
uhlí, nebudete mít jistotu nikdy. 
Prolomení nebo zachování tě-
žebních limitů je jen rozhodnutí 
vlády, které se dá kdykoliv znovu 
otevřít. Odepsání zásob hnědé-
ho uhlí pod Horním Jiřetínem je 
možné jen zákonem. V současné 
době republika uhlí z lomu ČSA 
nepotřebuje. To ale neznamená, 
že ho nebude potřebovat za pět 
let. Ve hře je dostavba dalších 
bloků Temelína, funkčnost Du-
kovan, řada dalších obrovských 
energetických rizik. Pokud se vlá-
da rozhodne ve Státní energetické 
koncepci upřednostnit nejdražší 
zdroj energie, což je plyn se všemi 
riziky, které toto rozhodnutí při-
náší, pak ho budu respektovat,“ 
uvedl Jan Mládek. Vyjádření 
ministra Mládka nijak nepotě-

šilo starostku Litvínova Kamilu 
Bláhovou ani starostu Horního 
Jiřetína Vladimíra Buřta. „Zva-
la jsem ministra Mládka do 
Litvínova několikrát. Diskuto-
vali jsme o možnostech malého 
a středního podnikání ve městě, 
o pomoci Litvínovu, ale hlavně 
o těžebních limitech. Ty rozdě-
lují litvínovské zastupitelstvo na 
zastánce a odpůrce další těžby. 
Opozice i koalice se ale tentokrát 
shodla na tom, že pro region je 
zásadní, aby vláda rozhodla co 
nejdříve,“ uvedla Kamila Bláho-
vá. „Pro naše město je nepřijatel-
ná jakákoliv varianta prolomení 
těžebních limitů. Odklad a nejis-
tota je jen živnou půdou pro re-
alitní spekulanty, kteří v Horním 
Jiřetíně skupují domy a pozemky. 
Město se nemůže rozvíjet,“ při-
pojil se Vladimír Buřt. Posunutí 
rozhodnutí nelibě nesou také 
horníci. „Rozhodování vlády 
trvá už teď strašně dlouho a zase 
se chystá odklad. Pro nás horní-
ky to znamená velkou nejistotu. 
Hornojiřetínští mají alespoň tu 
jistotu, že pokud bude těžba po-
kračovat, pak za svůj majetek 
dostanou odškodnění. Horníci 
přijdou o práci a nedostanou 
nic,“ shrnul obavy horníků Pa-
vel Malek, který v  lomu ČSA 
pracuje už pětadvacet let. 

Nabídka i pro Triolu
Horníkům by v  případě 

ukončení těžby měla pomoci 
vláda. „Ve spojení s  minister-
stvem fi nancí a ministerstvem 
práce a sociálních věcí plánu-
jeme vytvořit programy, které 
by měly řešit sociální problémy 
propouštěných horníků a nejen 
jejich. Pomáhat by měly také li-
dem z navazujících profesí, kteří 
při útlumu těžby přijdou o prá-
ci,“ vysvětlil Jan Mládek. Týkat 
by se měly výhradně útlumu 
těžby v lomu ČSA. Na dole Bí-
lina je totiž situace zcela jiná. 
Tady podle ministra Mládka 
nic prolomení těžebních limitů 
nebrání. „Důl Bílina se posune 
k  Litvínovu na vzdálenost 4,2 
kilometru. Nezasáhne ale do 
našeho katastru, a tak nemáme 
ze zákona nárok na žádné kom-
penzace,“ komentovala možné 
prolomení limitů na dole Bíli-
na Kamila Bláhová.  Na přetřes 
při ministerské návštěvě přišlo 
také případné odškodnění oby-
vatel a podnikatelů v  Horním 
Jiřetíně v  případě prolomení 
těžebních limitů lomu ČSA. 
Obavy z  budoucnosti vyjádřil 
především Petr Kala, ředitel 
fi rmy Triola, která v  Horním 
Jiřetíně zaměstnává několik de-
sítek lidí. „Zasadím se o to, aby 
byli fi nančně odškodněni také 
lidé a podnikatelé, kteří jsou už 
za linií těžby, ale pokračování 
těžby by je významně omezilo,“ 
slíbil ministr Mládek. Podle 
zveřejněné nabídky Severní 
energetické, a.s. nejsou ale oba-
vy ministra ani ředitele Trioly 
nijak opodstatněné. „Naše na-
bídka platí pro všechny obyvate-
le i podnikatele na katastrálním 

území Horního Jiřetína. Tedy 
i pro fi rmu Triola, se kterou jed-
náme o specifi ckých požadav-
cích,“ ujistila mluvčí společnos-
ti Severní energetická Gabriela 
Sáričková Benešová. 

Proč bych měl 
odstoupit?

Během návštěvy ministra se 
nezapomnělo ani na nedávnou 
výzvu místostarosty města Mi-
lana Šťovíčka, aby ministr Mlá-
dek ze svého postu odstoupil. 
„Jsem s vámi celý den, ale stále 
nechápu, proč chcete rozhod-
nutí o limitech odkládat o rok,“ 
pustil se znovu litvínovský 
místostarosta do ministra. Ten 
se ale nenechal vyvést z  kli-
du. „Pokud chcete něco pocho-
pit, musíte k  tomu mít vůli, 
a ta tady chybí,“ prohlásil na 
adresu místostarosty ministr 
a znovu zopakoval své důvo-
dy, proč rozhodnutí doporučí 
vládě odložit o pět let. Naopak 
podporu získal ministr Mládek 
u litvínovské opozice. „Mini-
stru Mládkovi jsme vyjádřili 
svou podporu a věříme, že ve své 
funkci zůstane. Po dlouhé době 
je to totiž první mistr průmyslu 
a obchodu, který se o problémy 
kolem těžebních limitů vážně 
zajímá,“ uvedl za opozici zastu-
pitel Daniel Volák, který se rov-
něž zúčastnil diskuze s minist-
rem. Na závěr svého vystoupení 
v  Litvínově pochválil Jan Mlá-
dek zámek Vladštejnů. Jediné, 
co shledal jako nevydařené, je 
akustika ve společenském sále. 
 (pur)

LITVÍNOV – Od 1. srpna má Litvínov nového tajemníka.  Valdemara 
Havelu, který odešel z  úřadu na vlastní žádost, ve funkci nahradil 
Josef Skalický. S výběrem tajemníka v Litvínově souhlasí také ředi-
tel krajského úřadu. 

Josef Skalický není první, 
koho starostka Kamila Bláhová 
po odchodu Valdemara Havely 
do funkce tajemníka v Litvínově 
vybrala. Protože ale původní vý-
běrové řízení provázely speku-
lace o nadržování jedné z  kan-
didátek na funkci, bylo zrušeno 
a vyhlášeno nové. Nový tajem-
ník fakticky nastoupil do úřadu 
v pondělí 3. srpna. Jak sám říká, 
využije prázdninové „okurkové 
sezóny“ k  tomu, aby se s  úřa-
dem mohl v klidu seznámit.  Se-
dmatřicetiletý Josef Skalický ze 
Spořic u Chomutova absolvoval 
vysokoškolské studium na VŠB 

TU Ostrava v oborech Systémo-
vé inženýrství v oblasti surovin 
a Informační a systémový ma-
nagement. Třináct let pracoval 
u Městské policie Chomutov 
jako odborný technik, poté jako 
vedoucí technického odděle-
ní. Prošel také funkcí provozně 
technického ředitele u Doprav-
ního podniku měst Chomutova 
a Jirkova, a. s. Poslední rok pak 
pracoval jako výrobní ředitel 
v Optaglio, s. r. o., poté krátce 
jako ředitel dopravní společnosti 
ČSAD Slaný, a. s. „Vnímám úřad 
jako celek, a tak by měl fungovat. 
Samozřejmě budou problemati-

ky, které jsou mé technicky zalo-
žené osobě bližší, ale to mi může 
pomoci pouze v rychlejší orienta-
ci oproti jiným oblastem. Již z mé 
praxe vyplývá, že záležitosti v ob-

lasti dopravy, bezpečnosti a infor-
mačních technologií nebudou pro 
mě žádným problémem,“ říká 
před nástupem do funkce Josef 
Skalický.  (pur)

Tajemník Litvínova na druhý pokus

„Když žijete na uhlí, 
jistotu mít 
nebudete nikdy“

Ministr Jan Mládek a starostka Ministr Jan Mládek a starostka 
Litvínova Kamila Bláhová.Litvínova Kamila Bláhová.

Nový tajemník Josef Skalický (vpravo).Nový tajemník Josef Skalický (vpravo).
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LITVÍNOV – Lom ČSA byl plný psů záchranářů. Kynologové z Ústec-
kého, Plzeňského a Karlovarského kraje se tu sešli, aby své psí par-
ťáky procvičili v hledání zavalených horníků. 

Pětadvacet psů záchranářů 
ze tří krajů se svými psovody 
prozkoumalo pro ně neznámý 
a originální terén povrchového 
lomu při plné činnosti. Psi všech 
velikostí a plemen se vrhli do 
cvičení s  vervou odpovídající 
jejich schopnostem. Mezi pět-
advacítkou čtyřnohých záchra-
nářů byli totiž také  šampióni 
a zkušení matadoři, kteří mají 
za sebou i ostré zásahy, kdy šlo 
skutečně lidem o život. „Jsou tu 
psi, kteří zasahovali v Turecku při 
zemětřesení, psi z  horské služby, 
kteří umí hledat lidi pod lavinou. 
Máme tu psy, kteří jsou schopni 
najít tonoucího pod vodní hladi-
nou,“ prozradil Miroslav Fencl, 
který celou akci pro své kolegy 
organizoval. Ve skupině byla 
ale také ještě ne příliš zkušená 

štěňata, pro která bylo cvičení 
v  lomu ideální příležitostí jak 
načerpat zkušenosti. Nejprve 
se kynologové seznámili s  cho-
dem povrchového lomu. Pak se 
se svými psy vypravili na vel-
kostroj. Pro většinu psů to byl 
velmi těžký okamžik. Po přík-
rých schodech vylézt do výšky 
a chodit tu po roštech ale nako-
nec zvládli všichni. „Je to pro psy 
náročné, ale musí si to vyzkoušet. 
Musí být připraveni pomáhat li-
dem v každém prostředí, v každé 
situaci. Pro ně je to práce a prá-
ce nebývá vždy jen příjemná,“ 
komentoval první blok cvičení 
Miroslav Fencl. V dalším bloku 
už šlo o život alespoň zdánlivě. 
Jeden z  horníků se totiž nechal 
zahrabat do hromady uhlí do 
stísněného prostoru roury. Psi 

měli za úkol horníka najít a vy-
hrabat. To jim šlo celkem snad-
no a bylo znát, že se při téhle 
práci dobře baví. Hůř na tom 
byl fi gurant. „Nic příjemného 
a to vím, že mě psi během chvilky 
najdou a vyhrabou,“ prozradil 
své pocity zavalený horník. Pak 
se už přešlo do chodbic. Tady si 
psi vyzkoušeli práci v podzemí. 
I to jim šlo na výbornou. Cvi-
čení pro záchranné kynologické 
brigády umožnila v  prostorách 
svého lomu Severní energetic-
ká, a.s. „Při naší práci jsou zá-
chranáři velmi důležití. Vážíme 
si jich a snažíme se jim vycházet 
vstříc. Není to poprvé, kdy u nás 
záchranné kynologické brigády 
cvičily. Už jsme takto pořádali 
společné cvičení na dole Cent-
rum,“ uvedla mluvčí společnosti 
Gabriela Sáričková Benešová. 

Záchranářem kynologem se 
může stát každý, kdo má chuť, 
čas a psa, který má rád lidi a je 

klidný. Stačí pak jen vyhledat zá-
chrannou brigádu ve svém kraji.  
„V záchranných brigádách kyno-
logů jsou dobrovolníci. Patříme 
sice k  Integrovanému záchran-
nému systému, ale nepracujeme 

jako profesionálové. Když je ale 
potřeba, pak jsme připraveni po-
moci. K  ostrým zásahům jsme 
povoláváni tak třikrát do roka. 
Možnost cvičit vyhledání zavale-
ného člověka přímo v lomu je pro 

nás vzácná příležitost, za kterou 
společnosti Severní energetická 
děkujeme,“ uvedla Monika Po-
spíšilová ze  Záchranné brigády 
kynologické Karlovarského kra-
je.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Bezpečnost v ulicích řadí vedení Meziboří mezi priority 
města. Proto také dbá na dobrou spolupráci s Policií ČR. Vybavení 
policejní stanice v Meziboří vylepšuje město podle potřeby policis-
tů. V  poslední době například zapůjčilo město Policii ČR digitální 
přístroj pro noční vidění. Pomůže policistům hlavně při nočních 
kontrolách okrajových částí města a zahrádkářských kolonií. 

Digitální přístroj pro noční 
vidění není zdaleka jediné vy-
bavení, které město Policii ČR 
v  Meziboří zapůjčilo. „Vážíme 
si dobré spolupráce s  Policií ČR. 
Meziboří se díky tomu řadí mezi 
nejbezpečnější města celého kraje. 
My se spoléháme na práci Policie 
ČR, ta se na oplátku může spo-
lehnout na naši podporu,“ uvedl 
starosta města Petr Červenka.  
V současné době má policejní 
služebna v  Meziboří jedenáct 
tabulkových míst. Policisté úzce 
spolupracují s  Městskou policií 
Litvínov, která má na starosti 
mezibořský kamerový systém. 

Kromě digitálního přístroje pro 
noční vidění zapůjčilo město 
také dvě botičky, radiostanici 
a palubní kameru a GPS. Vše za 
více než 44 tis. Kč. Na bezpeč-
nosti ale město nijak nešetří. Na 
bezpečnost v  Meziboří dohlíží 
kamerový systém s  šesti kame-
rovými body. Na základě smlou-
vy mez Litvínovem a Mezibořím 
strážníci  pomáhají Policii ČR 
v  Meziboří a měsíčně tu slou-
ží dvacet hodin, a to zejména 
v případech, kdy je hlídka Poli-
cie ČR zaměstnána na jiné ak-
tuální události. Kamery hlídají 
především přestupky, působit 

však mají také jako prevence 
kriminality. Šest kamer je v Me-
ziboří rozmístěno tak, že je pod 
dohledem celá Okružní ulice. 
Kamerové body byly vybrány ve 
spolupráci s Policií ČR. Kamery 
tak zabírají všechna problémová 
místa, kde policie častěji zasa-
huje. Jedna kamera je umístěna 
na sportovní hale, jedna u sjez-
dovky, jedna bude dohlížet na 
prostor u radnice a dvě naproti 
sobě v  podloubí na náměstí 8. 
května. V loňském roce došlo ke 
stabilizaci trestné činnosti, cel-
ková kriminalita zaznamenala 
pokles o 31 skutků, což je zhruba 
o 30%. Město se tak vrací  stati-
sticky do roku 2012. Kriminalita 
v Meziboří je minimální. V roce 
2014 bylo spácháno pouze 67 
trestných činů. Pro porovnání, 
ve stejném období v  Litvínově 
1 315 a v Mostě 3 727.  (pur)

Meziboří si „svou“ 
policii hýčká

Zavalené horníky 
vyhrabal pes záchranář

Psi záchranáři si vyzkoušeli akci na důlním velkostroji.Psi záchranáři si vyzkoušeli akci na důlním velkostroji.

Najít horníka v závalu nebyl Najít horníka v závalu nebyl 
pro šampiony problém.pro šampiony problém.

Zavalený horník svého Zavalený horník svého 
čtyřnohého zachránce uvítal.čtyřnohého zachránce uvítal. Na cvičení se sešlo pětadvacet psů ze tří krajů.Na cvičení se sešlo pětadvacet psů ze tří krajů.

Noční vidění od starosty Petra Červenky Noční vidění od starosty Petra Červenky 
převzal inspektor Petr Bringler .převzal inspektor Petr Bringler .
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SLANÝ - Mezinárodní hokejo-
vá škola Panci International Ice 
Hockey School ve Slaném po-
kračuje v nově založené tradici. 
V  letošním druhém ročníku se 
mezinárodní hokejové školy, 
kterou vede litvínovská rodač-
ka Věra Pančáková - několika-
násobná mistryně světa a ČR 
v in-line a ledním hokeji žen a 
uznávaná profesionální trenér-
ka juniorské mládeže u týmu 
Redbull v rakouském Salzburku 
- zúčastnil více než dvojnásobný 
počet dětí a mládeže z  různých 
koutů světa. Mezinárodní hoke-
jová škola prostě „jede“ a je o ni 
velký zájem. 

Letos se trénování dětí tro-
chu zkomplikovalo tím, že 
zimní stadion ve Slaném se 
rekonstruuje a na tréninky se 
musejí účastníci transportovat 
do sousedního Kladna. Přesto 
jsou děti v hokejové škole nad-
šené a už teď většina z nich ví, 
že příští rok se do ní přihlásí 
znova. 

Panci Internacional Ice Hoc-
key School také každoročně na-
vštěvují známé osobnosti, které 
mají s  hokejem mnoho společ-
ného. Letos to byli například lit-
vínovští extraligoví mistři Karel 
Kubát a Jiří Gula nebo také ho-
kejové medailistky české repre-
zentace v in-line. Vzácní hosté 
přivezli mladým hokejovým 
nadějím ukázat medaile, někteří 
si i společně zatrénovali s dětmi 
na ledě, rozdávaly se podpisy 
na dresy a trička. Týdeník Ho-
mér byl také u toho a přináší 
následující reportáž a rozho-
vor s  vedoucí trenérkou Věrou 
Pančákovou, ale i postřehy od 
samotných účastníků hokejové 
školy.  

Kolik dětí má letos Panci 
mezinárodní hokejová škola 
a odkud jsou?

Letos máme v prvním turnu-
su 42 dětí a v  druhém 56 dětí. 
Jsou nejen z  ČR, Rakouska, 
Německa, Švýcarska, ale třeba 
i z Ruska a Číny. Největší po-
čet zahraničních dětí je právě 
z  Číny. Ty přiletěly rovnou na 
dva týdny. Většina účastníků je 
i z  loňského ročníku, takže se 
děti hlásí opakovaně. 

Odkud se o hokejové škole 
dozvěděli?

Přes bývalého litvínovského 

hráče Jiřího Heinische, který 
v Číně momentálně žije. Na jeho 
pozvání jsem za ním v dubnu při-
letěla a trénovali jsme jeden tým. 

Jak se vám letos trénuje 
a není pro vás přesun na sta-
dion do Kladna příliš náročné?

Tento rok se opravuje zimní 
stadion ve Slaném, kde je naše 
základna. Magistrát města nám 
ale zajistil přesuny do Kladna. 
Přejíždění je dost náročné, den-
ně ztrácíme téměř dvě hodiny. 
Dá se to ale zvládnout. Musíme 
to nějak přečkat, protože příští 
rok budeme už v nové hale tady 
ve Slaném. 

Vzhledem k  tomu, že 
je o školu tak velký zájem 
a je tu dvojnásobný počet dětí, 
k tomu jsou ještě ztížené tech-
nické podmínky, jak vypadají 
letošní tréninky oproti těm 
loňským? 

Máme mnohem více hry. 
Loni jsme hráli dva zápasy za 
týden, teď hrajeme tři a jeden 

turnaj. Děti jsou odpoledne 
už unavené, takže dopoledne 
se soustředíme spíše na tech-
niku bruslení, vedení střelby, 
techniku vedení kotouče a od-
poledne jsou herní a zápaso-
vá. 

Na co se letos v rámci tréno-
vání soustředíte?

Tím, že jsme měli loni jen 
jednu skupinu, byl mezi dětmi 
velký věkový a výkonnostní 
rozdíl ve skupině. Letos jsme 
ale otevřeli skupiny dvě, takže 
proto se můžeme zaměřovat 
zvlášť na menší děti a dělat 
s  nimi více věcí, hokejovou 
školičku apod. U větších se pak 
už můžeme zaměřit skutečně 
na hokej. Je dobré, že jsme zde 
navázali znova kontakty s Rus-
kem. Ti dříve jezdili do Jágrovy 
hokejové školy a od příštího 
roku k nám přibudou i další 
hráči z Ruska.

Kdy se mohou zájemci do 
hokejové školy hlásit…

V příštím roce bude vše pro-
bíhat už jen ve Slaném. Plánuji, 
že by to mohlo být tentokrát na 
přelomu července a srpna. Při-
hlašovat se mohou zájemci už 
od září, a to například na www.
icehockeyschool-panci.com. 
Tento ročník se naplnil velmi 
rychle. Bylo to už kolem ledna 
a února, kdy jsme byli na hrani-
ci možností a jen pár jedinců se 
dohlašovalo později.

Vzhledem k  tomu, že je 
o školu takový zájem, nemáte 
v plánu ji ještě rozšířit?  

Uvidíme, jak se to bude zvlá-
dat, jak se my trenéři budeme 
moci uvolnit z  práce. Rádi by-
chom ji rozšířili na tři skupiny, 
ale to se všechno ještě uvidí… 

Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MEDIÁLNÍ PARTNER

SPORTOVNÍ POHÁRY

Mezinárodní hokejová škola 
Panci rozjela už druhý ročník

  Zeptali jsme se…

Jak se líbí v hokejové škole 
jejím účastníkům…

Houhan Wang (přezdívka 
Charls). Pochází z Číny, žije 
a studuje v  americkém Bos-
tonu. V  Panci Internacional 
Ice Hockey School je letos 
poprvé, sice ne jako hráč, ale 
jako pomocník a také jako 
překladatel. Je synem prezi-
dentky čínského klubu Red 
Devils.  

Jak se ti líbí v  hokejové 
škole a co tě tu překvapilo, 
z čeho jsi nadšený?

U nás žádnou takovou ho-
kejovou školu nebo obdobné 
kempy nemáme. Je to pro 
mě a pro nás, kteří tady jsme 
z  Číny, proto nové a hod-
ně zajímavé. Líbí se mi vaše 
striktní pravidla, která máte 
na ledě i mimo led. Až poje-
deme zpátky do Číny, tak si 
z toho lze hodně vzít. Bude-
me se snažit učit to i rodiče, 
aby se trochu osvobodili od 
svých dětí a nechali je samot-
né a děti si sport samy užily. 

Co je třeba odlišné na tré-
nincích u vás doma a tady 
v hokejové škole?

U vás se věnujete hodně 
individuálně hráčům, bran-
kářům, útočníkům, obrán-
cům… U nás je to všechno 
dohromady. Tréninky jsou 
u nás i pozdě v noci, protože 
haly jsou vytížené a je jich na 
ten počet lidí málo. Spíše tré-
nujeme ve velkých grupách 
dohromady, a to i včetně vě-
kových kategorií.

Jaká je Panci trenérka?
Je perfektní. Trenér - ka-

marád, ale i šéf, který má 
autoritu. 

Chtěl by ses hokejové 
školy účastnit i v budouc-
nu?

Určitě bych sem chtěl jet 
příští rok znova a velmi rád.

Ze setkání a autogramiády litvínovských Ze setkání a autogramiády litvínovských 
hokejistů měly děti z hokejové školy velkou hokejistů měly děti z hokejové školy velkou 

radost. Tu jim udělala i ředitelka týdeníku Homér radost. Tu jim udělala i ředitelka týdeníku Homér 
Martina Sabolová (na snímku v pozadí), která Martina Sabolová (na snímku v pozadí), která 

s sebou dětem přivezla plné krabice výtečných s sebou dětem přivezla plné krabice výtečných 
koblih. Sladká odměna zmizela, než bys řekl švec.   koblih. Sladká odměna zmizela, než bys řekl švec.   

Panci mezinárodní hokejovou školu si oblíbili Panci mezinárodní hokejovou školu si oblíbili 
nejen kluci, ale i holky, a to dokonce brankářky. nejen kluci, ale i holky, a to dokonce brankářky. 

Na snímku jí podepisuje tričko Karel Kubát. Na snímku jí podepisuje tričko Karel Kubát. 

„Schválně, kdo dřív najde Jirku Gulu a Karla Kubáta na plakátu…“„Schválně, kdo dřív najde Jirku Gulu a Karla Kubáta na plakátu…“

Ze zlaté placky Jiřího Guly byli Ze zlaté placky Jiřího Guly byli 
malí Číňané u vytržení.malí Číňané u vytržení.

Hokejová mistrovská trojka. Mistři litvínovské extraligy 2015 Hokejová mistrovská trojka. Mistři litvínovské extraligy 2015 
Jiří Gula a Karel Kubát s Věrou Pančákovou, mistryní světa a Jiří Gula a Karel Kubát s Věrou Pančákovou, mistryní světa a 
ČR v in-line a ledním hokeji žen, profesionální trenérkou a ČR v in-line a ledním hokeji žen, profesionální trenérkou a 
zakladatelkou hokejové školy.zakladatelkou hokejové školy.
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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 29/30: „UČITEL“ Výherci: Josef Útrata (Most), Jana Škuthanová (Most), Martina Řehořková (Most)

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

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám obývací stěnu s pro-

sklenými skříňkami, konferenční 
stolek, TV stolek v barvě ořechu, 
vše zachovalé. Cena dohodou. Te-
lefon: 774 409 202

 ■ Prodám zánovní panely na to-
pení, 6 ks, různých velikostí. Také 
čerpadlo. Cena dohodou. Telefon: 
732 740 935

 ■ Do kojenecké postýlky nabí-
zím mantinely, 60 Kč, povlečení 
na peřinky – 60 Kč, dětskou deku s 
obrázky princezen – 60 Kč. Možno 
zaslat. Telefon: 739 981 462

 ■ Prodám vlek. Most. Telefon: 
607 656 863

 ■ Počítačová sestava Lynx Po-
wermedia XXL 256 MB Celeron330 

 NOVINKY

Rubínová záře – Andrewsová V.  
Nevinné hříchy – čtení pro ženy, sou-
bor povídek
Z pohledu jezevčíka – Scheunema-
nnová F. 
Bože, první vráska! – Abécassis A.  
Stolek s citróny – Barnes J. 

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Drsný je zákon mé země – Kvaeven T. 
Deníček moderního fotra – Landsman 
D.
Statečná srdce – Franklinová A.
Ukradený Caravaggio – Silva D.
Stíny vraždy – Granger A. 

 ROZPIS NOVINEK

Rubínová záře  

Neuvěřitelný příběh o nevinnosti, dů-
věře a zklamání.
Doslova jako mávnutím proutku se 
vzhůru nohama obrátí život dospíva-
jící Ruby. Může za to rodinné tajem-
ství, které jí před smrtí prozradila 
babička. Ruby opouští nedotčenou, 
panenskou přírodu jižní Louisiany i 
svůj životní sen - stát se malířkou - a 
odjíždí hledat rodinu, která patří k nej-
bohatším v New Orleansu. Po mnoha 
letech se setká se svým otcem, sest-
rou Gisselle, poznává i svou nevlastní 
matku a ze dne na den se ocitá ve 
zcela jiném světě...

Nevinné hříchy
Dojemné příběhy našich oblíbených 
autorů první poloviny minulého století 
jsou poznamenány proviněním, přinu-
tí nás ale zamyslet se nad tím, jakou 
vinu nesou hrdinové povídek, když 
se dokázali postavit okolnímu světu i 
rodině, když toužili po prostém štěstí 
ukrytém v opravdové lásce a čistém 
svědomí, jak těžký hřích nese děvče, 
jež vyrostlo bez pomoci v bídném pro-
středí a úplné nevědomosti…

2,66 Ghz, včetně monitoru, klá-
vesnice, reproduktorů Boster, CD 
Windows XP, cena 999 Kč. Telefon: 
774 034 607

 ■ Prodám sestavu velký stůl, 2 
lavice, 2 křesla, masivní kavkaz-
ská borovice, vyřezávaná, velmi 
krásná, nová, nevhodný dar, svět-
le hnědá, dříve 14 700 Kč, nyní 
12 000 Kč. Telefon: 607 454 139

 ■ Prodám na chalupu starší svět-
lehnědou obývací stěnu, 3 kusy 
– skříň, knihovna, sekretář, nutno 
vidět. Cena dohodou. Telefon: 773 
515 395

 ■ Nabízím koberec běhoun, 
délka 3 m, šířka 60 cm, modrý, po 
stranách geometrický vzor. 100 Kč 
+ poštovné. Telefon: 737 586 243

 ■ V Mostě prodám 8 ks stolů, 25 
ks židlí, 4 stoly spojené lavicemi 
– vše je ze zrušené hospůdky, sil-
niční kolo 400 Kč, použité. Telefon: 
607 277 880. Večer

 ■ Prodám v Mostě 2 lednice s mra-

zákem, kus za 3 000 Kč, 2 sporáky na 
PB kus za 2 300 Kč, mrazák se šuplí-
ky – vše použité a funkční, dobrý 
stav. Telefon: 607 277 880. večer

 ■ Prodám regály – knihovny 
(změna bytu), téměř nové, doho-

da jistá. 236X80x28 cm, horních 
30 cm je odnímacích. Telefon: 737 
545 100

 ■ Prodám křeslo, konferenční 
stolek, starší šicí stroj ve skřínce 
značky Minerva, levně. Telefon: 
737 927 658. Od 18 do 21 hodin

BYTY, DOMY
 ■ Prodám – vyměním panelový 

byt v Liberci 2+1, 59 m2, po rekon-
strukci, balkon, klidné prostředí, 
škola, školka, dětské hřiště, veřej-
ná doprava, ČSD, ČSAD v dosahu. I 
za menší v Litvínově, pouze čestné 
jednání. Telefon: 608 719 158

 ■ Pronajmu dlouhodobě byt 
1+1, blok 204 v přízemí, byt je za-
řízený – možno hned bydlet nebo 
prodám, jedná se o DB. Telefon: 
723 035 568

 ■ Vyměním DB 3+1, 2 komory, 
za DB 0+2. Nové odpady, plyn, 
plovoucí podlaha s doplatkem 
100 000 Kč. Telefon: 773 022 773. 
Pěkný, slunný.

 ■ V Mostě ve vile pronajmu dlou-
hodobě velký byt 3+1, pracujícím 
lidem, s velkou terasou, zahradou, 
houpačkou, grilem + pergolou. 
Nájem 9 000 Kč + kauce + energie. 
Telefon: 607 277 880

 ■ Koupím garáž v Mostě. Tele-
fon: 606 262 236

Týden pracovitého člověka 
je sedm dní, týden lenocha 

(TAJENKA).

KOUPALIŠTĚ KOLDŮM (letní kino)
V srpnu začínáme promítat již od 21.00 – 21.30 hodin, dle soumraku.

čtvrtek 6. srpna  Pot a krev (Letní kino) 2D | česky | 70 Kč  
pátek 7. srpna  Sousedi (Letní kino) 2D | česky | 70 Kč  
sobota 8. srpna Dům kouzel (Letní kino) 2D | česky | 70 Kč  

čtvrtek 13. srpna Drákula: Neznámá legenda (Letní kino)  2D | česky | 70 Kč  
pátek 14. srpna Rango (Letní kino) 2D | česky | 70 Kč  
sobota 15. srpna Nenasytná Tiffany (Letní kino)

čtvrtek 20. srpna Rychle a zběsile 7 (Letní kino)  2D | česky | 70 Kč  
pátek 21. srpna Očista: Anarchie (Letní kino)  2D | česky | 70 Kč  
sobota 22. srpna Fotograf (Letní kino)  2D | česky | 70 Kč  
  
čtvrtek 27. srpna Fakjů pane učiteli (Letní kino)  2D | česky | 70 Kč  
pátek 28. srpna Paranormal Activity: Prokletí (Letní kino)  2D | česky | 70 Kč  
sobota 29. srpna Rychle a zběsile 7 (Letní kino)

15. srpna Diskotačení (koupaliště Koldům) od 16:00 | 40 Kč   
Kulturní léto na koupališti Koldům pokračuje. Zveme malé i velké na dětské diskotačení, 
pořad plný hudby, tance a her. Z pohádky do pohádky s Bárou Ladrovou a jejími kama-
rády.

MOST - HIPODROM
8. srpna Rozmarný hipodrom 
V sobotu 8. 8. si děti i dospělí mohou užít spoustu zábavy a legrace na mosteckém 
hipodromu. Proběhne zde netradiční festival „Rozmarné léto“, která začíná v 10 hodin 
dopoledne. Kyvadlová doprava zajištěna, děti mají vstup zdrama. Podrobné informace 
najdete na www.rozmarne.cz.  

ZÁMEK LIBOCHOVICE
8. a 9. srpna od 10 hodin VÝSTAVA EXOTICKÉHO PTACTVA
Zveme vás na tradiční letní prodejní výstavu exotického ptactva v prostorách zámeckých 
skleníků.

12. srpna od 18 hodin Off road: Lágry a kryty z druhé světové války - Most
Hoďte za hlavu pracovní starosti a vydejte se s námi na místa, kde vám budou připadat 
malicherné. 
Na místa, kde se ukrývaly tisíce lidí před padajícími bombami. Na místa, kde byly tisíce 
lidí vězněni v nelidských podmínkách. Na místa, která ve vás zanechají stopu. Trestanec-
ké a pracovní tábory, protiletecké a protistřepinové kryty, nezapomenutelné příběhy a hut-
ná atmosféra. Ve středu 12. 8. v 18:00, sraz u přesunutého kostela v Mostě. Co s sebou? 
Pevnou obuv, oblečení na venkovní aktivity. Cena je 290 Kč na osobu, děti do 15 let v 
doprovodu dospělého za 90 Kč. V ceně je doprava offroadem a služby průvodce. Napište 
nám na e-mail martin@offroadsafari.cz nebo volejte na 605 231 697. Počet míst omezen.

15. a 16. srpna Tradiční Březenská pouť
Nenechte si ujít tradiční Březenskou pouť, těšíme se na vás!

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

 ■ 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

SEZNÁMENÍ
 ■ Životem zklamaná a zraněná, 

39 let, menší 150 cm, silnější po-
stavy, hledá přítele z okolí Mostu, 
nekuřáka, na trvalý vztah. Najdu 
konečně své štěstí? Jen vážně. Te-
lefon: 721 464 015

 ■ K občasným schůzkám, hledá 
75/170, nekuřačka z Mostu, přítele 
nekuřáka, abstinenta, též z Mostu. 
Telefon: 731 389 028

 ■ Rozvedený 62/164/72 kg, hle-
dá hodnou ženu z Mostu a okolí. 
Vážný vztah. Telefon: 702 810 302

 ■ Pro přítele 69 let, seznámení, s 
vlastním bytem, bez závazku, ŘP 
vítán – není podmínkou. Most. Te-
lefon: 607 656 863

 ■ Rozvedený, bezdětný nekuřák 
62/164/72 kg, hledá hodnou ženu 
z Mostu a okolí, vážný vztah. Tele-
fon: 702 810 302

 ■ Modrooký rošťák 30 let, fi -
nančně zajištěn, pohodář, rád po-
zná milou, atraktivní slečnu nebo 
plnoštíhlou mamču, dej mi to, co 
mi schází a já na oplátku tobě. Na-
viděnou, napiš: 731 036 753

 ■ 56/180, nekuřák a abstinent s 
bytem a zahradou. Hledá ženu do 
55 let z Mostu a okolí, jen vážně. 
Telefon: 775 937 582

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

PODĚKOVÁNÍ
 ■ Chtěla bych touto cestou po-

děkovat policistům Městské po-
licie Most a policistům státní po-
licie, kteří mi velmi pomohli dne 
19. 7. 2015 při náhlém úmrtí mého 
bratra. Jejich jména neznám, jen 
jméno pana J. Doležala. Patří jim 
všem mé poděkování za jejich po-
moc. Jarmila Duff ková

VZPOMÍNKA
 ■ Dne 5. srpna 

jsme si připomenuli 
desáté výročí, kdy 
nás navždy opustila 
ve věku 79 let naše 
maminka, babička, 
prababička, tetička a sestra, paní 
Jiřina Jungová. Věnujte jí s námi ti-
chou vzpomínku. Děkujeme. Syn a 
vnoučata s rodinami

Prodám plastové poličky do provo-
zovny, vhodné na obuv nebo jiný sro-
timent. 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
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V Mostě začnou na 
ledě později

Později, než se předpo-
kládalo, začnou hokejisté 
s  přípravou na ledě. Původ-
ně měli vyjet už na začátku 
srpna, ale podle posledních 
zpráv na klubovém webu se 
tak stane až v  polovině mě-
síce. 

V neděli začíná Česká 
fotbalová liga

O víkendu odstartuje nová 
sezona ČFL, v  níž letos po 
sestupu z druhé nejvyšší sou-
těže bude působit FK Baník 
Most 1909. Hned v neděli 9. 
srpna se jeho hráči představí 
na domácím hřišti, když při-
vítají Viktorii Žižkov. Hraje 
se od 17.00 hodin. 

Gólman Francouz už 
tvrdě trénuje

Hrdina posledního fi nále 
Tipsport extraligy, gólman 
Pavel Francouz, už se tvrdě 
připravuje na nadcházející 
sezonu ve svém novém pů-
sobišti, v  týmu ruské KHL 
Traktor Čeljabinsk. Pravidel-
ně přidává fotky z  přípravy 
na twitter. 

Na úvod hned 
dvakrát venku

Fotbalisté Baníku Souš se 
v prvních dvou kolech divize 
skupiny B představí na hřišti 
svých soupeřů. Již o víkendu 
budou hrát v Nymburku, ná-
sledně pak v Libiši. Doma se 
svým fanouškům představí 
až 22. s rpna proti Českému 
Brodu.

Teplice budou hrát 
doma už příští pátek

Příští utkání na teplických 
Stínadlech se bude hrát už 
v pátek 14. srpna od 18.30 
hodin. Zápasem bude šlágr 
4. kola SYNOT ligy mezi 
Teplicemi a hostující Vikto-
rií Plzeň. Plzeň momentálně 
válčí v pohárových kvalifi -
kacích, a právě z tohoto dů-
vodu se zápas bude hrát již 
v pátek, aby Viktoria měla 
dostatek času připravit se na 
další kvalifi kační boje, které 
ji budou čekat v následujícím 
týdnu.

Piráti v přípravě 
prohráli s Plzní

Druhé přípravné utkání 
má za sebou nováček hoke-
jové extraligy, celek Pirátů 
Chomutov. Svěřenci kouče 
Vladimíra Růžičky změřili 
síly s  Plzní a nakonec pro-
hráli po samostatných nájez-
dech 2:3. 

 Fotbalistky začínají 
v Doubici

Nový ročník ženské divize 
A Čechy zahájí celek fotba-
listek Baníku Souš na hřišti 
svých soupeřek. Představí se 
na hřišti Spartaku Doubice, 
a to 23. srpna od 13.00 ho-
din. (jak)

MOST – Mostecká  senior tour 
2015 pokračovala čtvrtým tur-
najem, který završil její úvodní 
část. Soutěžní den byl určen pro 
všechny hráče a hráčky splňující 
seniorský věkový limit. 

Za proměnlivého počasí se 
muži i ženy utkali v 6 výkon-
nostních kategoriích, z nichž 
4 byly soutěžní a 2 nesoutěžní, 
promítající se však do celkového 
pořadí tour.

Soutěžní kategorie byly ode-
hrány ve formátu Stableford 
netto. První místo v kategorii 
hráčů s HCP 0-27 získal Jaroslav 
Tačner (43 STB), před Zdisla-
vem Mazurem (42 STB) a Fran-
tiškem Kačerem (38 STB). Ve 
výkonnostní kategorii HCP 

0-27 mezi ženami zvítězila Jaro-
slava Kožnarová (34 STB), před 
Libuší Prachařovou (34 STB) 
a Evou Pintovou (30 STB). Mezi 
hráči s HCP 27,1-54 obsadil 
první pozici  Zdeněk Hloušek 
(42 STB), před druhým Karlem 
Oerteltem (39 STB) a třetím 
Petrem Chýlem (37 STB). Ví-
tězskou kategorie hráček s HCP 
27,1-54 se stala Věra Pucová 
(57 STB), druhá skončila Ire-
na Šimůnková (35 STB) a třetí 
Dagmar Němcová (33 STB). 
V nesoutěžní kategorii hrané na 
rány brutto, pro hráče a hráčky 
s HCP 0 - 18, zvítězili Vladimír 
Macholda (80 ran) a Libuše Pra-
chařová (86 ran).

(nov)

PRAHA - Poslední červencový čtvrtek letošního roku ožily Žluté 
lázně v Praze pod údery těžkých vah a jak pro fanoušky bojových 
sportů, tak pro naprosté neznalce byl i letošní Open Air turnaj Yan-
game’s Fight Night 3 opět nezapomenutelným zážitkem! Základním 
programem byla pyramida těžké váhy podle pravidel K-1 WAKO 
PRO, včetně rezervního zápasu pro případ zranění v eliminacích a 
tři superfi ghty. 

Účastníci se mohli těšit na 
velmi atraktivní souboje jako 
například první superfi ght mezi 
Janem Soukupem a Lubošem 
Raušerem, druhý superfi ght 
mezi Tomášem Hronem a Igo-
rem Bugaenkovem (BLR) a zřej-
mě nejočekávanějším soubojem 
byla domácí odveta, kde si to 

Matouš Kohout rozdal po třech 
měsících znovu s Anatolim 
,,Toljou’’ Hunanyanem (ARM). 
Poté, co M. Kohout v dubnu 
letošního roku na Heroes Gate 
14 po vyhecovaném souboji s 
,,Toljou’’ vyhrál mezinárodní 
český titul v thajském boxu, 
rozhodl se ukřivděný arménský 

bojovník českou jedničku zno-
vu vyzvat. Tentokrát se bojova-
lo o mezinárodní titul WAKO 
PRO K-1. (Jednalo se o jediný 
zápas střední váhy tohoto veče-
ra.) Tento titulový zápas zahájil 
českou hymnou frontman kape-
ly Eddie Stoilow – Jan Žampa. 
Turnaj se bohužel neobešel ani 
bez vážnějších zranění. Figh-
ter Michal Janáček byl hned po 
svém souboji transportován do 
nemocnice, kde mu po vyšet-
ření oznámili, že má zlomenou 
podočnici a zřejmě bude muset 
podstoupit operativní zákrok.

Patricia SITTINGEROVÁ

Galavečer Yangame’s Fight Night 
pod širým nebem znovu zabodoval!

MOST – Dvorce TK Most hostily 
kvalifi kační turnaj na mistrov-
ství Evropy družstev v kategorii 
starších dorostenek do 18 let. V 
Mostě se představily týmy Čes-
ké republiky, Ruska, Moldavska, 
Řecka a Bulharska. 

Barvy Česka hájila i litvínov-
ská naděje Miriam Kolodziejo-
vá, která si letos už připsala 
výhry při čtyřhře na Australian 
Open a French Open. Navíc při 

nedávném mistrovství Evropy 
do 18 let společně s Vondrouš-
kovou ovládla čtyřhru. 

V Mostě se českým repre-
zentantkám dařilo. Ve fi nále 
přehrály Rusky 2:1 a mohou se 
tak těšit na evropský šampio-
nát družstev, který se bude hrát 
ve Francii. Česko šlo do fi nále 
přes Moldavii, kterou porazilo 
2:1, jako druhý nasazený tým. 

(jak)

MOST – Letošní závody Zóny střední Evropy, tentokrát pod titulem 
The Most FIA Cars Central Europe Challenge, které se na Autodromu 
Most uskuteční o tomto víkednu, mají zajímavý doprovodný pro-
gram, který se snaží přiblížit návštěvníkům atmosféru motoristické-
ho sportu co nejvíce a nejatraktivněji. 

Z  toho důvodu se letos po-
prvé uskuteční Grid Walk, tedy 
otevření startovního roštu pro 
vstup diváků těsně před ostrým 
startem několika dílčích závodů.

Grid Walk Open je žhavá 
novinka, která je součástí Th e 
Most FIA Cars Central Euro-
pe Challenge, který proběhne 
od 7. do 9. srpna. Na závodní 
dráze se opět představí značky 
vozů Mercedes, BMW, Ferra-
ri, Lamborghini nebo Renault 
Clio. Návštěvníci navíc budou 
mít možnost těsně před startem 
Sports Car Challenge vstoupit 
na startovní rošt a seznámit se 
více se závodními speciály při-
pravenými k ostrému startu, po-
cítí tak tu pravou předstartovní 
atmosféru.

Grid Walk začíná v  sobotu 
8. srpna ve 13.35 hodin. Volný 
vstup do blízkosti závodních 
jezdců mají pouze osoby star-
ší 15 let s platnou vstupenkou 
do paddocku. „Diváci se mohou 
dále těšit na sprinty formulových, 
vytrvalostních a cestovních vozů, 
prototypů a závodu Eset Touren-
wagen Cupu,“ uvedla manažerka 
Autodromu Most Veronika Ra-
ková s tím, že v sobotu se na poly-
gonu bude konat Kurz bezpečné 
jízdy FUN od 9 hodin a v neděli 
Kurz sportovní jízdy od 13 do 19 
hodin, včetně jízd po závodním 

okruhu. Účast na těchto kurzech 
je možné si rezervovat.

Pro účastníky kurzu jak 
FUN, tak sportovní jízdy při-
pravil Autodrom Most výhodu 
v  podobě víkendové vstupenky 
zdarma do paddocku pro sebe 
a doprovod. Navíc pro účast-
níky Kurzu sportovní jízdy je 

exkluzivně připravená jízda na 
závodním okruhu v rámci pro-
gramu samotných závodů. „Tato 
vstupenka bude také platit pro 
vstup na koncert Kamila Stři-
havky & Leaders, který se bude 
konat v sobotu od 19 hodin. Jako 
předskokan vystoupí skupina 
Kabát Revival z Varnsdorfu, a to 

od  17.30 hodin. Celý koncert je 
v  ceně víkendové vstupenky za 
390 korun, samotný koncert pak 
stojí 250 korun,“ upřesnila Vero-
nika Raková.

Přímo na polygonu budou 
vystavené vozy ze speciální 
edice Autodromu Most, a to 
BMW M3 E36, JEEP Cheeroke, 
Easydrift  Fabia, Škoda Octavia 
Sport a další vozy u vchodu do 
podchodu, který ústí na závodní 
dráhu. „Vozy budou k zapůjčení 
na 10 minut jízdy pouze na po-
lygonu v sobotu a v neděli od 12 

do 16 hodin za exkluzivní ceny. 
Zájemci si také mohou vyzkoušet 
drift ovací taxi jízdu v BMW M3 
E36,“ prozradila Veronika Ra-
ková. Na diváckém svahu nebu-
dou chybět dětské atrakce jako 
skákací hrad, otevřené bude 
dětské dopravní hřiště nebo 
motokárová dráha.  (jak)

Evropské závody aut rozezní 
také Střihavka & Leaders

MOST - Mostecký HKC Racing Team zaznamenal další z letošních 
úspěchů. Mladý motocyklový závodník Miroslav Kuchta se na Au-
todromu Most účastnil velkého mezinárodního podniku Alpe Adria 
Road Racing Championship a ve velice silné zahraniční i domácí 
konkurenci v nedělním závodě obsadil třetí místo.

Mirek považuje trať Autodro-
mu Most logicky za svou domá-
cí a dobře ji zná. Se svou Apri-
lií 125 RS byl zapsán hned ve 
třech klasifi kacích. Alpe Adria 
se jezdí v podstatě jako šampi-
onát střední Evropy, dále se jeho 
výsledky počítají i do ofi ciální-
ho Mistrovství České republiky 
silničních motocyklů a také do 
International Moto Racing Cup 
(IMRC). V sobotu a v neděli 
čekaly jezdce dva měřené tré-
ninky a pak dva hlavní závody. 
V bohatě obsazené kategorii 
stopětadvacítek vyjel šestou 
a posléze pátou startovní pozi-
ci v kvalifi kacích. V rámci Alpe 

Adria pak v závodech obsadil 
dvě pátá místa, v rámci českého 
mistrovství byl dvakrát čtvrtý, 
ale hlavním úspěchem víkendu 
bylo jednoznačně třetí místo 
v nedělním závodu IMRC.

„Ve své třetí sezóně jsem vlastně 
poprvé vybojoval pódiové umís-
tění a mám z něj obrovskou ra-
dost. Těší mě o to víc, že to bylo 
na domácí trati před domácím 
publikem, před přáteli a týmový-
mi partnery,“ nechal se v neděli 
slyšet mladý jezdec. Připomněl, 
že tropické víkendové počasí 
zrovna nesvědčilo motorům ani 
závodnímu obutí. „Podmínky 
jsme měli těžké všichni stejně. 

O fyzicky náročném řízení stro-
je v kožené kombinéze, těžkých 
botách, v rukavicích a helmě ani 
nemluvě,“ dodal Mirek. Zmínil 
ještě i fakt, že závodní úpravy 
ostrého silničního motocyklu 
nejsou levnou záležitostí a draž-
ší úpravy v rámci technických 
předpisů se projevují i na celkové 
rychlosti. Nicméně tentokrát za 
sebou v Mostě nechal i soupeře 
z fi nančně hodně silných týmů.

Pro HKC Racing Team tak 
šlo o veskrze vydařený víkend. 
V následujících dnech se ovšem 
bude věnovat opět závodům 
motokár, ale také formulí v rám-
ci Carbonia Cupu. Naplánová-
no je i několik testovacích dnů 
s ostrými cestovními vozy. A je 
snad zbytečné dodávat, že testy 
se neodehrají nikde jinde než na 
domovském Autodromu Most.
 (dum, jak)

Motocyklový úspěch 
HKC na domácí trati

Golfová Senior tour

Mladé tenistky v Mostě 
vybojovaly postup 

na ME družstev

Nejočekávanější souboj - Matouš Kohout vs. Nejočekávanější souboj - Matouš Kohout vs. 
Anatolij „Tolja“ Hunanyan.Anatolij „Tolja“ Hunanyan.

NIGHT RUN A AVON BĚH
MOST – V sobotu 15. srpna se koná 1. ročník zážitkového běhu 
na 10 km a na 5 km, který se uskuteční v centru Mostu a v jeho 
okolí.

Start závodu je v Mostě na 1. náměstí a trať pokračuje do par-
ku Šibeníku a zpět na náměstí. Vybíhá se za soumraku a přibíhá 
za tmy. Každý účastník závodu Night Run vybíhá na 10km trať 
s čelovou svítilnou. Přidružený charitativní AVON Běh se běží 
na vzdálenost 5 km. Součástí akce je i doprovodný závod RWE 
Kids Run, který se běží v odpoledních hodinách. 

Propozice, registrace a další informace o závodu jsou v násle-
dujícím odkazu:

http://www.night-run.cz/zavod-info/most/propozice.html
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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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přijímá obchodní oddělení.NOVÁ VES V  HORÁCH – V  Nové 
Vsi v Horách uspořádali již sed-
mé Novoveské letní slavnosti. 
Akce se konala uplynulý víkend 
a sklidila mezi místními velký 
úspěch. Podle nich patřily letoš-
ní slavnosti mezi nejzdařilejší.

Akce se konala pod záštitou 
starosty obce Nová Ves v  Ho-
rách, a zároveň poslance PČR, 
Davida Kádnera. Při této příle-
žitosti se také slavnostně stříha-
la páska k novému parku, který 
se nachází naproti obecnímu 
úřadu a jehož rekonstrukce se 
dokončila právě v těchto dnech. 
Na úpravách parku, který se 

může pochlubit nejen novou ze-
lení, ale také například vkusnou 
a moderní kamennou dlažbou, 
se podíleli i místní. Dlažbu sta-
čili položit za jediný týden. 

Program v pořadí již sedmých 
Novoveských letních slavnos-
tí byl tentokrát opravdu nabitý. 
Na své si přišli všichni bez roz-
dílu věku, především ale děti. 
Pro ně tu byla připravena řada 
soutěží a atrakcí. Program byl 
přichystán i pro dospělé, kteří se 
na slavnostech vydrželi bavit až 
do pozdních večerních hodin. 
V  rámci slavností byla otevřena 
nová výstava historických po-
hlednic Nové Vsi a okolí ve zdej-
ším Novoveském muzeu, ale také 
větrná elektrárna na Strážném 
vrchu. Program zpestřilo Diva-
dlo v  Pytli. Připravena tu byla 
soutěžní aréna pro děti i dospělé, 
žonglování na chůdách a další 
atrakce. K poslechu hrál dechový 
orchestr Chilli Band a vrcholem 
odpoledne byla módní přehlídka 
Agentury Jana: Femme Fatale 
R+R. Přítomní mohli zhlédnout 
také travesti vystoupení Madon-
ny, Cher či Michaela Jacksona 

v jedné osobě. Večer pak zahrálo 
mostecké Divadlo rozmanitos-
tí a k  poslechu Modrý cimbál. 
 (sol)

Novoveské 

slavnostiletní

...i krásné modelky.    ...i krásné modelky.    

Starosta obce David Kádner (vlevo) letos Starosta obce David Kádner (vlevo) letos 
zajistil Novoveské letní slavnosti v plné zajistil Novoveské letní slavnosti v plné 
parádě, s nabitým a zajímavým programem parádě, s nabitým a zajímavým programem 
a také v krásném prostředí nového parku. a také v krásném prostředí nového parku. 

Silnější pohlaví zaujala přehlídka vytuněných vozů.  Silnější pohlaví zaujala přehlídka vytuněných vozů.  

V Nové Vsi zazpíval V Nové Vsi zazpíval 
Michael Jackson. Michael Jackson. 

K vidění byla i Madonna...K vidění byla i Madonna...

Pro děti byla připravena řada aktivit, které je vtáhly do dění. Pro děti byla připravena řada aktivit, které je vtáhly do dění. 

Vyšívání, stříhání, malování, Vyšívání, stříhání, malování, 
zdobení....přítomní si mohli odnést zdobení....přítomní si mohli odnést 
spousty krásných výtvorů. spousty krásných výtvorů. 

Malování na obličej – zaručený Malování na obličej – zaručený 
tahák pro nejmenší i větší.  tahák pro nejmenší i větší.  

Před hlavním stanem se pořádaly zábavné Před hlavním stanem se pořádaly zábavné 
soutěže, včetně chůze na chůdách a jiné. soutěže, včetně chůze na chůdách a jiné. 

Na slavnosti zavítala také ředitelka pro regionální komunikaci Vršanské Na slavnosti zavítala také ředitelka pro regionální komunikaci Vršanské 
uhelné, a.s. Liběna Novotná (vpravo). Ta se nejvíce těšila na módní přehlídku. uhelné, a.s. Liběna Novotná (vpravo). Ta se nejvíce těšila na módní přehlídku. 

Módní přehlídka Módní přehlídka 
předvedla krásné šaty...předvedla krásné šaty...

Slavnostní stříhání pásky k nově Slavnostní stříhání pásky k nově 
rekonstruovanému parku.rekonstruovanému parku.


