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Milí čtenáři 
Možná, snad, konečně – se 

i statutární Most dočká mo-
derního, voňavého a kultivo-
vaného kina. Vratka kulturní-
ho domu Repre, které se musí 
vzdát naděje na snovou 
rekonstrukci, nebude 
možná takový průšvih. 
Alespoň mostečtí politici 
se tak tváří. Na poslední 
tiskovce představili radní 
myšlenku nového kina. 
Zatím je vše sice v plen-
kách, ale doufejme, že od 
nápadu k realizaci nebude dlouhá doba. O něco více 
najdete v článku na téže straně. Radostné výskání tele-
vizních spotů nad zjištěním, že s nabídkou pracovních 
míst se začíná trhat pytel, nebude daleko od reality. 
Primátor Mostu Jan Paparega představil plány zahra-
ničních společností, které se chystají zaplnit zónu Joseph 
a tedy i nabídku nové práce na Mostecku. Jaká výroba 
na sever Čech míří a kde budou mít nezaměstnaní šanci 
na uplatnění, zjistíte pod titulkem „Do Josephu míří noví 
investoři, musí se ale vybudovat sítě“. Heuréka! Bazén 
na třetí základní škole v Mostě je po zdlouhavých peri-
petiích konečně opravený. A dokonce už i funguje! Při 
rekonstrukci to poněkud drhlo, dlouho to trvalo a jak se 
nakonec ukázalo, problém bude mít projektant. Podrob-
nosti v článku „Bazén na  3. ZŠ konečně  funguje, pro-
jektant ale prý pochybil.“ Máte rádi pohádky a k tomu 
navíc loutkové? Pak určitě nepřehlédněte článek „Krá-
sa nesmírná slibuje velký divadelní zážitek“. Pohádku 
připravilo Divadlo rozmanitostí, a pokud na ni se svou 
ratolestí zavítáte, určitě neprohloupíte. O víkendu se 
v mosteckém divadle sešla spousta významných i méně 
významných osobností, které měly jedno společné: 
jednak se dobře pobavit, ale především přispět na děti. 
Reportáž z velmi vydařené charitativní módní přehlídky 
s poněkud výjimečnými modely a modelkami přinášíme 
na poslední straně.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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  Charitativní přehlídka Móda a hvězdy pomohla dětem z dětského domova a dětem z Klokánku. Akce probíhala za podpory Vršanské uhelné, Ústeckého kraje a dalších. 
Šeky předával i hejtman Oldřich Bubeníček.  

Na sálech se bude lépe dýchat

Jak pokračuje rekonstrukce v mostec-
ké nemocnici...

4

Přijmeme na pozici
SKLADOVÝ OPERÁTOR/KA 
distribuční sklad Dobrovíz

 MZDA: až 120 Kč/hod + příplatky dle ZP
 NÁSTUP IHNED, NEBO DOHODOU!
 Odměna za DOPORUČENÉHO zaměstnance

 NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 
 PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK 

 SVOZ z okolních lokalit ZDARMA
 Informujte se prosím o konkrétních svozových místech  
 na níže uvedeném čísle nebo emailu!

 DOTOVANÉ STRAVOVÁNÍ
 3 DNY V TÝDNU VOLNO 

 

Pro více informací
VOLEJTE: 778 486 580
E-MAIL: nabor.amazon@randstad.cz

MOST – Charitativní módní přehlídka pod názvem Móda a hvězdy, která se uskutečnila na prknech 
mosteckého divadla, kompletně vyprodala sál. Výtěžek ve výši šedesáti tisíc korun tak mohl putovat 
rovným dílem dětem z Dětského domova ve Vysoké Peci a dětem z teplického Klokánku. 

Akci uspořádala majitelka svatebního salonu 
Delta v Mostě Petra Vyoralová za podpory Vršan-
ské uhelné, Ústeckého kraje a dalších sponzorů. 

Symbolické šeky pak slavnostně předal Klokánku 
i dětskému domovu v rámci galavečera spolu s or-
ganizátorkou Petrou Vyoralovou hejtman Ústec-

kého kraje Oldřich Bubeníček. Peníze si mohly po 
třiceti tisících mezi sebe rozdělit děti z výtěžku ze 
vstupného, které činilo 120 korun. „Sál byl kom-
pletně vyprodaný, lidé seděli dokonce i na schodišti. 
Byla jsem velmi mile překvapena a ani jsem to ne-
čekala,“ uvedla Petra Vyoralová.   

(Pokračování na straně 12)

Móda a hvězdy přinesly peníze dětem

Dostanou Mostečané 
moderní multikino?

MOST – Mostečané se možná dočkají nového kina.  
Město se totiž chystá prodloužit  smlouvu na pro-
nájem prostor kina v Kosmosu,  ale už ne nadlou-
ho.  Radní totiž koketují s myšlenkou nového mul-
tiplexu v prostorách Repre. 

Koncem listopadu končí platnost smlouvy na 
pronájem prostor kina Kosmos ve stávajícím ob-
jektu. Radní teď přemýšlejí, jak nejvýhodněji uza-
vřít novou smlouvu. V Mostě by totiž rádi viděli 

v brzké budoucnosti nový a moderní kinosál. „Na 
prodloužení smlouvy na provoz kina máme připra-
vené dvě varianty. Na dobu neurčitou, s klasickou 
tříměsíční výpovědní lhůtou tak, abychom byli 
schopni pružně reagovat na danou situaci. Druhou 
variantou je smlouva tříletá, kterou máme připra-
venou k projednání,“ nastínil primátor města Jan 
Paparega.

(Pokračování na straně 2)

Zaslouží si statutární město Most nové kino? 

Mostečané jsou přesvědčeni, že rozhodně 
ano.
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MOST - Mšice smrková, která má 
na svědomí úhyn jehličnanů v 
regionu, zkomplikovala přípra-
vy na mostecké Vánoce.  

Most proto žádá občany, kteří 
by byli ochotni ze své zahrady 
darovat městu vánoční strom, 
smrk nebo jedli, aby kontakto-
vali magistrát. „Ideálně bychom 
potřebovali zhruba třináctimet-

rový a šestimetrový strom. O je-
jich pokácení i odvoz se postarají 
technické služby,“ informovala 
Michaela Pečnerová z odboru 
investic a komunálního hospo-
dářství. Právě ji mohou poten-
ciální dárci vánočního stromu 
kontaktovat. Učinit tak lze pro-
střednictvím telefonu 734 422 
074. (nov)

MOST – Rekonstrukce a zateplení bazénové haly na 3. Základní 
škole v Mostě v ulici U Stadionu je hotova. Během akce ale došlo ke 
skluzu v  termínu. Projektant udělal chybu a stavba si kromě opož-
děného dokončení vyžádala vícenáklady. Náhradu škody teď město 
řeší. 

Školáci ze 3. ZŠ i ostat-
ní plavci už mohou využívat  
školní bazén. Rekonstrukce 
bazénové haly a dalších částí 
totiž skončila zhruba v polovi-
ně srpna. „Investiční akce byla 
dokončena 10. srpna. V  rámci 
ní se zateplila hala a nad rámec 
zde vyvstala nutnost provést 
i nějaké vnitřní úpravy,“ kon-
statoval primátor Jan Paparega 
a dodal: „Byla to náročná akce, 
která se oproti plánu o něco pro-
táhla.“  Během rekonstrukce 
se totiž vyskytly chyby v  pro-
jektu, které bude město nyní 
řešit s  projektantem. Po něm 
bude žádat náhradu za vzniklé 
vícenáklady.  Projekt měla na 
starosti společnost CHEMIN-
VEST. S  touto společností už 

řeší město Most i další pochy-
bení, a to také u již dokončené 

akce, kterým je nový chodník 
z  Chanova. „Chodník teď také 
řešíme,“ doplnil první muž 
města. Zda se fi rma CHEMIN-
VEST dostane v  případě dal-
ších veřejných zakázek města 
na tak zvaný „blacklist“, ale 
město vyloučilo. „Nemůžeme 

vyřadit uchazeče, který se bude 
přihlašovat do  výběrového ří-
zení. To by bylo diskriminační 
a ani to nechceme. Nicméně 
v  případě další věci, kde nám 
bude projektovat CHEMIN-
VEST, bude opatrnost zvýšená,“ 
podotkl primátor Paparega.   

Vícepráce při rekonstrukci 
haly byly spojené s odstraně-
ním polyuretanové pěny pod 
střechou. Celkové náklady na 
zateplení pavilonu měly přijít na 
necelých osm milionů korun. 
Díky cenové nabídce vítěze této 
veřejné zakázky, společnosti 
Pulsklima, mělo město ušetřit 
45 procent původně odhadova-
ných nákladů. Na akci čerpalo 
město peníze z dotací z Fondu 
soudržnosti prostřednictvím 
Operačního programu Životní 
prostředí. Rekonstrukce za-
hrnovala kompletní tepelnou 
izolaci, výměnu dveří a oken. 
Opravila se také střecha a nain-
staloval větrací systém.  (sol) 

MOST – Po vzniku nové koalice došlo k personálním změnám v or-
gánech společností, kde má město   majetkovou účast. Z dozorčích 
rad a představenstev společností  odvolali radní všechny, kdo nově 
zasedli do opozice. Změny se chystají i v komisích Rady města Mos-
tu. 

Přesné seznamy nových kan-
didátů zatím vedení města no-
vinářům neposkytlo. Na dotazy 
ohledně uskutečněných per-
sonálních změn ve společnos-
tech s  majetkovou účastí radní 
pouze sdělili, že z orgánů před-
stavenstev a dozorčích rad byli 
odvoláni zástupci bývalé koa-
lice (členové KSČM a ANO), 

kteří byli nahrazeni zástupci 
nové koalice (ODS A ČSSD). 
„Jedná se o tři společnosti, kde 
změny proběhly. V  ostatních 
společnostech, kde není měs-
to stoprocentním akcionářem, 
padly jen nominace, které bude 
rada předkládat do zastupitel-
stva a v  návaznosti na to bude 
svolána valná hromada, kde by 

se změny měly realizovat,“ po-
tvrdil mostecký primátor Jan 
Paparega. Na nedávné tisko-
vé konferenci, na níž se sešli 
zástupci nové vládní koalice, 
včetně předsedů poslaneckých 
klubů ODS a ČSSD, mimo jiné 
také ale padlo, že ODS bude 
prosazovat, aby v  orgánech 
společností města, komisích 
a výborech měla zastoupení 
i opozice. Přesto budou v  do-
zorčích radách a představen-
stvech zástupci KSČM, ANO či 
SMM chybět. „Zástupci KSČM, 
které jako jediné považujeme za 

opozici, v  orgánech společností 
nejsou. Nabídli jsme jim mís-
ta v dozorčích radách a ta byla 
odmítnuta. Jednalo se o pozice 
v  dozorčích radách Technických 
služeb města Mostu, Sportovní 
haly Most a představenstvu Hi-
podromu Most,“ uvedl náměs-
tek primátora Marek Hrvol. Co 
se týče zástupců komisí Rady 
města Mostu, i zde se chystají 
změny. „Místa v  komisích jsme 
nabídli všem politickým stra-
nám, čekáme na nominace,“ 
doplnil ještě primátor Paparega.  

(sol)

(Dokončení ze strany 1)
Město podle něj rozhodně 

nebude smlouvu uzavírat na 
delší dobu, nežli je funkční vo-
lební období. 

Do budoucna totiž plánuje 
vybudovat v Mostě moderní ki-
nosál, případně multiplex. Nové 
kino by se pravděpodobně mělo 
vybudovat v  kulturním domě 
Repre. Společnost Crestyl se ob-
jektu vzdala a město Most nyní 
čeká na rozhodnutí rozhodčího 
soudu o připadnutí objektu do 
svého majetku. „Máme nějaké 
požadavky, nápady a necháme si 
zpracovat studii proveditelnosti. 
V rozpočtu na rok 2016 je do-
statek prostředků na projektovou 
dokumentaci. Je nasnadě zkusit 
se přiblížit ideji, že by zde bylo 
nové kino. Nyní čekáme na roz-
hodnutí rozhodčího soudu,“ řekl 

primátor a zároveň naznačil, že 
jisté plány s chátrajícím pomní-
kem v  centru město má. „Do-
mníváme se, že v  Repre by bylo 
vhodné multikulturní centrum. 
To, že by zde vznikl multiplex 
či jen moderní kinosál, se sa-
mozřejmě nabízí a byli bychom 
rádi,“ doplnil jej náměstek Ma-
rek Hrvol. V případě, že by dalo 
město nápadu s  rekonstrukcí 
Repre a vzniku multifunkční-
ho centra zelenou, mohli by se 
Mostečané konečně dočkat dů-
stojné a reprezentativní budovy 
v  centru Mostu, v  níž by našli 
řadu služeb a také restaurací. 

Objekt Repre prodalo město 
v roce 2010 společnosti Crestyl. 
Letos ale společnost odstoupila 
od kupní smlouvy a budova by 
měla znova připadnout městu 
Most.  (sol) 

MOST - Tento čtvrtek byla v 
mostecké výstavní síni Zlatá 
trojka zahájena výstava  soubo-
ru znovuobjevených a doposud 
ještě nikdy nevystavených kre-
seb Mostecké šachty, které před 
padesáti lety namaloval akade-
mický malíř Karel Bořecký.

Součástí vernisáže byl rovněž 
křest dvou publikací: Umělec-

ká díla J. Bradáčka a V. Kyselky 
v  Mostě a Beneš-Novák: Ob-
čané Mostecka v  řadách čs. za-
hraničních armád na Západě. 
Ve Stříbrné síni byla současně 
zahájena výstava fotografi í soch 
z  mosteckých ulic Tomáše On-
dráška nazvaná Sochy svůj ká-
men vyhřívají.

(nov)

KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU

MOST – V Městském divadle v Mostě se 
ve čtvrtek 22. října od 18 hodin uskuteční 
slavnostní koncert k příležitosti oslavy stát-
ního svátku „Den vzniku samostatného čes-
koslovenského státu“. Před jeho zahájením 
bude slavnostně předána Cena města Mostu, 
kterou za rok 2014 obdrží chirurg František 
Rybář Poté se návštěvníci mohou těšit na vy-
stoupení Anny K. s kapelou. Vstupenky lze 
již  zakoupit v pokladně divadla.

Lidi, nemáte náhodou 
vánoční strom?

Bazén na 3. ZŠ konečně funguje, 
projektant ale prý pochybil

Šachty v knihovně

Petice za nové hřiště

Dostanou Mostečané moderní multikino?
Chcete v Mostě nové kino?

Kamil (student 20 let) – Určitě! Konečně by politici udělali 
něco záslužného. V Kosmosu jsme byli s přítelkyní jednou a ješ-
tě druhý den mě bolel zadek. Nejsou náhodou ty sedačky ještě 
z duhý světový války?

Bohumil (důchodce 71 let) – My už s manželkou do kina 
moc nechodíme, ale vím, že mladí jezdí do Ústí nebo do Prahy. 
Nevím, co je na těch kinech lepšího. Když ale mládež chce kino 
jako má Ústí a Praha, tak ať ho má.

Saša (na mateřské dovolené 29 let) –  No hurá, konečně je to 
napadlo. Co se týká kina, jsme tady sto let za opicema! Všichni, 
koho znám, jezdí na do fi lmy Loun, do Teplic, do Ústí nebo až 
do Prahy. Dokonce i s malýma dětma. Je to trapný.

Lukáš (student 23 let) – Tak to by se mi hodně líbilo. Jezdit 
do okolních měst stojí peníze za benzín a v Kosmosu je to nepo-
hodlný a starý. To by na městě udělali hodně dobrou věc. Když  
už jsme město sportu, tak můžeme být i město kultury, ne? My-
slím, že Most si slušný kino zaslouží. (nov)

V orgánech společností proběhla čistkaMOST – Lidé z  Čepiroh si po-
stěžovali na magistrátu na chy-
bějící hřiště. Sepsali petici, ve 
které  požadují, aby jim město 
postavilo multifunkční hřiště 
pro děti i dospělé. 

Na chybějící hřiště upo-
zorňují čepirožští občané už 
delší dobu. Teď se ale naštvali 
a sepsali dokonce petici, kte-
rou podepsalo na sto dvacet 
obyvatel. Město se peticí vážně 
zabývalo. „Je to věc, která se už 
řešila v minulosti. Občané Čepi-
roh požadují to, co tady skutečně 
chybí, proto jsme celou záležitost 
dostatečně zvážili a našli řešení,“ 
uvedl mostecký primátor Jan 
Paparega. Město hledalo nejpr-
ve vhodné plochy pro nové hři-
ště. „Mluvili jsme i o tom, zda by 

nebylo možné využívat plochy 
fotbalového hřiště, které tam je 
k dispozici. Nicméně to však ne-
splňuje představu a požadavky 
obyvatel. Hledali jsme tedy jiné 
místo a myslím si, že jsme ho 
nakonec našli,“ komentoval věc 
primátor. Hřiště by mělo vyrůst 
na pozemcích města v  blíz-
kosti komunikace na Žatecké. 
Sportovní plocha by měla být 
přizpůsobena jak pro hry pro 
dospělé, jako je například tenis, 
volejbal, nohejbal či basketbal, 
tak i pro děti. „V  příštím roce 
chceme realizovat projektovou 
dokumentaci, a pokud vše půjde 
hladce, předpokládáme, že by-
chom ho příští rok zrealizovali,“ 
ujišťuje občany Jan Paparega.
 (sol)

Karla Novotného, radního 
města Mostu a náměstka mini-
stra průmyslu a obchodu

Blíží se výjezdní zasedání 
vlády ČR, která přijede jednat 
do Ústí nad Labem. Co dalšího 
se bude, kromě kontroverzní 
otázky těžebních limitů uhlí, 
projednávat?

Věřím, že program jednání 
bude pestrý a konstruktivní. 
Nicméně domnívám se, že na 
programu jednání výjezdního 
zasedání vlády ČR v Ústeckém 
kraji bude prezentován pro-
gram státní podpory výkupu 
tak zvaných „brownfi eldů“. Jde 

o podporu revitalizace a oživení 
menších zastaralých a nevyuží-
vaných průmyslových areálů, 
přípravu průmyslových ploch 
a objektů pro podnikání, což 

bude zajímavé i pro obchod-
níky a živnostníky na území 
strukturálně postižených kra-
jů. Příjemci dotace by měly být 
kraje a obce v těchto regionech. 
Dotace by měla být poskytována 
formou přímé podpory z národ-
ních zdrojů. Další možný mate-
riál k jednání by se měl týkat 
probíhajících a plánovaných in-
vestic v oblasti dopravní infra-
struktury v Ústeckém kraji v ob-
lasti silniční, železniční a lodní 
dopravy. Jedním z  hlavních 
témat jednání bude i zkapacit-
nění silnice I/27 mezi Mostem 
a Litvínovem, kde pan premiér 
uložil ministerstvu dopravy vy-

pracovat stanovisko k  této věci 
a navrhnout možná řešení.

  Za zmínku jistě stojí i ma-
teriál týkající se problematiky 
sociálně vyloučených lokalit na 
území tohoto regionu - materiál 
by měl obsahovat konkrétní ná-
vrhy opatření vedoucí k řešení 
problematiky nárůstu obyvatel 
žijících v sociálně vyloučených 
lokalitách.

 Dále pak materiál týkající se 
problematiky revitalizace Kruš-
ných hor, kde se připravuje har-
monogram přípravy Programu 
revitalizace Krušných hor do 
roku 2030.

 (nov)

  OTÁZKA PRO...

Bazénová hala na 3. ZŠ v Mostě je Bazénová hala na 3. ZŠ v Mostě je 
zateplená a září novými barvami.zateplená a září novými barvami.



zpravodajství 16. říjen 2015 3

MOSTECKO – Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo infor-
mační kampaň pro školní děti. Říká jim, jaká jsou jejich práva. Pořá-
dá pro ně vzorové hodiny občanské výchovy, ve kterých se tématu 
dětských práv intenzivně věnují. 

„Na prvním místě musí být 
vždy to, co je nejlepší pro kon-
krétní dítě. Pokud je to možné, 
má právo znát své rodiče a také 
má právo na jejich péči. Též má 
právo svobodně se vyjadřovat 
ve všech záležitostech, které se 

jej dotýkají, například u soudu, 
má právo na pomoc sociálního 
pracovníka,“ řekla ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová Tominová. Úmluva 
o právech dítěte obsahuje 54 
článků. V kampani ministerstvo 

seznamuje děti alespoň se zá-
kladními z nich. „Těžko mohou 
děti svá práva vyžadovat, když 
o nich ani nevědí,“ uvedla mini-
stryně. Kampaň je určena dětem 
ve věku 13 až 14 let. Přípravnou 
metodiku ke vzorové hodině 
najdou učitelé na webových 
stránkách akceproskoly.pra-
vonadetstvi.cz. Do projektu se 
rovněž zapojila Asociace učitelů 
občanské výchovy.  (pur)

MOST – Desítky lidí, kteří se obávali o osud Mostecké psí školy 
Rastava a přišli své obavy sdělit také na zastupitelstvo, mohou být  
klidní. Psí škola se stěhovat nikam nebude, ani nezruší svoji činnost. 
Bude dál působit na Matyldě.

Lidé i sama psí škola se začali 
obávat o existenci v  momentě, 
kdy občanskému sdružení kon-
čila smlouva o výpůjčce a novou 
smlouvu o pronájmu pozemků 
nechtělo město občanskému 
sdružení Mostecké psí školy 
Rastava schválit ani za navýše-
nou nabídku 24 tisíc korun. A to 
i přesto, že město stanovilo cenu 
pronájmu na dvacet tisíc korun. 
Po nových jednáních a ostré 
kritice města ze strany obyvatel, 
kteří školu navštěvují, došlo na 
nová jednání. Radní nakonec 
schválili psí škole Rastava nájem 

plochy u Matyldy za roční ná-
jem ve výši 32 tisíc korun s tím, 
že pozemek bude využíván za 
účelem výchovy a výcviku psů, 
psích sportů, intenzivních vý-
cvikových kurzů a soustředění 
s ubytováním v areálu pro účast-
níky těchto akcí, soustředění zá-
chranných brigád kynologů, vě-
zeňské služby, Policie ČR apod. 
K jiným účelům nájemce poze-
mek využívat nesmí. Částka 30 
tisíc už na rozdíl předchozí ceny 
přišla městu přijatelná. „Cenu 32 
tisíc korun za pronajaté pozemky 
na Matyldě nabídla a navýšila 

sama Mostecká psí škola Rastava 
v  návaznosti na opětovné pro-
jednávání této záležitosti,“ zdů-
vodnil, jak město dospělo k této 
výši ceny za pronájem pozemku 
o rozloze pěti tisíc metrů čtve-
rečných, mostecký primátor Jan 
Paparega.

Mostecká psí škola Rastava 
tak může pokračovat ve více 
jak desetileté tradici. Založena 
byla už v  roce 2005. Zabývá se 
výchovou a výcvikem psů všech 
plemen a kříženců. Kromě toho 
pořádá výcviky nejen pro za-
čátečníky a pokročilé, ale také 
organizuje kurzy agility, v let-
ních měsících výcvikové pobyty 
a soustředění Záchranných bri-
gád kynologů.

(sol)

MOST – V Mostě skončilo tento týden blokové čištění ulic. Řidiči tak 
na pár měsíců nebudou muset hlídat dopravní značení a přeparko-
vávat svá vozidla. Do ulic města ale vyráží stroje a pracovní čety, 
které likvidují spadané listí a provádějí podzimní úklid. 

 „Co se týká blokového čištění, 
měli jsme zhruba stejné problé-
my jako v minulých letech. Neká-
zeň řidičů se výrazně nelišila, jen 
počty ulic se s novou výstavbou 
stále zvyšují a my na to musíme 
reagovat,“ zhodnotil pověřený 
šéf Technických služeb v  Mos-
tě Karel Mutinský. Na blokové 
čištění a jeho režim si nedávno 
postěžovali občané na zastu-
pitelstvu. Požadovali, aby stro-
je nezačínaly s  čištěním v  tak 
časných ranních hodinách, kdy 
mají problém přeparkovávat 
zejména starší či nemocní ob-
čané. Upravit harmonogram by 
ale znamenalo problémy jinde. 
„S výhradami, které zazněly na 
zastupitelstvu, se setkáváme. 

Blokové čištění v některých čás-
tech města působí krátkodobé 
problémy s parkováním a my se 
snažíme být co nejdříve hoto-

vi, aby lidé při návratu z práce 
už měli kde parkovat. Pozdější 
zahajování práce by mohlo způ-
sobovat problémy odpoledne,“ 
vysvětluje Karel Mutinský. 

Prioritou bude v  těchto 
dnech úklid listí. V oblastech, 
kde rostou lípy je v  těchto 
dnech spad nejvyšší. „Už teď 
se zaměřujeme na lokality, kde 
dochází k většímu pozvolnému 
opadu listí. Nad rámec řádného 
vyhrabávání v listopadu bu-
deme podle potřeby nasazovat 
pracovní skupiny. Také v tom-
to období sledujeme chodníky 
s větším spadem listí, které me-
teme strojně, pro bezpečnější 
schůdnost za mokra. Nejvíce 
problémů je na začátku podzi-
mu s ulicemi, kde jsou lípy,“ řekl 
Karel Mutinský. Plošný úklid 
listí z trávníků začne v  Mostě 
až koncem října a pokračuje 
v listopadu. „Město Most má 
spoustu stromů a listí musíme 
vyhrabat všude. Tlející hmo-
ta během zimy a nepořádek 
splavený na silnice nepřichází 
v úvahu,“ ujišťuje ředitel.  (sol)

V Mostě končí blokové čištění

Psí škola na Matyldě zůstává, 
ale za dražší nájemné

Říkejte dětem, že mají svá práva

MOST - Novou přírodovědnou učebnu mohla pro své studenty ote-
vřít tento týden střední zdravotnická škola v Mostě, a to díky fi nanč-
ní podpoře společnosti Vršanská uhelná. Těžařská společnost věno-
vala na vybavení učebny čtyři sta tisíc korun, a to v rámci projektu 
Chytrých hlav. 

Studenti Vyšší odborné školy 
ekonomické, sociální a zdra-
votnické, Obchodní akademie, 
Střední pedagogické školy 
a Střední zdravotnické školy 
Most se mohou díky podpoře 
těžařů učit v nové a moderně 
vybavené přírodovědné učebně. 
Integrovaná střední škola reago-
vala na další výzvu vyhlašované-
ho grantového programu Chytré 
hlavy pro Sever, který je priorit-
ně zaměřen na školy a vzdělává-
ní. „V letošním roce byla výzva 
směřovaná do přírodovědného 
vzdělávání. Zdravotnická škola 
obsahuje hodně oborů, kde jsou 
ty přírodovědné hodně zastou-
peny. Jsou s velikou hodinovou 
dotací až k výstupům u maturit-
ní zkoušky a také je snahou, aby 
vědomosti žáci získávali nejen 
v oblasti teoretické, ale i praktic-

ké. Proto jsme zpracovali spolu 
s učiteli projekt na učebnu pří-
rodovědných předmětů,“ uvedla 
ředitelka školy Jana Adamcová. 
Ta mimo jiné podotkla, že ško-
la chtěla učebnu vybavit kromě 
tradičních věcí, jako je chemie 
či biologie, také něčím, co by 
bylo významně jiné, než na co 
jsou učitelé a žáci zvyklí. „Nová 
učebna má speciální moderní 
školní pomůcky. Zejména po-
můcky digitálního charakteru, 
které stály poměrnou částku, a to 
dvě stě tisíc korun a za zbývající 
peníze se učebna dovybavila na-
příklad novými lavicemi, stolky 
a dalším nábytkem. Chtěli jsme, 
aby byla učebna celá kompletně 
a hezky vybavená a bylo v ní 
kantorům i studentům dobře. Za 
tuto pomoc bych chtěla společ-
nosti velmi významně poděko-

vat,“ uvedla dále ředitelka. Před 
slavnostním přestřižením pásky 
promluvil ke studentům také 
generální ředitel Vršanské uhel-
né společnosti Vladimír Rou-
ček. „Těžební společnost chce být 
společensky prospěšná pro region 
hlavně tam, kde to potřebuje nej-
víc. Všeobecně se za tuto oblast 
považuje zvyšování vzdělanosti. 
Bez vzdělaných lidí nemůže do 
budoucna region prosperovat,“ 
vysvětlil generální ředitel, proč 
těžaři směřují peníze právě do 
vzdělanosti. „Oblasti školství se 
navíc nikdy nedostává prostřed-
ků dost. Chybí kraji, chybí obci 
a my se snažíme tímto přispět 
tomu, aby úroveň školství moh-
la pomocí moderních výukových 
systémů a vybaveností vzrůstat 
a aby šlo s dobou,“ podotkl ješ-
tě Vladimír Rouček a na závěr 
studentům popřál, aby jim nová 
učebna sloužila ku prospěchu, 
mohli se v ní co nejlépe připra-
vit pro další studium či zaměst-
nání a cítili se v ní dobře nejen 
oni, ale i kantoři.   (sol)

Těžaři vybavili studentům 
novou učebnu

Pásku slavnostně přestřihli generální Pásku slavnostně přestřihli generální 
ředitel Vršanské uhelné Vladimír ředitel Vršanské uhelné Vladimír 

Rouček, náměstkyně primátora Markéta Rouček, náměstkyně primátora Markéta 
Stará a ředitelka školy Jana Adamcová.  Stará a ředitelka školy Jana Adamcová.  
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Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově

Realizace projektu „Revitalizace MŠ Paraplíčko v Litvínově“ se blíží zdárně ke konci. 

Akce byla rozdělena na tři samostatné části:

stavební práce

dodávka a montáž nábytku

dodávka a montáž venkovních herních prvků

Stavební práce jsou v současné době ukončovány. Byly provedeny bourací práce, 

nové instalace (elektro, voda, kanalizace, topení), došlo k vybavení školní kuchyně, 

byly provedeny zednické práce (nové příčky, sádrokartonové podhledy), došlo k vylití 

nových podlah. Na toaletách byly provedeny nové obklady, byly instalovány nové 

zařizovací předměty (toalety, umyvadla), byla instalována svítidla. V současné době 

byly dokončeny výmalby, probíhá měření polétavých částic, revize a zkoušky nových 

instalací a celkovému k úklidu objektu. Nyní probíhá přejímka stavebních prací, jsou 

odstraňovány vady a nedodělky. Děti by se do mateřské školy měly vrátit již po po-

lovině října.

Současně dochází k  výrobě nábytku a vnitřního vybavení školk y. Jedná se pře-

devším o šatní skříňky, stoly, židle a židličky, lehátka a matrace, dětský nábytek do 

tělocvičny, nábytek do herny, police, koberce, hudební vozík nebo vozík na lůžkoviny. 

Nábytek bude po dokončení stavebních prací instalován v nově opravených prosto-

rách školky.

Venkovní herní prvky jsou v současné době rovněž ve výrobě, v terénu došlo k vy-

týčení sítí. Nově budou v zahradě umístěny herní prvky jako např. lanová pyramida, 

herní sestava ve tvaru lodi a hradu, různé typy houpaček, šplhací soustava, trampo-

lína, domeček a venkovní učebna. Tyto prvky budou dokončeny v  průběhu měsíce 

října.

Na projekt byla uzavřena Smlouva č. CZ.1.09/1.2.00/88.01358 o poskytnutí dotace 

z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, kterou 

byla na projekt alokována částka ve výši cca 13,5 mil. Kč, podíl města by měl činit 15% 

celkových uznatelných nákladů tj. cca 2,4 mil. Kč.

Žádost o dotaci byla podána v rámci 69. výzvy do Regionálního operačního pro-

gramu II Severozápad, prioritní osa 9.1 Regenerace a rozvoj měst, oblast podpory 

9.1.2 podpora revitalizace a regenerace středních a malých města. 

www.europa.cz

www.nuts2severozapad.cz

Další podrobnosti projektu naleznete na www.mulitvinov.cz/projekty-mesta/ 
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(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

MOST – Krajská zdravotní instalovala v uplynulých dnech do mos-
tecké nemocnice v rámci rekonstrukce porodnice novou vzducho-
techniku. Nová jednotka s regulací vážící tři a půl tuny by měla 
zajistit zdravotníkům i pacientům dostatečnou kvalitu vnitřního 
prostředí na porodních a operačních sálech, které v budově sídlí. 

Novou vzduchotechniku 
montovali dělníci na střechu 
pavilonu C mostecké nemoc-
nice prostřednictvím velkoto-
nážního jeřábu minulý týden. 
Vzduchotechnika bude sloužit 
primárně pro operační a po-
rodní sály pavilonu „C“. „Kro-
mě velkotonážního jeřábu jsme 
k usazení komponentu na stře-
chu budovy použili také paleto-
vé vozíky. Celkem se na montáži 
podílelo deset dělníků. Nejtěžší 
bylo vzhledem ke skladně stře-
chy vyvážení vzduchotechniky 
tak, aby byla v rovině. Museli 
jsme například upravovat dlaž-
bu, na které stojí,“ řekl pro-
jektový manažer stavby Pavel 
Kováč. 

Po dobu rekonstrukce jsou 
maminky hospitalizovány v ná-
hradních prostorách pavilonu 
„C“. „Několikaměsíční rekon-
strukce porodnice si pro ma-
minky nevyžádala žádné ome-
zení. Oddělení šestinedělí jsme 
přestěhovali do přízemí budovy 
a i porodní sály byly v běžném 
provozu,“ řekla hlavní sestra 
Nemocnice Most Marcela Šá-
rová. 

Porodnice mostecké ne-
mocnice je rekonstruována 

z finančního daru těžební spo-
lečnosti Vršanská uhelná, a. s. 

ve výši 4,2 miliony korun. Dar 
Vršanské uhelné, a. s. rozšířil 
rozsáhlou rekonstrukci mos-
tecké nemocnice v hodnotě 
157 milionů korun. Jak ne-
mocnice, tak její porodnice 
„zazáří v novém“ po čtyřiceti 
letech. 

Porodnice s porodními sály je 
v současné době v náhradních 
prostorách právě v souvislosti 
s fi nišující rekonstrukcí nemoc-
ničních pavilonů a vlastní re-
konstrukcí porodnice, ve které 
se během 40 let narodilo přes 40 
tisíc dětí.   (sol)  

Na porodních a operačních 
sálech se bude lépe dýchat

MOST - První představení projektu PREVENCE TAK TROCHU JINAK 
slavilo úspěch. Slovo prevence může široké veřejnosti znít jako po-
učování. Prevence může být ale i zábavná. A právě o prevenci zábav-
nou formou se snaží projekt Divadla VeTři. 

Projekt je určený jak dě-
tem v mateřských školách, tak 
i žákům ZŠ a seniorům v Mos-
tě. Jednotlivým věkovým kate-
goriím je vždy přizpůsobený. 
Projekt Prevence tak trochu 
jinak byl zahájen v pátek 9. říj-
na. První představení na téma 
Kontakt s cizí osobou odehrálo 
Divadlo VeTři v mostecké MŠ 
Marie Pujmanové. Podle reakcí 
dětí lze představení považovat 
za více než úspěšné. Přítomné 

děti byly interaktivně zapojeny 
a samy ovlivnily průběh před-
stavení. V pondělí 12. října se 
Divadlo VeTři představilo v MŠ 
Fr. Kmocha s tématem: DO-
PRAVA a o hodinu později na 1. 
ZŠ Most, kde pro žáky bylo při-
pravené téma: NÁSTRAHY IN-
TERNETU. Prevence tak trochu 
jinak bude pokračovat od 2.11. 
do 20. 11. opět na mosteckých 
MŠ a ZŠ. Projekt fi nančně pod-
pořil mostecký magistrát a sta-

tutární město Most a mediálním 
partnerem je týdeník Homér. 
Příští akce se chystají například 

2. 11. od 9 hodin v MŠ Nezva-
lova na téma Zdravá výživa. 
 (nov)

Prevence tak trochu jinak a zábavně

MOST – Město Most nechává aktualizovat projekt na další etapu vý-
stavby komunikace a inženýrských sítí pro zónu Joseph. Vyskytli se 
totiž noví zájemci o podnikání v zóně. 

Aktualizaci projektové do-
kumentace pro druhou etapu 
výstavby komunikace a inže-
nýrských sítí pro zónu Jose-
ph zajistí společnost Báňské 
projekty Teplice za nabídko-
vou cenu 156 090 Kč. Jedná 
se o plochu lukrativní pro in-
vestory, která je rovinatá a na-
chází se blízko vjezdu do zóny. 
V současné době město jedná 
hned s  několika potenciálními 
zájemci, kteří zvažují uskuteč-
nění svého podnikatelského 
záměru právě na uvedené plo-
še. Jméno investora ale vedení 
města zatím prozrazovat ne-
chtělo. Naznačilo však, že by 
se mělo jednat o výrobu pro 
automobilový průmysl. „Jedná 
se o automotiv. Výroba by se 
měla omezit na lisování a svařo-
vání. Produkty v surovém stavu 
by se sem měly dovážet. Počet 
zaměstnanců, kterým by fi rma 

dala práci, by byl zhruba kolem 
čtyř set,“ prozradil primátor. 
Nejde ale o jediného zájemce, 
kterého láká zóna Joseph. „Jed-
nali jsme i s dalším investorem. 
Ten se momentálně rozhoduje 
mezi naší zónou a zónou v Pol-
sku. Rozhodnutí by mělo pad-
nout přibližně během týdne,“ 
upřesnil Jan Paparega. Vážným 
zájemcem je další investor, 
který chce podnikat v  zóně na 
rozlehlé ploše a zřídit tu da-
tové centrum. „Jednáme také 
s  investorem, který je pro nás 
zajímavý už z  hlediska objemu 
plochy, kterou by potřeboval. Na 
druhou stranu, počet pracovních 
míst, která chce vytvořit, je malý. 
Něco kolem padesáti pracovních 
míst,“ nastínil dále primátor 
Paparega. I přesto, že nabídka 
pracovních příležitostí by byla 
v  případě datového centra jen 
velmi malá, město má o inves-

tora zájem. A to i kvůli tomu, 
že rozvojová zóna je už dlouhá 
léta téměř poloprázdná. „Plo-
cha, o kterou mají zájem, není 

zanedbatelná a přínos do měst-
ské kasy by byl značný. Ze so-
ciálního úhlu pohledu bych byl 
ale raději, kdyby se zde mohlo 
vytvořit více pracovních míst,“ 
zhodnotil první muž města. 

Zatím jsou v  Josephu zaby-
dlení jen čtyři investoři. Pátým 
by měla být společnost Yankee 
Candle Europe, Ltd., která tu 
chce vystavět závod na výro-
bu voskových svíček a dalších 
aromatických prvků do domác-
nosti a s níž má nyní už město 
uzavřenou smlouvu o smlouvě 
budoucí. „V okamžiku, kdy bude 
hotové územní rozhodnutí, při-
stoupíme k  samotnému podpisu 
kupní smlouvy,“ doplnil Jan Pa-
parega. Ten mimo jiné také při-
pomněl, že pozitivním faktorem 
při lákání nových investorů do 
zóny je momentálně budovaný 
obchvat a přemostění přes Ve-
lemyšleves. „Je to pro investory 
rozhodně důležitý prvek z  hle-
diska logistiky a zajímají se o to,“ 
potvrdil ještě Jan Paparega.

  (sol) 

Do Josephu míří noví investoři

Kdo obývá JOSEPH
Průmyslovou zónu, která 

zahrnuje plochu sto deva-
desáti hektarů, obývají čtyři 
společnosti. Mexická hliní-
kárna Nemak Czech Repu-
blik zabývající se výrobou 
hlav motorů pro automobi-
ly. Starcam, rovněž výrobce 
hliníkových hlav motorů 
pro automobily. RAI Most, 
který pro trh dodává interié-
rové prvky pro automobilo-
vý průmysl a AFSI Europe, 
výrobce vzduchových a ole-
jových fi ltrů. Pátou, která tu 
začne co nevidět stavět, je 
Yankee Candle Europe, Ltd., 
výrobce voskových svíček 
a aromatických prvků do 
domácnosti. 

Po dobu rekonstrukce porodnice jsou maminky Po dobu rekonstrukce porodnice jsou maminky 
hospitalizovány v náhradních prostorách pavilonu C.hospitalizovány v náhradních prostorách pavilonu C.
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Zlé sny

V noci se budil zpocený hrů-
zou. Vracel se mu stále stejný 
sen. Zbytek noci pak mořil své 
tělo nekonečnou řadou posi-
lovacích cviků. Svaly měl jako 
ocelové pružiny. Trvalo vždy 
několik hodin dřiny, než se jeho 
vztek a strašná zlost přetavily 
v  únavu. Nesná-
šel ten pocit, které 
měl v hrudi a hrdle 
hned po probuzení. 
Hořká lítost, strach 
a nad tím vším 
žhavá zloba. Chtěl 
se toho jednou pro 
vždy zbavit. Ne-
bylo mu to přiro-
zené. Jako dítě byl 
hodný a poddajný 
chlapec. Nedoká-
zal nikomu ublížit 
a jen s problémy se 
vzmáhal na odpor, když s  ně-
kým nesouhlasil. Spíše tichý, 
šťastný, když si ho nikdo nevší-
mal. Přesný opak svého o rok 
staršího bratra. Ten byl vztek-
loun a k výbuchu nikdy neměl 
daleko. Žili jen s matkou. Otce 
nepamatoval. Máma celé dny 
těžce pracovala, aby kluky uži-
vila a mohla si dovolit pěkné 
bydlení. Kluci se starali sami 
o sebe. Většinou to byl on, kdo 
pomáhal bratrovi. Připravoval 
večeři pro oba, uklízel po něm 
nepořádek. Bratr byl jako vítr. 
Chvíli nevydržel na jednom 
místě. Večer, když byla máma 
v práci a on se bál přízraků ve 
tmách, si k  němu bratr zalezl 
pod peřinu. Vyprávěl mu fan-
tastické dobrodružné příběhy, 
které vznikaly v  jeho hlavě. 
Usínal spokojený a s  pocitem 
tepla a bezpečí. Skvěle se do-
plňovali. Byli jako dvě lžičky, 
které do sebe přesně zapad-
nou. Všechno se změnilo ten 
den, který mu už nikdy nese-
šel z  mysli. Ve škole se objevil 
nový kluk. Vrátil se s  rodiči ze 
zahraničí a nastoupil do třídy, 
kam chodily děti o několik let 
mladší než on. Byl to grázl na 
první pohled. Velký, silný kluk 
se zlým pohledem. Samozřejmě 
si pro šikanu vybral jeho. Na 
první pohled v něm poznal sla-
bého soupeře, který neumí řešit 
konfl ikty. Měl z  nového spolu-
žáka strach. Raději trpěl drob-
né ústrky, vysypanou aktovku, 
rozšlapanou svačinu, mokrou 
hlavu, kterou mu tyran přidržel 
v  záchodové míse na školních 
záchodcích. Nechtěl to nikomu 
říct. Bál se, že se mu spolužák 
bude ještě více mstít a ostatní 
se mu budou smát. Loudal se ze 
školy, aby měl šanci, že ten den 
už spolužáka nepotká. Třeba 
nevydrží čekat. Když procházel 
kolem garáží, kde v tuhle hodi-
nu nikdo nebýval, objevil se ten 
kluk před ním. Zle se usmíval. 
Připravil si pro něj něco speci-
álního. Poškleboval se a ptal se 
ho, jestli ví, jak se cítil Palach. 
Třeba by to chtěl vyzkoušet. Pak 
na něj vycákl páchnoucí teku-
tinu. Poznal benzín a rozbrečel 
se strachy. Myslel si, že už mu 
nemůže nic pomoct. Ten kluk 
si hrál se zapalovačem a nutil 
ho, aby o sobě a své mámě ří-
kal strašné věci. Kdyby ne, tak 
hrozil, že ho zapálí. Najednou 
se u garáží objevil jeho bratr. 
Vztekloun, který nikdy nešel 
pro ránu daleko. Jediný po-
hled stačil, aby odhadl, co se 
děje. Skočil beze strachu a bez 
rozmyslu na mnohem staršího 
a silnějšího kluka. Volal na něj, 
aby utekl a s urputností vlastní 
své povaze se rval s  protivní-
kem. Stál jako solný sloup a neu-
měl se rozhodnout, co má dělat. 
Chtěl bratrovi pomoc, ale měl 

strach. Chtěl utéct, ale nemohl 
bratra opustit. Díval se, jak se 
bratr dostal pod svého soupeře. 
Viděl, jak ho ten kluk polévá 
zbytkem benzínu. Pak vysko-
čil a hodil na ležícího chlapce 
zapálenou sirku. Zároveň sáhl 

po něm a přidržel 
ho. Vyhrožoval, že 
jestli se hne, jestli 
bratrovi pomůže 
nebo uteče, tak ho 
také spálí. Nikdy 
nezapomněl na ten 
pohled. Na bratrův 
křik, který ho bu-
dil v noci ze spaní. 
Když bylo po všem, 
kluk mu řekl, že 
jestli jen cekne, 
zabije ho. Nemo-
hl zavolat pomoc, 

nemohl udělat vůbec nic. Seděl 
u těla svého mrtvého bratra, 
nemluvil, neplakal. Tak je našli 
lidé. Nikomu nedokázal říct, co 
se stalo. Několik měsíců strávil 
v  nemocnici a pak v  léčebně. 
Do stejné školy se už nikdy ne-
vrátil. Uzavřel se do sebe, nikdy 
nikomu neřekl, co se tenkrát 
stalo. Ani mámě, ani policii, 
nikomu. Stále se léčil, nemohl 
se vrátit do normálního života. 
Nestýkal se s  lidmi, pracoval 
z domova. Téměř nikam necho-
dil. Byl už dospělý, když zemře-
la i jeho matka. Zůstal sám, ale 
jeho svět se tím nijak nezměnil. 
Noc co noc ho budil křik hoří-
cího bratra a pocit viny, že se 
nedokázal postavit tyranovi. 
Že nedokázal bratra zachránit. 
Už několik let věděl, co musí 
udělat. Připravoval se na to. 
Cvičil a sílil. A hledal. Hledal 
toho kluka, který mu zničil ži-
vot. Teprve před nedávnem ho 
konečně našel. Od chvíle, kdy 
věděl, kde ten chlap teď žije, se 
mu sen vracel stále častěji. Zjis-
til si o něm všechno. Pracoval 
jako dělník a měl čtyři děti. Pro 
jeho povahu bylo typické, že 
se o rodinu nestaral. Ženu prý 
bil, a tak od něj odešla. Tyran 
v dětství zůstal tyranem dál. Na 
ten den se dobře připravil. Ne-
uměl řídit auto, tak se za svým 
zlým snem vydal autobusem. 
Čekal před domem, kde muž 
žil, několik hodin. Konečně ho 
uviděl. Zrychlil se mu tep a za-
čal se potit. Uvědomil si, že ho 
ochromuje stejný strach, jako 
když byl dítě. Připadal si malý 
a bezbranný. Pak  mu došlo, že 
už není malý. Byl silný a velký 
chlap. Byl si sám sebou jistý. 
Jeho strach se změnil ve vztek 
a nenávist. Ten chlap ho nepo-
znal. Prošel kolem něj, aniž by si 
ho všiml. Sáhl po něm a strhnul 
ho k zemi. Než se stačil ohradit, 
než se stačil bránit, polil ho při-
praveným benzínem, jako on 
tenkrát jeho a bratra. Pak se nad 
ním naklonil a řekl mu, kdo je 
a proč přišel. Chlap začal prosit 
a zděšeně kňučet. Byl tenkrát 
ještě dítě. Neuvědomoval si, co 
dělá. Prosil, ale marně. Bylo mu 
jedno, že ho někdo uvidí, bylo 
mu jedno, co s ním bude. Hodil 
na postavu na zemi zapálenou 
sirku. Slyšel ten křik a viděl sví-
jející se hořící tělo. V jeho duši 
se šířil klid a mír. Obraz hoří-
cího bratra se ztrácel. Konečně 
bude v noci klidně spát. Počkal 
u hořícího těla, dokud se ne-
přestalo hýbat. Pak se usadil na 
nedalekou lavičku. Měl štěstí, 
v ulici zrovna nikdo nebyl, ne-
musel nikomu bránit, aby hoří-
címu muži pomohl. Čekal, až si 
pro něj přijedou muži zákona. 
Byl v klidu. Od dětství vyšinu-
tý, nezodpovědný za své činy. 
 (pur)

SOUDNIČKA

MOST - Mostecký autodrom přichází s další novinkou, která potěší 
nejen příznivce motoristického sportu. Už v polovině listopadu zá-
vodní okruh přivítá nultý ročník exhibičního závodu v rally sprintu. 

Tato divácky velmi atraktivní 
motoristická disciplína oboha-
tí už tak pestrou nabídku akcí 
společnosti Autodrom Most 
pro nejširší veřejnost. Rally 
Sprint ovládne areál závodního 
okruhu, ale i centrum Mostu 
13. a 14. listopadu. Součástí zá-
vodu bude bohatý doprovodný 

program, který zahájí páteční 
slavnostní start na mosteckém 
1. náměstí.

Důvodem uspořádat závod 
v rally sprintu na uzavřeném 
okruhu je podle generálního 
ředitele společnosti Autodrom 
Most Jiřího Voloveckého zejmé-
na záměr organizátorů poskyt-
nou jezdcům i divákům zajíma-
vý a neobvyklý zážitek a ukázat, 
že autodrom má ambice pořá-
dat atraktivní akce nad rámec 
původního zaměření, jímž jsou 
okruhové závody silničních mo-
tocyklů a automobilů.  

„Návštěvníci se mají oprav-
du na co těšit. Výhodou závodů 
v  rally sprintu je nejen jejich 
nesporná atraktivita, ale ze-
jména bezpečnost. Uspořádání 
rally v uzavřeném areálu od-
bourává riziko nehod a hlavně 
návštěvníci budou mít možnost 
sledovat celý závod z  diváckého 

svahu. Uvidí tak celý jeho prů-
běh od startu až do cíle. Věříme, 
že si nový závod Th e Most Rally 
Sprint najde své příznivce a po-
daří se tak vytvořit tradici. Zve-
me proto všechny, kteří mají rádi 
nové a neotřelé akce, rychlé stroje 
a samozřejmě neopakovatelnou 
atmosféru rallyových závodů, 
aby se přišli v listopadu podívat,“ 
uvedl Jiří Volovecký.

Uzávěrka přihlášek jezdců je 
7. listopadu. „Doufáme, že nový 
podnik v kalendáři rally sprintu 
přiláká zkušené závodníky, ale 
i mladé začínající jezdce. V sou-

časné době se všemi intenzivně 
jednáme,“ doplnil Luděk Diviš, 
který má na starosti sportovní 
a technickou stránku Th e Most 
Rally Sprint.

Upozornil na neobvyklé 
propojení závodní dráhy s  při-
lehlým polygonem. „Rychlostní 
zkoušky se uskuteční na závod-
ním okruhu a přilehlých obsluž-
ných komunikacích, také ale na 
speciálně vytvořených trasách na 
polygonu. Th e Most Rally Sprint 

se skládá ze dvou rychlostních 
zkoušek. Každou z nich účastníci 
absolvují dvakrát. Jejich celková 
délka je 28,6 kilometru,“ dodal 
Diviš. 

Diváci se ale kromě samotné-
ho závodu, jemuž je vyhrazen 
areál autodromu v  sobotu 14. 
listopadu od 12 do 15 hodin, 
mohou těšit na celou řadu do-
provodných atrakcí. Vedle avizo-
vaného slavnostního startu spo-
jeného s  autogramiádou jezdců 
na centrálním 1. náměstí v pátek 
v 17. 30 hodin čeká návštěvníky 
i hudební vystoupení a ohňostroj.  

V  sobotu bude areál auto-
dromu přístupný pro veřejnost 
už od 08 hodin.  „Děti mohou 
zdarma využívat skákací race 
zonu a hřiště, připravili jsme 
pro ně také soutěže. V polední 
přestávce jistě zaujme akrobatic-
ké letecké vystoupení či ukázky 
kaskadérského umění. V  rámci 
off road programu se zájemci mo-
hou svézt i v bojovém vozidle pě-
choty. Chybět nebude přehlídka 
historických vozidel a závodních 
speciálů – tahačů týmu Buggyra 
připravených na start legendár-
ní soutěže Dakar v příštím roce. 
Měly by dorazit i závodní trucky 
úspěšného roudnického týmu,“ 
upřesnila Tereza Zajíčková 
z Autodromu Most. „Samozřej-
mě přejeme týmu Buggyry hod-
ně štěstí a co nejlepší umístění 
v jedné z nejnáročnějších soutěží 
světa,“ doplnila.

Autodrom nabízí i možnost 
prožít Th e Most Rally Sprint 
jako VIP host. Vstupenka za 
790 korun včetně DPH zaru-
čuje jinak nedostupný zážitek. 
Kromě celodenního vstupu do 
areálu autodromu zaručuje VIP 
parkoviště pro odstavení vozu, 
VIP zázemí s výhledem na start 
jedné z  rychlostních zkoušek 
závodu, celodenní občerstvení, 
komentovanou prohlídku zá-
vodního dakarového speciálu či 
upomínkový dárek.

Premiéru rally sprintu na 
mosteckém autodromu zachytí 
kamery České televize, dva dva-
cetiminutové pořady z průběhu 
akce odvysílá na programu ČT 
sport.

 (red)

  Z RADY MĚSTA MOSTU

Prasklý vodovod
MOST – Vodovodní řad 

u školy čeká oprava. Havarij-
ní opravu vodovodního řadu 
v areálu základní školy v ulici 
Zdeňka Štěpánka opraví Seve-
ročeské vodovody a kanalizace 
a učiní tak za nabídkovou cenu 
zhruba 927 tisíc Kč. „K havárii 
na přípojce studené vody před 
tělocvičnou došlo letos v polovině 
srpna a posléze znovu počátkem 
září,“ doplnila tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. 

Park až na jaře
MOST – S úpravami parku ve 

Vtelně se může začít. Zakázku 
provede fi rma JMV tech, s. r. 
o., která se s nabídkovou cenou 
2 207 029,90 Kč stala vítězem 
výběrového řízení. „Vzhledem 
ke klimatickým podmínkám je 
možné, že některé z prací budou 
dokončeny v jarních měsících 

příštího roku,“ doplnila tisko-
vá mluvčí. Park bude rozdělen 
chodníčky z mlatu. V místě je-
jich křížení vznikne kruhový 
prostor s kamennou dlažbou, na 
který bude posazen restaurova-
ný fundament od vtelenského 
kostela stejně jako i smírčí kříže. 
Prostor bude osvětlen a dopl-
něn několika dětskými herními 
prvky.   

Výjimka pro 
ředitele

MOST – Radní schválili 
výjimku pro ředitele příspěv-
kových organizací, která jim 
umožní přímé zadání zakáz-
ky do limitu 200 tisíc Kč (bez 
DPH), a to pro veřejné zakázky 
na dodávky a služby v rámci 
operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost, 
které budou částečně či plně 
hrazené z dotací. Podmínkou 
je dodržení všech podmínek 

příručky pro žadatele a příjem-
ce výzvy. Uvedená výzva je za-
měřena na rozvoj technických 
dovedností a na rozvoj výuky 
anglického, německého nebo 
francouzského jazyka formou 
blended learning. 

Odvolání z komisí 
a rad

MOST – Mostečtí konšelé 
na posledním zasedání od-
volali z komise pro občanské 
obřady a akce města Michaelu 
Pavlíčkovou a jmenovali do ní 
Nikolu Schlehöferovou. Rad-
ní také odvolali Tomáše Brzka 
ze školské rady základní ško-
ly v ulici Obránců míru a do 
uvedené rady jmenovali Jiřího 
Pospíšila. 

Přeložka sítí
MOST – Město nyní zajišťu-

je projektovou dokumentaci na 
rekonstrukci parkoviště a chod-

níkových ploch v Moskevské 
ulici. Protože je nutné provést 
přeložku kabelu sítě elektronic-
kých komunikací mimo plochu 
parkoviště, je nezbytné uzavřít 
smlouvu s vlastníkem technic-
ké infrastruktury. Její uzavření 
s Českou telekomunikační in-
frastrukturou nyní radní schvá-
lili. „Již na minulém zasedání 
rady jsme prodlužovali termín 
na realizaci chodníkových ploch. 
Nyní se jednalo o schválení 
smlouvy, která se týkala přeložky 
sítí,“ upřesnil primátor Jan Pa-
parega.  

Smlouvy za korunu
MOST – Radní vzali na vědo-

mí informaci o aktuálním prů-
běhu řešení smluv o výpůjčce 
nebo nájmech za 1Kč, které byly 
uzavřeny mezi městem a práv-
nickými osobami. Další infor-
maci podá náměstek primátora 
Marek Hrvol do konce ledna 
příštího roku.  (sol)

Autodrom nabízí další novinku: 
The Most Rally Sprint  
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z Rady města Litvínova

United Energy 
podpoří Centrum 
bakalářských studií

Rada města Litvínova schvá-
lila přijetí daru Střední odbor-
né škole pro ochranu a obnovu 
životního prostředí - Schole 
Humanitas. Společnost United 
Energy, a. s., poskytne škole 
80 000 Kč na podporu provozu 
a rozvoje Centra bakalářských 
studií. Centrum bakalářských 
studií bylo v Litvínově otevřeno 
už v roce 2006. 

Litvínovští 
nejsou lhostejní 
k hladovým dětem

Děti, které neobědvají, pro-
tože jim jejich rodiče z různých 
důvodů nemohou oběd zaplatit, 
nenechávají v  klidu obyvate-
le Litvínova. Není výjimkou, 
že děti poprvé za den jedí až 
pozdě odpoledne po příchodu 
domů. Nesnídají, nedostávají 
svačiny a obědy nemají zapla-
cené. Lidé mohou vytipovaným 
žákům základních škol ze so-
ciálně znevýhodněných rodin 
obědy formou fi nančního daru 
škole zaplatit. Tak to například 
udělal jeden občan pro dítě ze 
ZŠ v Ruské ulici. Díky jeho las-
kavosti bude moci dítě chodit 
se svými spolužáky na obědy až 
do konce školního roku. Obě-

dy pro jednoho žáka do konce 
školního rou vyšly na 3420 Kč. 
Pomáhají ale nejen obyvatelé 
města. Už v srpnu schválila rada 
města Základní škole a Mateř-
ské škole Litvínov-Janov přije-
tí účelového fi nančního daru 
25 275 Kč od WOMEN FOR 
WOMEN, o. p. s., Praha. Dar je 
účelově vázán na úhradu obě-
dových služeb v období od 2. 9. 
2015 do 31. 12. 2015 pro ředi-
telkou vytipované žáky školy ze 
socio-kulturně znevýhodněné-
ho prostředí.

Radnici budou 
uklízet zaměstnanci 
města

Rada města rozhodovala o za-
jištění úklidových služeb v bu-
dovách městského úřadu buď 
formou veřejné zakázky malého 
rozsahu, nebo zajištění vlastní-
mi silami, a to prostřednictvím 
uzavření 4 pracovních smluv na 
hlavní pracovní poměr v reži-
mu polovičního úvazku. Rozdíl 
mezi oběma variantami je nepa-
trný, zhruba 15 tis. ve prospěch 
zajištění úklidu vlastními sila-
mi, což mimo jiné umožní lepší 
koordinaci pracovníků, snad-
nější odstranění případných 
nedostatků a větší kontrolu nad 
spotřebovávaným materiálem. 
Radní rozhodli zajistit úklidové 
služby vlastními silami.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínovští strážníci 
během uplynulého týdne řeši-
li hned několik případů, které 
jsou podobné aktuálnímu dění 
na celorepublikové policejní 
scéně. Především řízení pod vli-
vem drog a ujíždění před muži 
zákona. Dále se strážníci museli 
bránit nepravdivým obviněním 
z  opilosti a užívání drog. Zabý-
vali se také kontrolou zneuží-
vání sociálních dávek před úřa-
dem práce, se kterým Litvínov 
před několika lety začal jako 
první v republice. 

Dva mladí narkomané ne-
unikli pozornosti obsluhy 
kamerového systému. Ta si 
v Gluckově ulici všimla dvou 
mladíků, kteří se chovali pode-
zřele a schovávali pod obleče-
ním podivný předmět. Hlídka 
na místě zjistila, že se jednalo 
o dýmku na kouření marihuany. 
U obou mladistvých provedla 
test na přítomnost drog s pozi-
tivním výsledkem. U obou také 
marihuanu strážníci našli. Oba 
proto předali Policii ČR k dal-
šímu řešení. Poznatek předali 
strážníci odboru sociálních věcí.

Strážníci městské policie 
společně s hlídkami Policie ČR 
prováděli v  uplynulém týdnu 
kontrolu vozidel před úřadem 
práce ČR. Kontrola byla zamě-
řena na zneužívání sociálních 
dávek. Zkontrolovali jedenáct 
vozidel, údaje k další kontrole 
předali na Úřad práce ČR. Ke 
zneužívání sociálního systému 
dochází, pokud žadatel o soci-
ální pomoc nepřiznává vlast-
nictví vozidla, nebo pokud je 
pojistníkem vozidla a tuto sku-
tečnost při žádosti o sociální 
dávky neuvedl. 

Obvinění agresivní ženy čelil 
jeden ze strážníků. Ta nejpr-
ve tropila výtržnosti v  budově 

úřadu práce, pak si na policejní 
stanici stěžovala, že zasahující 
strážník byl opilý a zfetovaný. 
Žena z Janova při své návště-
vě Úřadu práce ČR neudržela 
nervy na uzdě a začala slovně 
napadat další klientku. Úředni-
ce proto použila tlačítko tísně 
a přivolala strážníky. Agresivní 
žena se odmítala uklidnit a ver-
bálně napadala také strážníky. 
Odmítla rovněž úřad opustit. 
Proto strážníci použili donuco-
vacích prostředků a ženu z úřa-
du vyvedli. Ta ale na policejní 
stanici ohlásila, že zasahující 
strážník byl pod vlivem alko-
holu a návykových látek. Proto 
se strážník okamžitě dostavil na 
služebnu Policie ČR a postoupil 
testy na alkohol i drogy s ne-
gativním výsledkem. „Není to 
poprvé, co se výtržník snaží ob-
vinit strážníka, který proti němu 
zasahoval. Neuvědomují si, že je 
velmi snadné a rychlé prokázat 
pravdu. Žena projevila ochotu se 
strážníkovi za své nařčení omlu-
vit,“ uvedl velitel Městské poli-
cie Litvínov Zdeněk Urban. 

Jako z  akčního fi lmu byla 
scéna honičky mezi strážníky 
a motorkářem. Motorkáře, kte-
rý jel ve večerních hodinách 
na neosvětleném stroji a bez 
přilby, si všimla hlídka městské 
policie. Snažila se proto muže 
zákonným způsobem zastavit. 
Ten začal před hlídkou ujíždět. 
Při své zběsilé jízdě po chodní-
ku ohrozil chodce. Před hlídkou 
městské policie ujel motorkář 
do Loučné, kam ho už strážníci 
pronásledovat nemohli. Na hlá-
šení městské policie ale zareago-
vala hlídka Policie ČR. Té se po-
dařilo motorkáře zastavit. Muž 
nejen že neměl přilbu, nevlastní 
ani řidičské oprávnění, a navíc 
řídil pod vlivem drog.  (pur)

LITVÍNOV – Nové hřiště otevřelo město v mezibloku v ulici Tylova. 
A nejde jen o ledajaké hřiště. Vyřádí se tu malé děti, teenageři, se-
nioři i hendikepovaní. Vyšlo na více než osm miliónů korun, město 
na něj ale získalo dotaci.

Původní hřiště v  Tylově uli-
ci už mělo svá nejlepší léta za 
sebou. Z  herních prvků tu ne-
zbylo téměř nic. Prostor byl ale 
pro centrální hřiště v  této lo-
kalitě více než ideální. Kousek 
od mateřské školy, uprostřed 
sídliště. Vznikl tak plán na vý-
stavbu nového hřiště, které mělo 
mít vše, co by mohli hraví oby-
vatelé města potřebovat. Když 
zastupitelé v  dubnu letošního 
roku rozhodovali o zahájení vý-
stavby hřiště, ještě nebylo jasné, 
zda město dotaci získá. Práce ale 
začaly podle plánu v červnu. Bě-
hem tří měsíců byly odstraněny 
původní cesty a nahrazeny no-
vými. Rekonstrukce se dočkalo 
také schodiště a veřejné osvět-
lení. Údržba neminula ani ze-
leň v  lokalitě. Původní vzrostlé 
stromy byly prořezány, vysazeny 

byly nové atraktivní druhy. Na 
stromech přibyly ptačí budky. 
Plochy byly osety trávou. Ta ale 
zatím nestihla vyklíčit, a tak je-
dinou skvrnou na tváři nového 
areálu je bláto kolem herních 
ploch. To se ale hned na jaře 
změní. „Zatím prosíme všechny, 
kdo si přijdou hrát, aby tento ne-
dostatek omluvili a respektovali. 
Tráva je vysetá, ale předpoklá-
dáme, že na jaře budeme muset 
vysít novou,“ uvedla vedoucí od-
boru investic Hana Nováková. 
V jižní části v parčíku pod po-
liklinikou byla odstraněna část 
starého mobiliáře, byl zde zřízen 
stůl pro stolní tenis a hřiště  na 
pétanque. Hlavní středová část 
hřiště je rozdělena do několika 
zón podle věkových kategorií 
uživatelů. Pro nejmenší děti 
bylo zřízeno hřiště oddělené 

plotem – nachází se zde např. 
zemní trampolína, pískoviště, 
herní sestava s klouzačkou, hou-
pačky a houpadla. Pro starší děti 
školního věku až po teenagery 
byl vybudován areál s několika 
typy houpaček, jednostranné 
hřiště s košem a brankou, dvě 
lezecké stěny, lanová pyramida, 
překážková dráha. Dominantou 
areálu je rozsáhlá herní sestava 
hrad s tobogánem a lanovkou. 
Fyzicky zdatní mohou využít 
workoutovou cvičicí soustavu 
určenou pro cviky vlastní va-
hou těla. Dospělým a seniorům 
jsou určené nově instalované 
cvičící stroje. „Myšlenka zrevi-
dovat stará hřiště, odstranit ta 
nevyhovující a vybudovat nová 
vyšla od sdružení Litvínov patří 
občanům. Některá hřiště v  Lit-
vínově vyhovovala, například to 
v zámeckém parku. Tady v Tylo-
vě ulici ale bylo nutné vybudovat 
nové. Podařilo se získat dotaci 
a dnes můžeme předat obča-
nům tohle krásné hřiště,“ říká 

místostarosta Milan Šťovíček. 
Místostarostka Erika Sedláčko-
vá připomněla také další hřiště, 
které město co nevidět otevře 
v Janově. Starostka města Kami-
la Bláhová označila nové hřiště 
za to nejlepší, které v  současné 
době město lidem nabízí. Hřiště 
chválí také ředitelka Základní 
školy v Ruské ulici Pavla Tomá-
šová. „Na hřiště si budou chodit 
hrát děti z  mateřské školy Pod 
lesem. Využijeme také nové cesty 
v  areálu. Nakoupíme koloběžky 
a z cest si uděláme dopravní hři-
ště,“ prozradila ředitelka školy. 
Na hřišti si při pěkném poča-
sí denně hraje až padesát dětí. 
S  tím souvisí samozřejmě také 
hluk. „Nevadí nám to. O hřiště 
jsme bojovali. Jsme šťastní, že se 
ho podařilo zrealizovat. Dřív se 
děti toulaly po celém sídlišti, teď 
si hrají na jednom místě,“ ubez-
pečila o spokojenosti lidí z okolí 
Lucie Dvořáková, předsedkyně 
společenství vlastníků v jednom 
z domů v Tylově ulici.  (pur)

Litvínov na šikmé ploše

Litvínov má superhřiště, 
vyřádí se i hendikepovaní

MOST - Obyvatelům města Most a Litvínov již od 18. září proudí tep-
lo v radiátorech. Na začátek topné sezóny byla komořanská teplár-
na připravena již od 1. září, kdy podle vyhlášky Ministerstva průmy-
slu a obchodu ČR začíná otopné období. 

Během letních měsíců stihla 
teplárna provést všechny plá-
nované revize a zajistit veškeré 
opravy a rozsáhlé rekonstrukce 
zařízení. Cílem bylo zajistit ma-
ximální spolehlivost dodávek 
tepla a teplé vody v topné sezó-
ně a především minimalizovat 
tepelné ztráty pro téměř 35 ti-
síc domácností v Mostě a Litví-
nově, napojených na centrální 
zásobování teplem. „V letošním 
roce investuje teplárna do mo-
dernizace horkovodních roz-
vodů CZT i samotného zdroje 
za více jak 170 miliónů korun, 
dalších téměř 140 milionů je 
plánováno na údržbu zařízení. 
Jen za poslední dva roky vloži-
la teplárna více jak 220 miliónů 
korun do rozvoje a moderni-
zace tepelných sítí a do obno-

vy a modernizace technologií 
kotelny a strojovny. Téměř 300 
miliónů pak bylo použito na 
údržbu zařízení, například na 
zvýšení provozní spolehlivosti 
kotlů a podobně,“ řekl Milan 
Boháček, generální ředitel spo-
lečnosti United Energy. „Cí-
lem prováděných rekonstrukcí 
a úprav je nejen zvýšení spoleh-
livosti zařízení, ale také snížení 
emisí a energetické náročnosti,“ 
doplnil Milan Boháček.

Centrální zásobování teplem 
splňuje všechny požadavky pro 
moderní, pohodlný a bezpečný 
způsob vytápění. A navzdory 
masivním investicím v  posled-
ních letech je stále cenově do-
stupné. „Přestože jdou investice 
do modernizace sítí a technologie 
v řádech do sta miliónů, výrazné 

zvýšení ceny tepla pro příští rok 
neplánujeme,“ řekl ředitel.

Největším benefi tem tohoto 
způsobu vytápění je bezespo-
ru komfort. Centrální vytápění 
je komplexní služba, všechny 
starosti a povinnosti se zajiš-
těním dodávek tepla zajišťu-
jí společnosti United Energy 
a Severočeská teplárenská. Obě 
společnosti jsou nejen spoleh-
livým dodavatelem tepla pro 

města Most a Litvínov, ale také 
významným zaměstnavatelem 
v  regionu. Zdrojem tepelné 
energie je teplárna v  Komořa-
nech, jejímž provozovatelem je 
společnost United Energy. Te-
pelná energie je do měst Mostu 
a Litvínova distribuována pro-
střednictvím horkovodní sou-
stavy CZT, jejímž majitelem je 
společnosti Severočeská teplá-
renská. (red)

Pro přípravu na topnou sezónu 
udělala teplárna maximum
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LITVÍNOV – Vedení Litvínova za-
tím nemá jasno, zda zvolí k větší 
informovanosti obyvatel při ne-
nadálých situacích SMS systém 
nebo městský rozhlas. Ideální 
by byla kombinace obou, to je 
ale fi nančně příliš náročné. Ře-
šení má najít tajemník města 
Josef Skalický.

„V souvislosti s  havárií 
v Chemparku Záluží bylo pra-
covní skupinou krizového štábu 
města Litvínova uloženo tajem-
níkovi městského úřadu Josefu 
Skalickému zpracování analýzy 
trhu v oblasti systémů pro infor-
mování obyvatelstva. Analýza 
mapuje možnosti informování, 

a to rozesíláním informačních 
SMS zpráv registrovaným uživa-
telům, nebo rozmístěním akus-
tických prvků ve městě,“ uvedla 
starostka města Kamila Bláhová. 
Podle jejích sov by byla ideální 
varianta kombinace obojího. 
„Záleží samozřejmě na fi nancích 
a také na čase. Návrh řešení se 
musí ještě dopracovat, teprve pak 
ho předložím opět radě města,“ 
doplnil tajemník Josef Skalický.  
Finanční podporu očekává měs-
to také od společnosti Unipetrol 
RPA. „Unipetrol RPA písemně 
deklaroval, že systém včasného 
varování občanů v Litvínově pod-
poří,“ potvrdila starostka.  (pur)

LITVÍNOV – Vyrobit srdce z tex-
tilu, to bylo zadání pro všechny 
Litvínováky na posledních Sva-
tomichaelských slavnostech. 
Litvínov se totiž pokoušel opět 
o zápis do Knihy rekordů. Letos 
už popáté a znovu uspěl. Textil-
ních srdcí vyrobili návštěvníci 
slavností rekordních 907.

Jedinou podmínkou pro tvůr-
čí fantazii obyvatel Litvínova byl 
textil, který se na srdci musel 
objevit. „Lidé dodávali srdce roz-
manitá všech barev a velikostí. 
Zapojily se také školy a školky. 
Hodně lákala tvořivá dílna, kte-
rá byla v den Svatomichaleských 
slavností otevřena na zámku 

Valdštejnů už od rána a neustá-
le bylo plno. O srdce mají Litví-
novští zkrátka zájem,“ říká Dáša 
Wohanková z propagace města. 
Všechna srdce jsou vystavena 
na zámku Valdštejnů. „Aranžmá 
skvěle zvládly střední odborné 
školy v Hamru. Je opravdu na co 
se dívat. Osobně se mi nejvíce líbí 
srdce pošité korálky, ale i ostatní 
jsou krásná. Určitě stojí za to vý-
stavu srdcí si prohlédnout,“ do-
dala Dáša Wohanková. Srdcový 
rekord je už pátý zápis Litvínova 
v  Knize rekordů. Litvínováci 
už zvládli v  předchozích letech 
udělat nejvíce andělů, zvonů, 
pejsků a kostelů.  (pur)

KRUŠNOHOŘÍ – V  jednom z  minulých čísel týdeníku Homér jsme 
zveřejnili fotografi e ze  soutěže Destinační agentury Krušné hory. 
Čtenáři týdeníku Homér vybrali vítěznou fotografi i, která je nejvíce 
zaujala.  Z nejkrásnějších fotografi í soutěže vznikl kalendář.

Z  fotografi í soutěže Desti-
nační agentury Krušné hory už 
tradičně vzniká kalendář, který 
má za cíl lákat na krásy Kruš-
ných hor. Vydává ho  Nadační 
fond Obnova Krušnohoří a má 
s  ním velké úspěchy. Benefi ční 
kalendář Krásy Krušnohoří vy-
dává nadační fond už sedmým 
rokem. Podle pravidel měly být 
fotografi e zaměřené na témata: 
Krajina a příroda Krušných hor, 
Památky a turistické zajíma-
vosti v Krušných horách, Lidé 
v Krušných horách, jejich život 
a tradice, Lidé v akci, Sportovní 
a kulturní akce v Krušných ho-
rách. Nejpovedenější fotografi e 

se představují právě v tomto 
kalendáři. Autory letošních fo-
tografi í zachycujících Krušné 
hory ve dvanácti měsících jsou 
Daniela Endrštová, František 
Hasse, Přemysl Jánský, Ivan 
Douša, Pavel Viktora, Vladi-
mír Šoral a Jaroslav Zimmel.  
„Každoročně máme obrovskou 
radost, kolik společností a jed-
notlivců si kalendář znovu za-
koupí a podpoří tím společný 
zájem i samotný Nadační fond. 
Významné ocenění jsme získali 
v soutěži Kalendář roku 2012. 
Náš kalendář obdržel hned dvě 
ceny. Umístili jsme se na 3. místě 
v kategorii Přínos pro turistic-

ký ruch a vyhráli Zvláštní cenu 
společnosti Czech Tourism za 
propagaci oblasti Krušnohoří 
jako atraktivní turistické desti-

nace,“ uvedla za Nadační fond 
Obnova Krušnohoří Kateřina 
Herzánová. V současné době 
vrcholí přípravy pro tisk a dis-
tribuci kalendáře. V případě 
zájmu i nadále oživovat poza-
pomenutou slávu Krušných hor 
si můžete kalendář koupit v In-
focentru Lesenská pláň v Hor-
ském areálu Lesná, nebo objed-
nat na herzanova17@seznam.
cz. Cena kalendáře je 357 Kč. 
Nadační fond Obnova Krušno-
hoří je neziskovou organizací, 
touto aktivitou získává fi nanční 
prostředky k vydávání dalších 
knižních titulů a nadačních ka-
lendářů. Z  dalších fi nančních 
zdrojů, které získává prostřed-
nictvím sponzorských darů, 
pořádá různé akce pro širokou 
veřejnost, kterými zviditelňuje 
vrcholky Krušných hor a připo-
míná lidem život horalů v dáv-
ných dobách.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ -  Díky projektu PODPORA mají nezaměstnaní nad 
padesát let šanci najít práci. Projekt začal v prosinci loňského roku a 
ukončen bude 30. října 2015. Díky projektu našla práci i Eva Vršecká 
z Meziboří. Po rekvalifi kaci pomáhá lidem s hendikepem v meziboř-
ské Energii.

Během realizace projektu se 
účastníci vzdělávají v rekva-
lifi kačních kurzech, které jim 
vyhovují po osobní i pracovní 
stránce. Vybírat mohli z mno-
ha rekvalifi kačních kurzů, např.   
Pracovník v sociálních službách, 
Strážný, Obsluha motorové řetě-
zové pily a křovinořezu, Poradce 
pro výživu, Obsluha osobního 
počítače, Obsluha motovozí-
ku, Asistent pedagoga, Mzdové 
účetnictví, Kosmetické služby.  

Příběh Evy
Díky projektu získala novou 

práci také Eva Vršecká z  Mezi-
boří. Mnoho let pracovala jako 
zdravotní setra. Pak ale přišla 
o práci. Protože má částečný 
invalidní důchod, a navíc pat-
ří do skupiny nezaměstnaných 
nad padesát let, kteří jen s obtí-
žemi hledají nové uplatnění na 
trhu práce, skončila v  evidenci 
nezaměstnaných. Nepropad-

la ale beznaději a vstoupila do 
projektu PODPORA, jehož no-
sitelem je Ústecký kraj. V rámci 
projektu se rekvalifi kovala na 
sociální pracovnici a našla opět 
práci, která ji baví. Stala se pe-
čovatelkou v sociálních službách 
Energie o.p.s. „Léta letoucí jsem 
pracovala jako zdravotní sestra. 
Myslela jsem si, že to tak už zů-
stane. Pak ale mé místo zrušili 
a nové jsem už nenašla. Mám 
částečný invalidní důchod, což 
byla v mnoha případech překáž-
ka. V  evidenci Úřadu práce ČR 
jsem byla deset měsíců a ztrácela 
naději. Neměla východisko. Pak 
mě ale zařadili do projektu POD-
PORA, čímž se mé hledání prá-
ce posunulo zcela jinam. Během 
projektu jsme prošla motivačními 
kurzy, získala opět naději a zača-
la věřit, že mohu opět najít uplat-
nění. Prošla jsem rekvalifi kací na 
pracovníka v sociálních službách. 
To pro mě nebyl až takový pro-

blém, vzhledem k  mému vzdě-
lání a praxi. Poznala jsem nové 
lidi, rozšířila si obzory,“ líčí svou 
účast v  projektu Eva Vršecká. 
Podobné projekty, jako je POD-
PORA, mají podle Evy Vršecké 
smysl. Pro mnohé nezaměstna-
né je to poslední šance na zís-
kání zaměstnání. „Na vlastním 
příkladu jsem se přesvědčila, 
že projekty zaměstnanosti mají 
smysl a fungují. Nevěřila jsem, 
že najdu práci, ztrácela naději.  
Díky projektu jsem opět aktivní, 
pomáhám lidem, jsem spoko-
jená,“ dodává Eva Vršecká. Ta 
není jediná, komu projekt POD-
PORA pomohl. Během realiza-
ce projektu se účastníci vzdělá-
vají v  rekvalifi kačních kurzech, 
které vyhovují jejich osobnímu 
i pracovnímu potenciálu. Do 
současné doby bylo také zpro-
středkováno 24 dotovaných pra-
covních míst a 22 nedotovaných 
pracovních míst. Projekt, jehož 
náklady jsou vyčísleny na 9 718 
tis. Kč., připravil Pakt zaměstna-
nosti Ústeckého kraje společně 
s partnery, mezi kterými je také 
Úřad práce ČR, krajská pobočka 
v Ústí nad Labem. (pur)

Projekt PODPORA 
dává šanci na práci

Z nejkrásnějších fotografi í 
z Krušných hor vznikl kalendář

Bude se varovat 
rozhlasem nebo SMS

Srdce lámala rekordy

Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a státním rozpočtem České republiky.
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MOST - Divadlo rozmanitostí uvedlo premiéru pohádky KRÁSA 
NESMÍRNÁ. Diváci mohou v pohádce vidět  hned tři pohádky v jed-
nom představení - O věrném vraníkovi, Jelena přemoudrá a Krása 
nesmírná. Ocitnou se tedy současně v oblacích, v podmořské říši i 
v tajemném lese. 

„Inscenace Krása nesmírná 
je sice předem avizována pro 
diváky od 6 let, jsme ale pře-
svědčeni, že představení mohou 
zhlédnout všechny věkové kate-
gorie, od nejmenších až po nej-
starší (tedy i rodiče a prarodi-
če). Dominuje vizuální stránka, 
posílená živou hudbou Tomáše 
Alferiho a všech účinkujících. 
Představení se ve své formě 
inspiruje a vychází z  prvků li-
dového divadla a vypravěčství, 
pouličního loutkářství, využí-
vá prvků výrazné stylizace,“ 
uvedla mluvčí Městského di-
vadla v Mostě Ivana Bonaven-
turová.  V  inscenaci se objeví  
maňáskové, manekýni, masky, 

stínohra, obří loutka a podob-
ně. Výrazným prvkem je též 
pohyb a tanec. Jednotlivé po-
hádky jsou propojeny rámco-
vým příběhem chudé rodiny, 
kterou jednoho dne navštíví 

tajemný cizinec (kým ve sku-
tečnosti je, se diváci dovědí až 
v  divadle). „Cizinec představí 
dětem Petrušku, malého roz-
pustilého maňáska, který rád 
vypráví pohádky. Představení 
tak, kromě divadelního zážitku, 
má i lehce edukativní rozměr, 
neboť seznámí diváky s  posta-
vou tradičního ruského loutko-
vého divadla,“ dodala mluvčí. 
Výtvarně – hudební inscenace  
se soustřeďuje na  dobro a zlo, 
hrdinství a zbabělství, lásku 
a nenávist. (nov)

LITVÍNOV – Kavárna Jitřenka, která denně nabízí čerstvé a chutné 
dobroty a vznikla jako sociálně terapeutická dílna v Domově sociál-
ních služeb Litvínov, slaví půlrok od svého otevření. Při té příležitos-
ti se zde konal Den otevřených dveří.

Kavárnu Jitřenku otevírali 
klienti se zdravotním postiže-
ním z  litvínovského domova 
sociálních služeb 14. května. 
Po půlročním provozu se velmi 
osvědčila a tak se zdejší osazen-
stvo rozhodlo, že uspořádá Den 
otevřených dveří. „Pro nás to 
znamená poločas snažení a také 
to, že co jsme si slibovali - jaké 
to bude úžasné a že nepůjde jen 
o kantýnu, jsme i dokázali. Ka-
várnu využívají nejen naši se-
nioři, ale i jiní hosté, kteří sem 
zavítají. Jsem velmi rád,“ zahájil 
Den otevřených dveří v kavárně 
ředitel Domova sociálních slu-
žeb Litvínov Vladimír Vopelka. 
Mezi hosty byli například lit-
vínovský zastupitel a předseda 
představenstva HC Verva Jiří 
Šlégr, krajský radní pro sociál-
ní problematiku a rovněž litví-
novský zastupitel Martin Klika. 
Na kávu a zákusek se zastavily 
také preventistky městské lit-

vínovské policie a další hosté. 
„Tuto terapeutickou dílnu jsme 
naplnili našimi klienty. To, co se 
dokázali naučit za pět měsíců, co 
každodenně vyrábí a také se ka-
ždodenně prodá, je úctyhodné. 
Je zájem i zvenčí a sami všechno 
vidíte na stolech a můžete ochut-
nat. Je to všechno velmi dobré, 
čerstvé a udělané na profesionál-
ní úrovni,“ vyzdvihl práci svých 
svěřenců ředitel Vopelka a po-
zval přítomné na ochutnávku 
skvělých chuťovek. Mimo jiné 
připomněl ještě další aktivity 
klientů sociálně terapeutické 
dílny. 

Kavárna je prý jen vedlejší 
produkt. „Aktivit má tato dílna 
hodně. Tato kavárna také mimo 
jiné dokazuje, co jsou schopni se 
tito lidé naučit za pár měsíců a co 
v nich všechno dřímá. Jsou neu-
věřitelně zruční a šikovní,“ ne-
šetřil chválou Vladimír Vopelka 
a ještě zmínil: „Když vše půjde 

dobře, tak od února chystáme 
jednak chráněné bydlení v Litví-
nově -Chudeříně a součástí toho-
to objektu je i nebytový prostor, 
kde budeme rozšiřovat kapacitu 
této sociálně terapeutické dílny 
se stejným zaměřením.“ Dílna 
v Chudeříně by měla být rovněž 
zaměřena na výrobu studené 
kuchyně, cukrovinek a pochu-
tin a samozřejmě nebude chy-
bět prodej profesionálně dělané 
kávy. „Kapacita se zdvojnásobí. 
Dnes už ji máme naplněnou na-

šimi klienty. Měla by to být služ-
ba, která je však i pro veřejnost, 
tedy pro lidi, kteří mají určitou 
míru postižení a s nutností pod-
pory. Dovednosti, které se naučí 
tady, se jen tak jednoduše doma 
získat nedají. Chceme proto 
tuto šanci nabídnout i veřejnos-
ti a nabídnout jim tato místa,“ 
uvedl ještě Vladimír Vopelka. 

Den otevřených dveří se stal 
také součástí týdne otevřených 
dveří Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR. (sol) 

Kavárna Jitřenka ještě více „in“

Krása nesmírná slibuje 
velký divadelní zážitek

Scénář a režie: Jiří Ondra
Hudba: Tomáš Alferi 
Scéna, kostýmy, lout-

ky, návrh programu: Jana 
Hauskrechtová

Realizace loutek a kostý-
mů: Vlastislav Brož, Jarmila 
Nedvědová, Alena Kočen-
dová

Hrají: Jitka Raková, Tereza 
Karásková, Anne-Françoi-
se Joseph, Pavel Zikmund, 
Adam Šmejkal, Tomáš Alferi 
a Pavel Hendrych.

MOST – Co s nepřizpůsobivými nájemníky v sídlišti Janov? Se zá-
stupci bytového družstva Krušnohor se přijeli radit náměstkové 
ministra Dienstbiera a ředitel Agentury pro sociální začleňování. Po 
účasti ministerstva na této problematice volá Krušnohor už několik 
měsíců.

Ministru Jiřímu Dienstbiero-
vi, ale i premiéru Bohuslavu So-
botkovi posílalo SBD Krušnohor 
výzvy s prosbami o pomoc. Pro-
blém v Janově totiž roste a řešení 
za současné legislativy nejsou 
nikterak účinná. V pondělí mi-
nisterstvo vyslalo na Mostecko 
„své lidi“. „První část jednání se 
zaměřila především na to, jak by 
úřady práce i legislativa mohly 
lépe ošetřit to, aby se část ze soci-
ální dávky - přídavek na bydlení - 
určená na opravy a údržbu domů 
dostala i k  bytovým družstvům 
a nekončila jen u majitelů bytů, 
kteří je pronajímají,“ popisuje 
průběh jednání ředitel Agentury 
pro sociální začleňování Radek 
Jiránek. Podle ředitele Jiránka 

by například část bytů  mohla 
být vyhrazena pro potřeby soci-
álního bydlení, na které by byly 
navázány potřebné podpůrné 
sociální služby a práce s nájem-
níky, kteří se aktuálně nacházejí 
v tíživé sociální situaci. Jako dal-
ší možné vhodné nástroje, které 
by mohly pomoci ke zlepšení 
uvedených situací, představili 
náměstci a ředitel agentury vy-
užití domovníků preventistů, 
kteří již úspěšně fungují v jiných 
českých městech, nebo třetí stra-
nou mediovaná setkání mezi 
nájemníky. Při příštím setkání 
plánují zástupci SBD Krušnohor 
exkurzi přímo do místa dění. 
„Příště je  budeme vodit po do-
mech v  Janově a Mostě,“ infor-

moval mluvčí SBD Krušnohor 
Petr Prokeš. A dodal: „Všechny 
naše požadavky jsou obsaženy 
v  janovské petici, v mostecké pe-

tici a v  mostecké výzvě, která je 
stará už sedm let. Doposud se jí 
vláda ani parlament nezabývaly,“ 
podotkl Petr Prokeš.  (nov)

Náměstci ministra radili co 
s nepřizpůsobivými lidmi, 

příště je k nim čeká exkurze
Ředitel SBD Krušnohor Ředitel SBD Krušnohor 
František Ryba musel poslat František Ryba musel poslat 
několik výzev a petic, než si několik výzev a petic, než si 
sedl s ministerskými úředníky sedl s ministerskými úředníky 
za jednací stůl.za jednací stůl.

Ředitel Vladimír Vopelka Ředitel Vladimír Vopelka 
(vpravo) nabídl Martinu Klikovi (vpravo) nabídl Martinu Klikovi 

dobroty z kavárny Jitřenka.dobroty z kavárny Jitřenka.
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ÚSTECKÝ  KRAJ – Nezaměstna-
nost v  Ústeckém kraji klesá. 
Podle úředníků je větší počet 
volných pracovních míst a lidé 
bez práce začali být po skončení 
horkého léta aktivnější. Opti-
mismus mírně brzdí absolventi, 
kteří po prázdninách v  září na-
bourali statistiky. Nebylo jich 
ale tolik, aby klesající nezaměst-
nanost výrazně ovlivnili.  

V září celkový počet ucha-
zečů o zaměstnání klesl o 1,39 
procent na 51 782 osob, počet 
hlášených volných pracovních 
míst vzrostl o 3,63 procent na 
6 257 a podíl nezaměstnaných 
osob na obyvatelstvu ve věku 
15 - 64 let klesl na stávajících 
9,06 procent.  O práci v  prů-
běhu září přišlo v  celém kraji 
5 813 osob. Novou si naopak 

našlo 3 995 lidí.  Své povinnos-
ti si neplnilo 905 evidovaných 
uchazečů o zaměstnání, proto 
byli sankčně vyřazeni z eviden-
ce. Mimo jiné to pro ně zname-
ná povinnost hradit si zdravot-
ní pojištění. Ztrácí také nárok 
na podporu v nezaměstnanosti, 
pokud ji v době vyřazení pobí-
rali. Na Mostecku přibylo do 
evidence uchazečů o zaměstná-
ní 872 lidí, počet lidí bez práce 
tak na Mostecku  klesl na 8 915. 
Největší šanci na získání nové 
práce mají na Mostecku zdra-
votní sestry, řidiči autobusů 
a automobilů, číšníci a servír-
ky, operátoři výroby, obsluha 
strojů, kuchaři, svářeči, výrob-
ní, montážní a pomocní dělní-
ci, elektrikáři, strojní technici 
a strážní.  (pur)

Ateliérem se stala 
jídelna

Při naší práci se seniory již 
víme i to, že lidská tvořivost ne-
zná mezí a že každý člověk je 
schopen tvořit bez ohledu na věk. 
Víme však také, že někteří senioři 
ztrácejí odvahu pouštět se do ně-
jaké tvořivé činnosti v domnění, 
že jim na to nestačí síly a fanta-
zie. Naší snahou však je právě 
v  těchto chvílích podpořit naše 
uživatele – seniory a vysvětlit, 
že tomu tak vůbec není a nemu-
sí být. Řada seniorů má ukryté 
nadání, které se může stát náplní 
jejich života. A tak přišel čas za-
přemýšlet jak a čím naše seniory 
namotivovat a čím pobavit, třeba 
jen pro přirozenou tvořivost jako 
je malování či kreslení. 

A volba byla jasná – pozvat 
vzácnou osobnost, malířku a so-

chařku paní Sylvu Prchlíkovou. 
Narodila se 13. září 1958 v Kar-
lových Varech a od roku 1962 
žije v Litvínově.  Malováním se 
začala zabývat již ve školním 
věku. Později začala malovat 
miniatury a poté přešla k obra-
zům větších rozměrů. V součas-
nosti se věnuje malování naplno.

Malířka paní Prchlíková 
naše pozvání přijala a přijela 
mezi nás do Domova sociál-
ních služeb v  Meziboří dne 15. 
září 2015, se svými milovanými 
dvěma pejsky. Malířka nejdříve 
hovořila o svém životě, o začát-
cích a vývoji své tvorby. Kromě 
vyprávění o svých výstavách se 
zmínila také o své spolupráci, 
pro kterou maluje česká města 
a vesničky. Poté malířka vyzvala 
uživatele, aby zkusili namalovat 
jakýkoliv obrázek. Tři uživa-
telé se okamžitě pustili do díla 
a ostatní se malířka pokusila na-

motivovat. To se jí povedlo a na-
konec malovali s chutí a radostí 
všichni uživatelé. Čas strávený 
v  její společnosti byl velmi in-
spirativní. Senioři zapojili nejen 
přirozenou tvořivost, fantazii, 
ale i originalitu a individualitu. 
Když měli své obrázky zdánlivě 
hotové, malířka paní Prchlíková 
se u každého z  nich zastavila 
a konzultovala s ním jeho obrá-
zek. Na uživatelích bylo poznat 
jak září radostí. Výsledkem byly 
obrazy a obrázky, které neskrý-
valy své kouzlo, naplnění snů, 
přání a možná i životních cílů 
pro mnohé seniory. Nakonec jí 
své obrázky věnovali na památ-
ku. 

Děkujeme a těšíme se na další 
návštěvu.

Iva Nováková, DiS., sociální 
pracovnice

Autorka fotografi í: Iva Nová-
ková 

napsali jste nám...

Nezaměstnanost klesá

Reakce předsedy HC Litvínov, o.s. Kamila Havelky na vyjádře-
ní starostky města Litvínova Kamily Bláhové v rubrice „Otázka 
pro“ v týdeníku Homér číslo 39.

Jedním z argumentů pro ne-
možnost vyšší úrovně spoluprá-
ce města a hokejové mládeže je 
ignorace ze strany HC Litvínov 
o.s. Musím se proti tomuto 
nařčení ohradit. HC Litvínov 
má jasné a přehledné stanovy 
a dlouhá léta se jimi řídí. Vede-
ní města, konkrétně starostka 
Kamila Bláhová, by si stanovy 
našeho občanského sdružení 
mělo nastudovat a teprve poté 
kritizovat postup HC Litvínov, 
o.s. Stanovy nejen že jsou veřej-
ně dostupné, ale dokonce jsou 
dostupné na jednotlivých od-
borech městského úřadu, které 
s námi dlouhodobě spolupra-
cují. Dle stanov je zřejmé, že 
nemůžeme kooptovat do vedení 

HC Litvínov o.s.  někoho, kdo 
není členem našeho sdružení. 
Je s podivem, že statutární zá-
stupce města takto jednoduchou 
a logickou podmínku vyplývají-
cí ze stanov nepochopil, nebo ji 
nechce respektovat. Je pro mě 
úsměvné číst o ignoranci z naší 
strany, když ze strany města se 
nikdo nezamyslel nad kooptová-
ním zástupce města do našeho 
o.s, a ani se nesnažil vycházet ze 
stanov HC Litvínov o.s. Byl bych 
velmi rád, kdyby se vedení měs-
ta alespoň pokusilo nepřehlížet 
základní pravidla naší organiza-
ce a neuvádělo veřejnost v omyl. 
Jsme neziskovou organizací, kte-
rá je založena na pevných pravi-
dlech a nelze je porušovat.  (pur)

  AD) OTÁZKA PRO...
MOST – V  Mostě se uplynulý týden sešly všechny čtyři pracovní 
skupiny Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. Hodnotilo se uply-
nulé období a představily se nově připravované projekty a výzvy. 
Do Ústeckého kraje na podporu zaměstnanosti proudí další stovky 
miliónů korun. 

V  říjnu končí tři projekty, 
na kterých Pakt zaměstna-
nosti Ústeckého kraje a jeho 
partneři pracovali posledních 
čtrnáct měsíců. Do všech tří 
projektů, které byly zaměřeny 
na dlouhodobě nezaměstnané, 
lidi s  hendikepem a lidi ohro-
žené sociálním vyloučením, se 
zařadilo celkem 609 uchazečů 
o zaměstnání. Práci nově díky 
projektům získalo 241 z  nich. 
„Projekty hodnotíme jako velmi 
úspěšné. Jedná se o dobrou spo-
lupráci Ústeckého kraje, Úřadu 
práce ČR a dalších partnerů pro-
jektů,“ uvedla manažerka paktu 
zaměstnanosti Ústeckého kraje 
Dagmar Prošková. Další mili-
óny na podporu zaměstnanosti 
poplynou do Ústeckého kraje 

od příštího roku. Nová výzva 
v  rámci Operačního programu 
Zaměstnanost je určena pro Ús-
tecký a Karlovarský kraj. Spo-
lečně oba kraje mohou čerpat 
více než 150 mil. Kč. „Projekty 
z této výzvy jsou určeny na pod-
poru lidí mladších třiceti let, kte-
ří jsou nezaměstnaní, nebo neza-
městnaností ohrožení, nezávisle 
na tom, zda jsou registrováni na 
úřadě práce či nikoliv. Přednost-
ně budou do projektu zařazeny 
osoby, které nejsou evidovanými 
uchazeči o zaměstnání, ale patří 
do cílové skupiny. Jedná se o vel-
mi obtížně uchopitelnou skupinu 
lidí, jako jsou například mladí 
lidé bez vzdělání, kteří před-
časně odchází ze škol. Projekty 
jsou určeny také mladým lidem, 

kteří jsou ohroženi sociopatolo-
gickými jevy, žijí na ulici, mají 
blízko k  návykovým látkám. 
Právě tyto lidi chceme vrátit 
zpět ke vzdělávání a případně 
je umístit do práce. Dostat je 
z ulic,“ vysvětluje smysl nových 
projektů Dagmar Prošková. Tři 
nové projekty, které připravuje 
krajská pobočka Úřadu práce 
ČR, představil Petr Hauf. „Pro-
jekt ‚Flexibilně do práce v ÚK‘ je 
zaměřen na aktivní pomoc pro 
rodiče vracející se z mateřské či 
rodičovské dovolené a osoby pe-
čující o osobu závislou. Projekt 
‚Společně to dokážeme v ÚK‘ je 
určen uchazečům o zaměstnání, 
kteří jsou ohrožení sociální ex-
kluzí a bydlí v sociálně vylouče-
ných lokalitách Ústeckého kraje. 
Třetí projekt se jmenuje ‚Inici-
ativa podpory zaměstnanosti 
pro region NUTS 2 severozápad 
v ÚK‘ a půjde o podporu zaměst-
nání a zvýšení zaměstnatelnosti 
uchazečů a zájemců o zaměst-

nání ve věku 15-29 let,“ uvedl 
Petr Hauf. O přípravě výjezdní-
ho zasedání vlády v  Ústeckém 
kraji a nástrojích na podporu 
nezaměstnanosti, kterými se 
vláda v této souvislosti zabývá, 
informovala Gabriela Nekolová 
z HSR – ÚK. Zmíněn byl vznik 
meziresortního týmu, který 
se bude zabývat strukturálně 
postiženými regiony. Dále při-
pomněla podepsané Memoran-
dum o partnerství a spolupráci 
při podpoře Společenské odpo-
vědnosti organizací v ÚK a po-
psala stručně tři aktuální téma-
ta.  Důležitá je podle Gabriely 
Nekolové podpora pracovních 
míst a služeb v  oblasti stárnutí 
populace. Primární oblastí je 
podpora malého a středního 
podnikání.  Na závěr Gabriela 
Nekolová zdůraznila nutnost 
spolupráce Paktu zaměstnanos-
ti Ústeckého kraje, Úřadu práce 
ČR a Hospodářské a sociální 
rady Ústeckého kraje.  (pur)

Do kraje potečou další milióny
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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 40: „NA HNOJI“ Výherci: Patrik Holý (Litvínov), Jana Severa (Most), Ladislav Procházka (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
 ■ Po jednom miminku nabízím 

hezku výbavičku v bezvadném 
stavu, velikost od narození do 6 
měsíců, i značkové, balík věcí 700 
Kč. Dobírka možná. Telefon: 605 
897 486

 ■ Prodám sedací soupravu, 
béžová barva, PC: 23 998 Kč, nyní 
5 000 Kč, rohová + křeslo. Telefon: 
731 329 980

 ■ Prodám kožený černý kabát, 
dámský, velikost 48, baloňák – 
dámský nenošený velikost 46-48, 
černé boty na podpatku velikost 
39, obraz pět dílů zvaný pěttych 
– nepoužitý. Telefon: 723 085 088

 ■ Prodám motorovou travní 
sekačku s pojezdem a startérem, 

 NOVINKY

Na vrchol K2 - Od triumfu k děsivé 
tragédii – Pemba G.
Láďa Hruška se vrací – Hruška L
A synové – Gilbetr D.
Eliška Přemyslovna- Černa J.
Neuvěřitelné zkušenosti – Vašíček A.

 NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Padrino Krejčíř Gangsterka – Kmenta 
J.
Dívka v pavoučí síti Milenium 4– 
Lagercrantz D.
Zázračný úklid - Kondo  M.
Toltécké umění života a smrti – Ruiz 
M.
První – Cassová K.

 ROZPIS NOVINEK

Neuvěřitelné zkušenosti

Po úspěšném televizním seriálu a 
knize Planeta záhad přichází Arnošt 
Vašíček s novou vzrušující sbírkou 
záhadných případů z celého světa, 
které si právem zaslouží označení 
nejtajemnější z tajemných. Mumie 
trpasličích stvoření, stopy mimozem-
šťanů, monstra z hlubin, bytosti s ha-
dím tělem, vodní lidé, tajemní tvorové 
z džungle, zapovězená tajemství sta-
rověkých civilizací, tajnosti pyramid, 
nevysvětlitelné úkazy na obloze…
Překvapivé informace o neuvěři-
telných objevech autor dokládá 
nejnovějšími vědeckými poznatky a 
množstvím průkazného dokumentár-
ního materiálu ze svých badatelských 
cest.

zánovní. Telefon: 725 464 073
 ■ Prodám knihy, téma 2. světová 

válka, cena dohodou. Telefon: 731 
532 305

 ■ Prodám kvalitní knihy od r. 
1946 (160 ks komp.), starší obrazy 
různých autorů, sklo, žehlička. Vo-
lat od 19 hod. Tel.:604 103 485

 ■ Koupím plynové topidlo „Ga-
mat 4 000“, staré, ale funkční. Hle-
dám odborníky: fi latelisty a sběra-
tele angličáků (seriozní). Díky za 
nabídky. Telefon: 737 545 100

 ■ Prodám sedací soupravu roz-
kládací, 5 míst + křeslo. 2 300 Kč, 
sedací souprava rozkládací: 1 800 
Kč. Telefon: 607 277 880 – večer

 ■ Prodám lednice s mrazákem, 2 
ks – 2 800 Kč, 2 ks sporáku na PB 
– 2 300 Kč/ks, šuplíkový mrazák 3 
500 Kč, velkou palmu 20 listů 1800 
Kč, 2 ks sedací souprava rozkláda-
cí, 2 300 Kč a 1 800 Kč. Telefon: 607 
277 880

 ■ Prodám stolky a židle z hos-
půdky, levně, 4 ks lavice spojené 
se stoly – venkovní posezení, 1 700 
Kč/ks. Telefon: 607 277 880 – večer

 ■ Prodám rozkládací válendu 
s úložným prostorem, zachovalá, 
cena 1 000 Kč. Telefon: 725 619 
507

 ■ Koupím sušenou konvalinku, 
poštou na dobírku. Telefon: 607 
679 928

 ■ Prodám baloňák, velikost 46, 
nenošený, dárek z Rakouska za 
300 Kč, černé dámské kožené boty 
na podpatku, číslo 39, za 150 Kč, 
obraz 5 dílů za 1 500 Kč. Telefon: 
723 085 088

 ■ Sbírám a koupím starý porce-
lán a sklo. Nabídněte, rád přije-
du. Telefon: 725 552 967, e-mail: 
sp.111@seznam.cz

 ■ Koupím staré hračky, Merkur, 
vláčky, auta na bovden a jiné. Te-
lefon: 608 224 183

BYTY, DOMY
 ■ Koupím byt 1+1 nebo 2+KK v 

Mostě. Volejte na telefon: 775 279 
229

 ■ Prodám DB 1+1 v prvním pat-
ře, 38 m2, cihlový dům s výtahem 
v Mostě, blízko středu města, v 
klidném prostředí, cena 183 000 
Kč včetně členského podílu 24 000 
Kč, byt volný ihned. Telefon: 721 
828 479

 ■ Pronajmu zařízenou garsonku 
v soukromém domě u gymnázia v 
Mostě. Telefon: 607 681 434

 ■ Sháním pronájem 2+1, Most, 
do 5 000 Kč + kauce. Telefon: 607 
109 439

 ■ Prodám příjemný slunný byt 
1+1 v  Litvínově - Ruská ulice. Byt 
je v  prvním patře, rozloha 35 m2, 
samostatná koupelna a záchod. 
K bytu je balkón a sklepní prostor. 
Po částečné rekonstrukci, včetně 
plastových oken a zateplené fasá-
dy. Nízké náklady. Cena: 350 000 
Kč. Telefon : 775 351 975 

 ■ Vyměním byt 1+3 za byt 1+1 
v dobré lokalitě na Meziboří. Tele-
fon: 721 113 422

 ■ Prodám DB 1+1, 37 m2, v prv-
ním patře cihlového domu s výta-
hem, blízko středu města, v klid-

Kdo nemá dluhy, je bohatý, kdo 
žije bez nemoci, (TAJENKA).

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

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE 
s minimálně tříletou praxí. 

Místo výkonu práce - Most.

Kontakt: 773 615 548

ném prostředí. Cena 183 000 Kč. 
Telefon: 721 828 879

SEZNÁMENÍ
 ■ V každom veku je dar lásky, 

ktoru hladám, ak máš hodnot 
srdca. Napíš. Žiadný fl irt. Muž 57, 
prac. Len vážně. Tel. 775 427 706. 
Jozef Off ertaler, Husova 2390, 440 
01 Louny.

 ■ Muž 57 nehladá majetky ani 
krásu, to vše trvá do času, ale 
hladám srdca vernost, to trvá na 
večnost. Žiadný fl irt. Som z Loun a 
dialka není prekážka. Tel. 775 427 
706. Zn. Vážně.

 ■ Vdova, 65/160/70, hledá pána 
k seznámení do 70-72 let, z Mos-
tu a okolí – nekuřáka. Telefon: 733 
733 924

 ■ Muž 31 let, hledá ženu do 45 
let, na vzhledu nezáleží, ale miluji 
baculky. Pokud tu někde jsi, tak se 
ozvi. Info: REDAKCE

 ■ Muž 29 let, sportovní postavy, 

75 kg, hledá ženu do 40 let, pokud 
tu někde jsi, tak se ozvi. ZN: Samo-
ta bolí. Info: REDAKCE

 ■ Muž, rozvedený, 57/184, pra-
covitý, Louny, nehledá majetky ani 
povrchnú krásu, ale hledá to, čo si 
mnohý nevážia a to hodnoty srd-
ca. Len vážně, žiadný fl irt. Telefon: 
775 427 706

 ■ Hledám kamaráda, já, kluk 36 
let, ostatní ústně, jen seriozní na-
bídky, zájem: dějiny, příroda, ces-
tování. Telefon: 739 857 839

 ■ 50letý muž mladšího vzhledu 
hledá sympatickou kamarádku, 
pokud možno menší postavy. 
Mostecko. Telefon: 702 917 726

 ■ 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

ZAMĚSTNÁNÍ
 ■ Sháním brigádu nebo přivý-

dělek, ID, je mi 33 let. Telefon: 607 
109 439. Most a okolí

VZPOMÍNKA
 ■ Kdo tě znal, 

vzpomene, kdo 
tě měl rád, nikdy 
nezapomene. Dne 
28. 10. 2015 tomu 
bude 10 let, co 
dotlouklo srdce mého manžela 
Oldřicha Celera z Mostu. S láskou 
stále vzpomíná manželka, dcera a 
ostatní příbuzní.

Přijmu brigádníky 
na malířské, sádrokartonářské a pomocné práce. 

Nástup ihned. 

Tel. 608 112 122  Tel. 704 007 132

AMA SCHOOL
mateřská a základní škola v Mostě

- kdo levně prodá 
nebo daruje piano.
Kontakt: 602 617 617

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST

17. 10. od 19 hodin ŘIDIČ PANÍ DAISY

Slavná hra o stárnutí, složitém sbližování dvou svébytných osobností, samotě i tvrdohla-

vosti. Alfred Uhry obdržel za hru Pulitzerovu cenu a známé je rovněž její fi lmové zpracová-

ní. Vstupné na reprízy: 140 Kč. Délka představení: 90 minut.

20. 10. od 19 hodin LHÁŘI

Groteskní, absurdní, černá i dojemná komedie výrazného skotského dramatika. Drsný 

úkol pro dvojici přecitlivělých policistů, kteří se, ve snaze být ohleduplní, zapletou do 

vlastních lží.Vstupné na reprízy: 150 a 170 Kč. Délka představení: 120 minut. 

21. 10. od 19 hodin PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ ANEB POZOR, ZLÝ PES! 

Hororově detektivní komedie, ve které vám představíme nejslavnější případ Sherlocka 

Holmese ve zcela novém světle. Vstupné: 150 a 170 Kč. Dopolední vstupné pro žáky: 80 

Kč. Délka představení: 150 min.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ

17. 10. od 10 hodin TŘI ČUNÍCI NEZBEDNÍCI (volné)

Jedná se o jednu z nejslavnějších pohádek Anglie, která se stala předlohou pro nové 

zpracování veselého příběhu tří prasátek. Jejich spor o materiál na domečku a následná 

konfrontace se zlým vlkem se končí pohádkově – dobro vítězí. „Z čeho je domek nejlepší? 

Ze slámy? Z větviček? Nebo z kamene?...“

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV

17. 10. od 16 hodin LOUPEŽNÍK RUMCAJS

Slavnou pohádku od Václava Čtvrtka o jičínském ševci a jeho přátelích pro DVD upravila a 

zdramatizovala Jana Galinová. Hudba a texty písní J. Turek. V režii Jurije Galina a výpravě 

S. Prchlíkové hraje celé Docela velké divadlo. Vstupné 80 Kč. 

CITADELA LITVÍNOV

18. 10.  od 16 hodin TANEČNÍ ODPOLEDNE – SÓLISTÉ MOSTEČANKY

K tanci a poslechu zahrají sólisté Mostečanky. Společenský sál. Vstupné 50 Kč.

V+V ROCK BAR MOST

16. 10.  od 21 hodin FULL TIME - Podbořany // CUMBAL - Hard Rock 

„Cumbal už netřeba představovat a Full Time hrají vždy v rokáči se Snow Flowers, takže 

se všichni známe a těšíme se na shledání.“
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Na extraligový hokej 

v neděli

Opět v  neděli se na do-
mácím ledě v  dalším utká-
ní Tipsport extraligy svým 
příznivcům představí ho-
kejisté HC Verva Litvínov. 
Ti v utkání 12. kola přivítají 
celek Olomouce. Střetnutí 
začíná v tradičním čase, tedy 
v 17.30 hodin.

Baník doma nastoupí 

proti Benešovu

Další domácí utkání Čes-
ké fotbalové ligy čeká hráče 
FK Baník Most 1909 v neděli 
18. října. To na Fotbalovém 
stadionu Josefa Masopusta 
přivítají celek SK Benešov. 
Zápas začíná v 15.30 hodin. 

Hokejistky zajíždějí 

v neděli do Kladna

K dalšímu mistrovskému 
utkání zajíždějí hokejistky C 
Litvínov v neděli 18. října na 
led svých soupeřek. Tento-
krát hrají v Kladně. 

Litvínov prohrál 

doma s Meteorem

Druhý náš účastník ve 
fotbalové divizní skupině B 
se představil na domácím 
hřišti proti pražskému Mete-
oru a nakonec těsně prohrál 
1:2, když jediný úspěch za-
znamenal 79. minutě Kodeš. 
Litvínov je v tabulce předpo-
slední.

Stolní tenisté dvakrát 

vítězně

A tým SKST Baník Most si 
připsal dvě domácí vítězství 
ve III. lize stolních tenistů. 
V  sobotu porazil TTC Bělá 
pod Bezdězem 10:5 a v nedě-
li přehrál TJ Sokol Mnichovo 
Hradiště 10:6. 

Nejstarší dorostenci 

přestříleli Vyšehrad

Hodně divokým výsled-
kem skončilo utkání nej-
starších dorostenců FK 
Baník Most 1909, kteří v zá-
pase České ligy hostili praž-
ský Vyšehrad. Ten nakonec 
přestříleli 5:4, po poločase 
5:2. Branky vítězů: Benda 2, 
Kasal, Dolejší a Vaschkevich.  

Junioři hrají čtyřikrát 

za sebou doma

Čtyři domácí zápasy 
v řadě čekají tým juniorů HC 
Litvínov. Ti nejdříve nastou-
pí dnes od 18.00 hodin proti 
Kometě Brno a v  sobotu od 
12.00 hodin přivítají Jihlavu. 
V pátek 23. října pak nastou-
pí proti Karlovým Varům 
a den na to se střetnou s Plz-
ní.  (jak)

LITVÍNOV - O uplynulém víkendu proběhl 12. ročník Litvínovského 
plaveckého poháru, kterého se zúčastnilo bezmála 260 závodníků 
z 19 klubů. Zahájení závodů a úvodního slova se ujal místostarosta 
města Litvínova Milan Šťovíček.

Litvínovští plavci se předsta-
vili v domácím prostředí na vý-
bornou. Systém závodů spočíval 
v tom, že každý závodník plave 
čtyři tratě a to 100 m motýl, 100 
m znak, 100 m prsa a 100 m vol-
ný způsob. Součtem časů všech 
čtyř disciplín se pak 6 nejrych-
lejších plavců v každé kategorii 
probojovalo do fi nále.

Do fi nálových závodů na 
200 m polohový závod se na zá-
kladě skvělých výsledků nomi-
novali hned tři litvínovští plav-
ci, a to Kamila Javorková, Anna 
Haselbergerová a Adam Novák.

Kamila Javorková (11 let), 
v  kategorii žaček narozených 
v letech 2003 - 2004 po drama-
tickém souboji zvítězila a zlatý 
pohár tedy její zásluhou zůstal 
doma. K  tomu vybojovala stří-
brnou medaili na trati 100 m 
motýl a třetí dohmátla na trati 
100 m znak.

Anna Haselbergerová (13 let) 
si též nenechala ujít šanci vybo-
jovat medaili na domácí půdě 
a v  kategorii žaček narozených 
v letech 2001 - 2002 ve fi nále na 
200 m polohový závod získala 
bronzovou medaili. Třetí místo 

jí patřilo také na trati 100 m vol-
ný způsob. 

Adam Novák (13 let) vyni-
kajícím výkonem v  kategorii 
žáků narozených v  letech 2001 
- 2002 získal ve fi nále na 200 m 
polohový závod také bronzovou 
medaili a k tomu si ještě připsal 
další bronz na trati 100 m prsa.

Všichni tři fi nalisté měli na-
víc ztíženou cestu do fi nále, 
když ve svých kategoriích patřili 
k  mladšímu ročníku a museli 
tak porazit mnoho starších sou-
peřů. 

Poháru se zúčastnilo i bez-
mála také 40 plavců devítiletých 
a mladších a závodili o medai-
le ve vložených závodech na 50 
m prsa a 50 m volný způsob. 
Mezi ty nejlepší se probojoval 

litvínovský Petr Adamec (8 let), 
který získal na obou tratích stří-
brné medaile. Plavecký klub Lit-

vínov děkuje za přízeň a podpo-
ru městu Litvínov a společnosti 
United Energy.  (has, jak)

Litvínovským plavcům to zacinkalo

LITVÍNOV – Mistrovskému HC Verva Litvínov se v úvodu nové sezony 
nedaří. Na svém kontě má jediné tříbodové vítězství v prvních deseti 
zápasech, pak dvě „nájezdové“ výhry za dva body a navrch už jen je-
diný bodový paběrek z Plzně. A k tomu šest porážek v základní hrací 
době. Taková je zatím hubená bilance týmu v nejvyšší soutěži.

Mužstvu se nevede hlavně 
v  obranné činnosti a pokulhává 
v  koncovce. V  posledních dvou 
zápasech prohrálo vždy o gól. 
Derby v  Chomutově rozhodla 
jediná chyba gólmana Januse 
v  rozehrávce a Piráti se radova-
li z výhry 1:0. V neděli pak zase 
Litvínov doma těsně 1:2 podlehl 
předposledním Pardubicím. Po 

deseti kolech se nachází na dva-
náctém místě v tabulce s 8 body. 
Na vedoucí Plzeň tak ztrácí 13 
bodů. Předposlední Zlín má bodů 
7 a poslední Karlovy Vary šest. 

Dnes Ropáci nastoupí v pod-
krušnohorském derby v  Karlo-
vých Varech a pak je čeká domá-
cí utkání s Olomoucí. Výsledky 
úvodních deseti kol HC Verva 

v  novém ročníku Tipsport ex-
traligy: 

HC Verva Litvínov – Zlín 4:0, 
Liberec – HC Verva Litvínov 
4:1, Mountfi eld HK – HC Verva 
Litvínov 6:4, HC Verva Litvínov 
– Kometa Brno 2:3, Plzeň – HC 
Verva Litvínov 4:3 v prodlouže-
ní, HC Verva Litvínov – Sparta 
Praha 3:2 po sam. nájezdech, 
HC Verva Litvínov – Mladá 
Boleslav 3:2 po sam. nájezdech, 
HC Verva Litvínov – Třinec 1:4, 
Piráti Chomutov – HC Verva 
Litvínov 1:0, HC Verva Litvínov 
– Pardubice 1:2.  (jak) 

MOST – O víkendu se rozhodo-
valo o fi nalistech letošního roč-
níku Mostecké ligy malé kopané. 
Semifi nálové boje pak rozhodly, 
že si to ve fi nále rozdají Gam-
blers Most a Inseminátors FC. 

Mužstvo Inseminátors FC se 
v semifi nále střelo s týmem Old 
Bridge. 

Old Bridge v  této dvojici ne-
byli favority, ale realita pro ně 
byla přeci jen ještě o stupeň 
tvrdší. V sobotu podlehli vyso-
ko 0:10 a v  neděli opět vysoko 
4:14. Inseminátoři tak postoupi-
li do fi nále více než rázně. 

Druhou semifi nálovou dvoji-
cí byla družstva Gamblers Most 
a Hospoda ULITA. Ač tomu vý-
sledky nenasvědčují, Gambleři 
měli s  ULITOU hodně práce 
a zejména v  prvním sobotním 
poločase byli dokonce horším 
týmem. Přesto však nakonec 
uplatnili své zkušenosti z  vyřa-
zovacích bojů a postoupili do 

fi nále po výsledcích 8:2 a 6:4. 
V letošním fi nále se tak proti 

sobě postaví vítěz základní části 
Gamblers Most, a v pozici jeho 
vyzyvatele je druhý tým této 
části, Inseminátors FC. V zápa-
se o třetí místo se pak střetnou 
neúspěšní semifi nalisté, tedy 
Old Bridge a Hospoda ULITA.

Zvláštností letošního fi nálo-
vého utkání bude jeho komen-
tovaný přímý internetový pře-
nos zajišťovaný Avantgard TV.

V  čele kanadského bodování 
playoff  se usadila čtveřice hráčů 
s osmi body – Miroslav Braum 
(7+1), Dominik Onuščák (6+2), 
Pavel Jarolím (4+4) (všichni 
Inseminátors FC) a Adam Kou-
delka (6+2) z  týmu Gamblers 
Most. Pravděpodobně z  této 
čtveřice vzejde letošní vítěz ka-
nadského bodování play off . Fi-
nálové zápasy začnou na hřišti 
11. ZŠ Most 17. října ve 14.30 
hodin.  (jak)

Ve fi nále Gamblers 
s Inseminátors FC

ZÁPY - Jediný pokutový kop z konce prvního poločasu rozhodl o 
tom, že Baníkovci si nevezou ze hřiště Záp ani bod. 

Vyrovnané utkání tak roz-
hodla situace ve 43. minutě, 
kdy Divkovič fauloval a zkušený 
Pavlík v dresu domácích rozho-
dl proměněnou penaltou o třech 

bodech pro domácí. Baník tak 
po třech kolech padl. 

SK Zápy - FK Baník Most 
1909 1:0 (1:0). Branka: 43. Pav-
lík (pen.). Rozhodčí: Košan – 

Szikszay, Šulcová. ŽK Jemelík, 
Novák, Jelínek - Šíša, Koudelka. 

Sestava Mostu: Divkovič 
– Kotlan (74. Štefk o), Černý, 
Hejda (73. Bouška), Chábera, 
Surynek, Šíša, Gedeon (C), He-
ger, Koudelka, Hájek (83. Dolej-
ší).  (jak)

Baník odjel ze Záp s prázdnou, 
rozhodla penalta

MOST – Tak takovýto vstup do nového ročníku první hokejové ligy 
si nikdo z hráčů a činovníků mosteckého hokejového klubu nepřed-
stavoval ani v tom nejhorším snu. Tým odehrál úvodních třináct kol 
a z nich zvítězil v jediném utkání, a to v druhém kole nad Šumper-
kem 8:2. Zbylých dvanáct utkání prohrál. Naposledy neuspěl doma 
v derby se Stadionem Litoměřice. Most padl těsně 2:3. 

A to přesto, že už mu pomo-
hl navrátilec Tomáš Divíšek 
a v  průběhu druhé třetiny do-
konce strhnul vedení na svou 
stranu. Sedm minut před kon-
cem však rozhodl o hubeném 
vítězství hostí Martin Procház-

ka. Ve středu sehráli Mostečtí 
další domácí utkání a zároveň 
i další derby se Slovanem Ústí 
nad Labem. 

HC Most – Stadion Litomě-
řice 2:3. Branky a nahrávky: 19. 
Smolka (Baránek, Kubinčák), 

26. Chlapík (Řehoř, Strejček) 
– 17. Berger (Kopta), 28. Kalla 
(Ma. Procházka), 53. Ma. Pro-
cházka (Rousek, Krstev). Roz-
hodčí: Grech – Rozlílek, Toman. 
Vyloučení:6:7 . Využití:1:1 . Tře-
tiny 1:1, 1:1, 0:1. 

HC Most: Mouček – Zeman, 
Grin, Baránek, Černý, Hora, 
Strejček – Přeučil, Alinč, Písařík 
– Kubinčák, Divíšek Smolka – 
Chlapík, Havlíček, Řehoř – Vá-
lek, Hanzl, Mical.

(jak)

Mostečtí hokejisté už 
podvanácté prohráli

Mistrům se v úvodu nedaří, 
pokulhává koncovka
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(Dokončení ze strany 1)
Na akci byly k vidění nejlepší věci, 

co se týče módních trendů. Svatební 
a společenské šaty svatebního salo-
nu Delta. Své modely tu představili 
také i jiné značky a módní návrháři. 
Například New Art ateliér tu prezen-
tovala módní návrhářka Lada Helle-
rová, věci z ateliéru M. E. G. Míša 
Mašková z Prahy. Představily se ale 
i mostecké butiky. Po přehlídkovém 
molu se prošly v modelech jak samot-
né děti z Klokánku, tak například i le-
tošní Česká miss Nikol Švantnerová, 
Miss ČR Lucie Šlégr a další fi nalistky 
České miss. Obecenstvo mohlo po-
soudit, jak to sluší mosteckým házen-

kářkám Černých andělů, když svlék-
nou dres a vymění za slavnostní róbu. 
Během večera zazpívaly také hvězdy 
muzikálu Mama Mia! David Gránský 
a Ivana Korolová, s tanečními čísly 
se předvedli několikanásobní mistři 
světa Beethoven DC Chomutov. Pro 
návštěvníky byly připravené ve foyer 
stánky, kde mohli nejen obdivovat, 
ale i zakoupit vystavované modely 
z přehlídky. K chuti přišlo i sushi, je-
hož ochutnávka byla zdarma. Celou 
přehlídku moderovala Veronika Ka-
šáková a její bratr Karel Kašák. Oba 
dva vyrůstali v Dětském domově 
ve Vysoké Peci. Veronika je i hlavní 
modelkou svatebního salónu Delta, 

s nímž spolupracuje. Salon Delta ale 
v  posledním roce navázal kontakt 
i s teplickým Klokánkem. Proto pe-
níze putovaly právě těmto zařízením. 
„Jsem velmi šťastná, že měla akce ta-
kový úspěch. Ještě než jsem v divadle 
po přehlídce uklidila, obdržela jsem 
desítky textových zpráv, kde mi lidé 
děkovali za tento zážitek. Z  jejich re-
akcí, které byly úžasné, vyplynulo, že 
tento ročník daleko předčil ty předcho-
zí,“ sdělila dojmy po přehlídce Petra 
Vyoralová. 

Malou ochutnávku z  velkolepé 
přehlídky přinášíme našim čtená-
řům v naší reportáži. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Móda a hvězdy zářily v divadle 
a přinesly peníze dětem

Promenáda svatebních šatů z mosteckého salonu Delta Petry Vyoralové. Promenáda svatebních šatů z mosteckého salonu Delta Petry Vyoralové. Svěřenci obou dětských zařízení si večer užili i na molu.  Svěřenci obou dětských zařízení si večer užili i na molu.  

Slušelo to i dětem z dětského domova a teplického Slušelo to i dětem z dětského domova a teplického 
Klokánku, které rovněž byly mezi hlavními aktéry Klokánku, které rovněž byly mezi hlavními aktéry 

módní přehlídky. módní přehlídky. 

Veronika Kašáková s bratrem Karlem večer moderovali. Oba vyrůstali v dětském domově. Veronika Kašáková s bratrem Karlem večer moderovali. Oba vyrůstali v dětském domově. 

Modely předváděla i fi nalistka České Miss Nikol Švantnerová.Modely předváděla i fi nalistka České Miss Nikol Švantnerová.

Modelka Veronika Kašáková s majitelkou salonu Modelka Veronika Kašáková s majitelkou salonu 
Delta a organizátorkou charitativní přehlídky Delta a organizátorkou charitativní přehlídky 
Petra Vyoralová.Petra Vyoralová.

Lucii Šlégr to slušelo Lucii Šlégr to slušelo 
zepředu...zepředu...

...i zezadu. ...i zezadu. 


