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Tady je Novákovo!
A je to tady. Co se léta 

letoucí neměnilo a čeho 
se mostečtí majetníci vy-
hrazených parkovacích 
míst nejspíš v skrytu 
duše i báli, se mož-
ná stane skutečností. 
Radní totiž místnímu 
parlamentu předložili 
revoluční návrh – 
o sto procent zdražit 
vyhrazená parkovací 
místa. Jistě. Nepře-
hledný prales značek 
je zrůdná anomálie našeho města a tak trochu 
už začíná přerůstat přes hlavu. Neznám jiné 
město, kde by něco podobného v takovéto pře-
míře fungovalo. Možná je rozhodnutí radních 
odvážné a správné a možná tím politici kýžený 
výsledek (významnou redukci značek) i docílí. 
Jenomže! Jeví se to nějak alibisticky a příliš jed-
noduše… Nebylo by lepší pro začátek spustit 
pečlivou a důslednou kontrolu, kdo s vyhraze-
nými parkovacími místy lišácky a nepřípustně 
kupčí? Nebo si lámat hlavu o něco déle a zjistit, 
jakpak asi parkování v obytných zónách řeší 
v jiných městech? Uznávám, že něco se s tou 
plechovou divočinou dělat musí. Když občas se 
svým autem zavítám do sídliště Liščí Vrch (je 
tam totiž úžasná cukrárna) a chci zaparkovat, 
nemám prostě  šanci. Milióny značek „Tady je 
Novákovo“ a bezprizorní místo žádné. A zkus-
te si byť na pár minut zaparkovat pod cedulí 
s cizí espézetkou. 

Vážení páni konšelé, odhodlání začít s par-
kováním v obytných zónách něco dělat je chvá-
lyhodné. Za palec nahoru to ale zdaleka ještě 
není.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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  Pokud zastupitelé schválí novelu vyhlášky, měli by si držitelé vyhrazených parkovacích míst od 1. 1. 2016 výrazně připlatit.

Školáci ze 7. ZŠ zpovídali 

hokejové hvězdy

Čeští hokejoví olympionici Jiří Šlégr 
a Robert Reichel podpořili nový pro-
jekt 7. ZŠ v Mostě „Život s knihou“.
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Nové účtování tepla 

pomůže šetřit peníze i 

palivo

Na nový systém účtování tepla pře-
chází od 1. ledna 2016 společnost Se-
veročeská teplárenská.
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Uhlí pomohlo k nové 

porodnici

Krajská zdravotní slavnostně otevřela 
nové gynekologicko-porodnické od-
dělení mostecké nemocnice. Vzniklo 
i díky daru Vršanské uhelné, a.s.
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MOST – Nájemce vyhrazených parkovacích míst, roštových stání i těch, kteří mají smlouvy na parkova-
cí místa na hlídaných parkovištích městské policie, čeká možná od příštího roku nepříjemná novinka. 
Radní navrhli, aby parkovací místa výrazně podražila. Poslední slovo budou mít zastupitelé.

Mostečtí radní na svém posledním zasedání 
doporučili zastupitelům schválit novelu obecně 
závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Novela by měla vstoupit 

v platnost od 1. ledna 2016. „Zásadní změnou je 
změna poplatků za trvale vyhrazená parkovací 
místa. Jedná se o poměrně zásadní vzrůst ceny, a to 
ze 4 500 korun ročně na 9 600 korun za rok,“ uve-

dl náměstek primátora Marek Hrvol. V současné 
době je v Mostě 1 124 vyhrazených parkovacích 
míst. Příjem do městské kasy za tato místa se po-
hybuje kolem pěti milionů korun ročně. Město si 
od výrazného zdražení ale neslibuje nárůst peněz 
do městské kasy. Jedním z hlavních důvodů je prý 
optimalizovat počet těchto míst ve městě. 

(Pokračování na straně 2)

Vyhrazené parkování ze 4 500 na 9 600 korun?

MEZIBOŘÍ – Dobrou zprávou pro všechny, kdo 
potřebují péči na rozhraní sociální a zdravotní 
pomoci, je otevření kombinovaného sociálně 
zdravotního zařízení SENMED v  Meziboří. Vznik-
lo rekonstrukcí starého objektu bývalého učiliště 
a nabízí veškerý komfort a zázemí moderní medi-
cíny, ošetřovatelské péče a rehabilitace.

Soukromé sociálně zdravotní zařízení SEN-
MED otevřela v  Meziboří společnost Medicína 
Litvínov. Zařízení má sloužit především senio-
rům, ale nejen jim, v  případě, že potřebují jak 
lékařskou, tak sociální péči. Pamětní desku při 
příležitosti slavnostního zahájení provozu zaří-

zení pokřtili krajský radní Martin Klika, staros-
ta Meziboří Petr Červenka a oba spolumajitelé 
zařízení Petr Myšák a Milan Kanaloš. „Společně 
s Milanem Kanalošem provozujeme několik zdra-
votnických zařízení, SENMED není rozhodně prv-
ní, máme v  tomto směru zkušenosti.  V Meziboří 
se nám podařilo tak trochu předběhnout dobu. Ob-
rovský problém mají totiž v našem regionu lidé, kte-
ří potřebují současně sociální a zdravotní péči. To 
se týká především seniorů. V SENMEDu nabízíme 
kombinaci ošetřovatelské, zdravotní a díky soused-
nímu REMEDu také rehabilitační péči. 

 (Pokračování na straně 6)

SENMED v Meziboří 
hlásí otevřeno

Pamětní desku pokřtili (zleva) Petr Pamětní desku pokřtili (zleva) Petr 
Myšák, starosta Petr Červenka, krajský Myšák, starosta Petr Červenka, krajský 
radní Martin Klika a Milan Kanaloš.radní Martin Klika a Milan Kanaloš.
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MOST – Do funkce ředitele Technických služeb města Mostu byl zvo-
len Karel Mutinský. Známý je i kandidát na místo ředitele Městské 
policie v Mostě. Dopravní podnik města Mostu zůstává bez ředitele.

Představenstvo Technických 
služeb města Mostu jmenovalo 
do funkce ředitele této akciové 
společnosti Ing. Karla Mutin-
ského. Stalo se tak na základě 
doporučení výběrové komise, 
která Karla Mutinského dopo-
ručila jako nejvhodnějšího kan-
didáta z přihlášených uchazečů. 

„Jsem velmi rád, že jsme rozhodli 
a ředitelem byl vybrán pan Mu-
tinský,“ komentoval rozhodnutí 
primátor Jan Paparega, který 
byl zvolen předsedou výběrové 
komise. 

Mostečtí radní řešili také ob-
sazení postu ředitele městských 
strážníků. „Toto téma jsme ote-

vřeli na posledním zasedání 
Rady města Mostu. Jsem rád, že 
jsme schválili návrh na usnesení, 
kdy bude pověřen úkony pan in-
ženýr Jaroslav Hrvol,“ uvedl dále 
primátor. Podle zákona o obcích 
bude však o řediteli městské po-
licie rozhodovat zastupitelstvo 
města. „Pevně věřím, že bude 
toto usnesení potvrzeno,“ podot-
kl Jan Paparega. Zastupovat ře-
ditele na Městské policii v Mos-
tě by měl František Kyncl.  (sol) 

MOST – Obyvatelé města se často ptají, proč je dlouhodobě uzavře-
ný boční vchod do mosteckého Centralu. Jeho otevření by si přáli, 
aby se mohli snadněji dostat na 1. náměstí. O otevření vchodu jed-
nalo s obchodním domem i vedení města Mostu. Bohužel neúspěš-
ně. 

Na město i naši redakci se ob-
racejí v poslední době lidé s do-
tazy, proč se nezpřístupní prv-
ní náměstí ze směru, kde stojí 
obchodní centrum OC Central 
Most, a to tím, že by se zprů-
chodnil jeden z bočních vstupů 
směrem na náměstí. Když byl 
obchodní dům nově otevřený, 
tento vchod veřejnosti sloužil. 

Několik let je už ale boční vchod 
uzavřený. „Už několikrát jsme 
požadovali po vedení obchodní-
ho centra, aby v  rámci oživení 
náměstí mohli lidé chodit tímto 
vchodem na náměstí. Odpověď 
ale byla zamítavá,“ sdělilo ve-
dení města Mostu. Obchodní 
centrum prý ale argumentovalo 
i tím, že se v této části obchod-

ního domu vykrádají obchody 
a zloději by tak prý měli snad-
nější a kratší únikovou cestu. 
„Mimo jiné také namítají, že 
venkovní schodiště klouže. To 
ale nepovažujeme zrovna za 
pádný argument, protože se dá 
tento problém řešit nášlapy…,“ 
míní primátor Jan Paparega. Se 
se stejným dotazem se na OC 
Central obrátila i naše redakce. 
I my jsme ale narazili na zcela 
rezolutní a zápornou odpověď. 
Tentokrát ale byly argumenty 
zcela jiné, než jaké dostalo ve-
dení města Mostu. „Vchod byl 

uzavřen z důvodu rozhodnutí 
majitele nemovitosti. Důvodů 
k tomuto rozhodnutí bylo něko-
lik. Tento vchod zůstane uzavřen, 
plní pouze funkci únikového 
východu. Prostor před vchodem 
byl využit službou pro zákazní-
ky,“ sdělila Lucie Nápravníková 
z oddělení marketingu OC Cen-
tral Most. Lidé tedy mají smůlu. 
Filosofi e, která platí v  obchod-
ních centrech v jiných městech, 
a totiž že se snaží otevřít veřej-
nosti a potencionálním zákazní-
kům co nejvíce cest a přístupů, 
v Mostě neplatí.  (sol)

(Dokončení ze strany 1)
„Udělali jsme si průzkum, jak 

to funguje v  ostatních městech. 
Most jasně s 1 124 místy vévodí 
všem okolním městům. My chce-
me počet těchto míst zredukovat,“ 
uvedl náměstek. Například Ústí 
nad Labem má čtyři vyhrazená 
parkovací místa, Teplice třicet, 
Děčín padesát tři, Litvínov sedm 
a v Chomutově nemají tato mís-
ta žádná. „Na úplném začátku se 
nekontrolovaně vydávala a zři-
zovala tato parkovací místa. Vy-
rostly lesy značek a v řadě oblastí 
nebylo kde zaparkovat. A tak je 
tomu dodnes. Také chceme zabrá-
nit tomu, aby se s  vyhrazenými 
parkovacími místy nekupčilo,“ 
doplnil další důvod zvyšování 
poplatků primátor Jan Paparega. 
I ve výši poplatků je podle něj 
Most výjimka. „Za tato parkova-
cí místa se jinde platí od dvanácti 
až do dvaceti tisíc korun za místo 
ročně. Věřím, že politicky se do 
toho nikomu moc nechtělo, ale 

my si myslíme, že by se to mělo 
posunout k  reálným hodnotám,“ 
doplnil dále Marek Hrvol. Město 
počítá s tím, že některá místa po 
zdražení zaniknou. „S  tím počí-
táme. Ale nemyslíme si, že odliv 
bude dramatický,“ domnívá se 
primátor. 

Novela vyhlášky také počítá 
s  tím, že z  Mostu zcela zmizí 
tak zvaná roštová stání. Těch je 
v současné době asi dvě stě pa-
desát. „Roštová stání se budou 
od 1. 1. 2016 zcela rušit. V sou-
časné době je toto místo zpoplat-
něno částkou tří tisíc korun,“ do-
plnil první muž města. 

Připlatíte si 
i za parkování 
s ostrahou 

Zdražit by mohla také parko-
vací místa pod správou městské 
policie. Ta v současné době spra-
vuje velkokapacitních parkoviš-
tě v ulicích F. Halase, Pionýrů, 1. 

máje, Okružní a J. Ševčíka. „Par-
kování na parkovištích městské 
policie stojí 400 korun měsíčně. 
I tuto cenu jsme vyhodnotili jako 
cenu velmi nízkou. Proto projed-
náváme s městskou policií navý-
šení na pět set padesát korun za 
měsíc,“ řekl primátor. 

Parkoviště 
v Halasovce se 
strážníci zbaví

K  dalším změnám, které se 
týkají vyhrazeného parkování, 
dojde také v ulici F. Halase, pod 
kordy. Tady nechalo před ne-
dávnem město vybudovat ještě 
jedno, menší, parkoviště pod 
správou městské policie. Vět-
šina zdejších parkovacích míst 
je totiž permanentně prázdná. 
„Parkoviště v Halasově ulici jsme 
vyhodnotili jako nadbytečné 
a městská policie zvažuje vypo-
vězení smlouvy,“ uvedl ještě pri-
mátor.  (sol)

Vyhrazené parkování 
ze 4 500 na 9 600 korun?

Na židli další ředitel

Boční vchod Central neotevřeMOST – Městské divadlo 
v Mostě zve na setkání s reži-
sérem Gorgem Agathonikia-
disem, který představí svou 
autobiografi cky laděnou kni-
hu nazvanou „Na Moravě ne-
kvetou olivy“. Knihu vydalo 
Nakladatelství Lidové noviny 
letos v listopadu. Součástí 
večera bude kromě besedy 
s autorem ukázek z jeho kni-

hy v podání herců mostecké 
činohry Reginy Razovové 
a Otto Lišky také projekce 
režisérova dokumentárního 
snímku Řecké děti. Setkání 
s Georgem Agathonikiadisem, 
kterým bude provázet ředitel 
mosteckého divadla Václav 
Hofmann, se koná 6. prosince 
od 17 hodin v Divadle rozma-
nitostí.  (nov)

Setkání 
s režisérem

MOST – Radní schválili změny 
v komisích Rady města Mostu. 
Některé komise zrušili a jiné 
sloučili. Došlo i na personální 
změny. Nově mají být v komi-
sích zastoupeny všechny poli-
tické strany.

Hlavním důvodem změn 
byla podle vedení města do-
hoda s  koaličními partnery 
o jejich zastoupení v komi-
sích. „Oslovili jsme všechny za-
stupitelské kluby, tak jak jsme 
deklarovali. Chtěli jsme, aby 
nominovali své členy,“ uvedl ke 
změnám v poradních orgánech 
města primátor Jan Papare-
ga. Ke změně došlo například 
v  případě investiční komise. 
„V rámci jednání jsme se domlu-
vili, že bude zrušena investiční 
komise. Vyhodnotili jsme ji jako 

nadbytečnou. Dojde tím i k  fi -
nanční úspoře,“ uvedl primátor. 
Zrušena byla také komise ná-
rodnostních menšin a komise 
sociální. Činnost těchto ko-
misí byla ale včleněna do nové 
zřízené komise sociální a ná-
rodnostních menšin. „Komise 
pro národnostní menšiny bude 
sloučena se sociální komisí. Je-
jich materiály spolu totiž úzce 
souvisejí a občas se překrývají. 
Přišlo nám proto logické tyto 
dvě komise spojit. Je to poradní 
orgán rady města a dohodli jsme 
se i na novém složení, kde budou 
zastoupeny všechny zastupitel-
ské kluby,“ komentoval dále pri-
mátor. Sloučení komise sociální 
s komisí národnostních menšin 
by mělo znamenat také přínos 
v poskytování dotací.  (sol)

Radní zkrouhli komise

Tento vchod z Centralu na náměstí Tento vchod z Centralu na náměstí 
je už léta nesmyslně uzavřen.je už léta nesmyslně uzavřen.
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MOST – Policisté na Mostecku i Litvínovsku dostali nová auta. Ta bu-
dou spolehlivě fungovat při zásahu při mimořádných událostech. 
Zásahová vozidla disponují nejmodernější výbavou, která zvýší 
komfort, akceschopnost a bezpečnost. 

Jedná se o tři terénní a tři zá-
sahová vozidla. „Nová služební 
vozidla byla pořízena v  rámci 
projektu Zvýšení akceschopnos-
ti PČR při řešení mimořádných 
událostí spolufi nancovaného 

z Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj v  rámci Integrovaného 
operačního programu,“ uvedl 
vedoucí odboru mosteckého 
ředitelství PČR Jiří Volprecht. 
Tři vozidla jsou značky Hyun-
dai ix35 a tři vozy Volkswagen 
Transporter. „Podstatné pro 
nás je, že jde o vozidla do teré-
nu s  náhonem na všechna čtyři 
kola, s  dvoulitrovým motorem 
a dostatečným výkonem. Mají 
nové refl exní značení s výrazněj-
ší žlutou barvou a všechna jsou 
také vybavena lokalizačním za-

řízením,“ představil nové vozy 
Jiří Volprecht. Vozidla jsou také 
vybavená přední i zadní kame-
rou pro dokumentaci zákroků 
policie a současně mají i lust-
rační zařízení. „Každé vozidlo 

je on-line připojeno na centrál-
ní evidenci Policie ČR, kde lze 
vyhledat osobu vozidla přímo 
z ulice. Nemusíme se proto nijak 
zdržovat, nikam volat, objeví 
se to ihned na displeji i úředně 
ověřeno,“ vysvětlil šéf mostecké 
policie a dodal: „Po vozidlech do 
terénu jsme dlouho volali. V zim-
ním provozu je v  našich horách 
problém pohybovat se s  našimi 
oktáviemi, byť jen po silnicích.“ 
Policisté by měli dostat v  brzké 
době ale i dalšího pomocníka 
do terénu. Novou čtyřkolku. „Ta 

bude určena jen do horského teré-
nu, na polní cesty a mimo silnice. 
Bude sloužit například pro moni-
torování čtyřkolek, které se hodně 
pohybují v těchto terénech. Lidé si 
totiž často stěžují, že lidé s  čtyř-
kolkami dělají hluk a nepořádek 
v lese. Budeme tak moci zasaho-
vat i proti těmto narušitelům,“ 
řekl Jiří Volprecht. 

Supervozy 
k amokovým 
hlídkám 

Zlepšit práci policistů by měla 
i tři nová zásahová vozidla. Je-
den z vozů je vybaven například 
drátěnou ochranou na přední 
čelní části. „Jedná se o vozidlo 
pro tak zvané amokové hlídky. 
Vůz se například může využít 
při extremistických pochodech, 
hokejových utkáních a podob-
ně,“ vyjmenoval Jiří Volprecht. 
Akčnější budou i dopravní po-
licisté. Dostali supermoderní 
pojízdnou kancelář. „Jedná se 
o nehodové vozidlo, kde je veš-
kerá dokumentační technika 
dopravních nehod a zároveň 
pomocné zařízení pro ochranu 
v  místě dopravních nehod. Dis-
ponuje informačním panelem, 
pokud bude například situace 
v provozu nepřehledná. Výsuvné 
osvětlení, které dostatečně a per-
fektně označí místo dopravní ne-
hody, zvláště pak v mlze, ve tmě 
a podobně. Je to nová generace 
vozidel, s novou technikou i tech-
nologií. Přínosem je například 
rychlost přenosu, lokalizace míst 
a přesnější zaměření, zejména 
u vážných dopravních nehod 
a podobně,“ doplnil šéf doprav-
ního inspektorátu v  Mostě Sta-
nislav Pfeifer.  (sol) 

MOST – Parkování u nemocnice chce aktuálně řešit město Most jako 
jednu ze svých priorit nové koaliční smlouvy. Radnice bude ohledně 
nového parkoviště pro pacienty jednat s Krajskou zdravotní. Město 
se chce s majitelem přilehlých pozemků u nemocnice domluvit na 
společném řešení a také na tom, zda bude reálné tu parkoviště vy-
budovat nejpozději do roku 2017. 

Nový most u nemocnice by 
měl stát v roce 2017. Ve stejnou 
dobu by ale mohli pacienti vy-
užívat také rozšířenou kapacitu 
parkovacích míst. 

„Projektová dokumentace 
na nový most bude hotova do 
konce října 2016. Bude obsaho-
vat všechna potřebná povolení 
pro realizaci samotné zakázky. 
V  okamžiku, kdy bude zpraco-
vána a předána, začneme sou-
těžit zhotovitele. V roce 2017 by 
měl být most vystaven,“ uvedl 
primátor Jan Paparega. Tím 
ale investiční akce u nemocni-

ce pro město nekončí. Radnice 
má totiž v  plánu vyřešit také 
vybudování velkokapacitního 
parkoviště. To chce vybudovat 
ale i Krajská zdravotní. Ta je 
majitelem přilehlých pozem-
ků k nemocnici a avizovala, že 
studii pro nové parkování má 
již na stole. „Nové parkoviště by 
mělo vzniknout za pavilonem B 
v  místním parčíku. Bude urče-
no pro zaměstnance nemocnice 
a v první fázi by zde mělo vznik-
nout kolem sto dvaceti parko-
vacích míst,“ sdělil nedávno 
předseda představenstva Kraj-

ské zdravotní Jiří Novák. Nové 
parkoviště pro zaměstnance 
uvolní stávající parkovací mís-
ta, kde zaměstnanci parkují 
a jsou oddělena závorou. Mos-
tecká radnice chce ale o mož-
nostech parkování s  Krajskou 
zdravotní jednat a do investiční 
akce se rovněž zapojit. „Pro nás 
je tato informace o chystaném 
parkovišti relativně nová. Rada 
města mi proto uložila sjednat 
termín jednání se společností 
Krajská zdravotní, abychom ko-
ordinovali termínově záležitosti 
týkající se jak stavby mostu, tak 
i parkoviště. Město bude řešit 
parkování pro pacienty u mos-
tecké nemocnice a bude to rov-
něž předmětem schůzky, byť se 
uvažuje o uvolnění míst před 
nemocnicí,“ sdělil primátor Pa-
parega.  (sol)

 Nové parkoviště 
u nemocnice v roce 2017?

Policisté dostali nové káry

Šéf dopravního inspektorátu v Mostě Šéf dopravního inspektorátu v Mostě 
Stanislav Pfeifer představil novinářům Stanislav Pfeifer představil novinářům 

nejmodernější vnitřní vybavení nového nejmodernější vnitřní vybavení nového 
vozu pro dopravní policisty.vozu pro dopravní policisty.

Mezi novými vozidly je zásahové vozidlo s Mezi novými vozidly je zásahové vozidlo s 
čelní ochranou, které budou muži zákona čelní ochranou, které budou muži zákona 

používat například při extremistických akcích, používat například při extremistických akcích, 
hokejových utkáních a podobně.hokejových utkáních a podobně.

Po terénních vozech volali policisté už Po terénních vozech volali policisté už 
dlouhou dobu, teď mají výkonného dlouhou dobu, teď mají výkonného 
pomocníka zvláště do hor a přilehlých obcí. pomocníka zvláště do hor a přilehlých obcí. 

Parkoviště před pavilonem B je částečně Parkoviště před pavilonem B je částečně 
vyhrazeno pro zaměstnance. Tato místa vyhrazeno pro zaměstnance. Tato místa 
by se ale měla uvolnit pro veřejnost.by se ale měla uvolnit pro veřejnost.
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Čeští hokejoví olympionici a také litvínovští patrioti, Jiří Šlégr 
a Robert Reichel, podpořili nový projekt 7. Základní školy Jaku-
ba Arbesa v Mostě „Život s knihou“ (o projektu jsme informovali 
podrobně v minulém vydání). 

Slavné sportovce pozvala 
škola na besedu s  žáky hned 
dvakrát. Nejdříve se Robert 
Reichel a Jiří Šlégr setkali 
s  žáky vyššího, podruhé se 
školáky nižšího stupně. Děti 
se mohly ptát obou hokejo-
vých hvězd na vše, co je z jejich 
života zajímá. Dozvěděli se 
tak spoustu zajímavých i pří-
nosných věcí. Mimo jiné také 
to, že nejen četba, ale obecně 
vzdělávání a škola je zvláště 
dnes vedle sportu důležitou 
prioritou. Některé z  nejzají-
mavějších dotazů, které polo-
žili litvínovským hokejistům 
žáci školy, přinášíme v  násle-
dujícím čtení. 

Jak hodně vás baví hokej?
Robert Reichel: Já už hokej 

nehraju a ani Jirka. Oba ale pra-
cujeme v  klubu, já jako trenér 
a Jirka jako prezident nebo ma-
nažer. Děláme ale práci, která 

s  hokejem úzce souvisí a která 
nás baví, i když dneska děláme 
věci trochu jinak. 

Jirka Šlégr: Vždycky když 
něco děláte, jak ve sportu, tak 
i jinde, mělo by vás to bavit, 
protože jinak nemá smysl tam 
chodit. Když jsme byli malí 
jako vy, tak nás uchvátilo pře-
devším, že můžeme být v kolek-
tivu spolu a trávit spolu volný 
čas. Hokej nás bavil až do dlou-
hého věku, kdy nám zdraví už 
nedovolilo hrát a museli jsme se 
začít věnovat něčemu jinému. 
Přesto nás bude bavit hokej do 
konce života, protože je to naše 
náplň. Ať Robert nebo já, každý 
nějakým kousíčkem naší osoby 
přispíváme do klubu a sportu, 
a to je důležité. Pro vás je důle-
žité, abyste se vůbec nějakému 
sportu věnovali. Nemusíte se 
mu věnovat profesionálně, ale 
abyste se hýbali, jinak začnete 
tloustnout, začne vás všechno 
bolet a to není nic, co bychom 
vám přáli. 

Od kolika jste začali hrát ho-
kej a jaké byly začátky?

Robert Reichel: Já jsem začal 
od pěti let, chodil jsem na sta-

dion, začal jsem bruslit a od té 
doby, co jsem začal chodit do 
klubu, tak se ze mě stal sporto-
vec a držím se toho. 

Jirka Šlégr: Někdy od pěti let. 
Podobně jako Robert. Mě při-
vedla k  hokeji moje maminka, 
protože tatínek od nás odešel, 
když mi byly dva roky. Měl jsem 
ale tatínka, který hrál profesio-
nálně hokej, a moje maminka 
usoudila, že bych po něm mohl 
mít nějaké vlohy. Mně se hokej 
zezačátku vůbec nelíbil a nebavil 
mě. Ale pak přišel trenér, který 
kreslil postavičky z Jen počkej, 
zajíci. Dával je pak za odměnu 
tomu, kdo se bude na tréninku 
nejvíc snažit. To mě přimělo 
k tomu, že jsem u hokeje para-
doxně zůstal… Protože jsem ty 
obrázky chtěl mít, jelikož se mi 
ta pohádka hrozně líbila…Jeden 
z  těch obrázků dodneška doma 
mám. Pak ale nastala chvíle, kdy 
jsem nastoupil do sportovní tří-

dy, měli jsme svůj oddíl a tam 
už mě samozřejmě hokej chytl 
a bavil. 

Období vrcholového hokeje, 
čím pro vás bylo?

Robert Reichel: Když jsme 
byli malí, hráli jsme krajské vý-
běry, vítězili jsme v  nich a po-
stupovali dál do republikových 
soutěží. Z  toho máme úžasné 
zážitky. Později, z  těch nejvý-
znamnějších turnajů, jsem se 
zúčastnil asi deseti mistrovství 
světa, třikrát se mi povedlo je 
vyhrát, za což jsem rád. Jednou 
dokonce olympijské hry. Když 
se podívám zpátky, kariéra to 
byla dost dobrá na to, z  jakého 
malého města jsme oba pochá-
zeli a kde jsme začínali hrát ho-
kej. 

Jiří Šlégr: Měli jsme štěstí, že 
jsme byli silný ročník a povedlo 
se vyhrát vše, co se dalo. A proč 
jsme se dostali k úspěchům a co 
je důležité z  toho pro vás: jak 
spolu jste a vyrůstáte ve třídě, 
musíte fungovat jako kolektiv 
a parta. Parta, kde každý z  vás 
chce být lepší než ten druhý. 
Musíte v sobě najít soutěživost, 
ale zároveň být pořád parta. Ne-

smíte být v  té soutěživosti zlí. 
Musíte se snažit a chtít být lep-
ší než váš kamarád, ale zároveň 
mu umět pomoci. Je to hodně 
složité, ale když to dokážete, pak 
se vám povede, že vyroste výji-
mečný ročník, jako jsme měli 
my – devět kluků z  naší třídy 
se dostalo do nejvyšší soutěže 
u nás, do  extraligy, a prakticky 
čtyři z naší třídy jsme olympij-
ští vítězové a mistři světa, což 
je raritou i ve světě. Jsme jediní 
a neudělali bychom to bez toho, 
abychom naslouchali našim tre-
nérům, učitelům a měli v  sobě 
zdravou soutěživost a cíl, že 
chceme společně něco dokázat, 
ale zároveň i růst individuálně. 
Když to budete dělat, zažijete 
u toho spoustu legrace a bude 
mít i spoustu zážitků. 

Proč se říká Robertovi Rei-
chlovi Albi a Jiřímu Šlégrovi 
Guma?

Robert Reichel: Přezdívka 
vznikla někdy ve třetí třídě, kdy 
jsme chodili společně hrát hokej 
a každý den jsme při tréninku 
něco jedli. Albi mi říkali podle 

sušenek, které se jmenovaly 
Albertky. Název pak zkrátili na 
Albi a tahle přezdívka mi pak 
z dětství zůstala. 

Jirka Šlégr: Mně začali říkat 
Guma od malinka, protože když 
jsme jezdili na zápasy, tak jsem 
si vždycky něco zapomněl. Jed-
nou náloketník, jindy rukavici, 
a když jsem zapomněl i brusle - 
tak přišel trenér – tehdy nás tré-
noval tatínek Martina Ručinské-
ho - a říká: Ty seš ale vopravdu 
guma. Spoluhráči se toho chytli, 
hrozně se tomu smáli a líbilo 
se jim to. Nevím ale, jestli bych 
i vás nechal mi říkat Guma… 
(smích, pozn.)

V jaké zemi se vám nejvíc lí-
bilo a proč…?

Robert Reichel: Je to těžké 
říci. Oba jsme projeli skoro celý 
svět, od Japonska až po Severní 
Ameriku a také celou Evropu. 
Líbilo se nám všude. Zážitky 
byly ale asi největší v Japonsku, 
kde jsme vyhráli olympijské hry. 

Jirka Šlégr: Mně osobně se 
nejvíc líbilo v  Pittsbughu. Na 
druhou stranu, kdybych si mohl 
vybrat, ve kterém městě bych 
chtěl žít, byl by to Vancouver. 

Považuju to za jedno z  nejhez-
čích měst na světě. 

Po letech v zahraničí se nám 
ale, a myslím, že můžu mluvit 
i za Roberta, nejvíc líbí a dobře 
žije tady v  Litvínově, kde jsme 
vyrůstali. Litvínov znamená pro 
nás strašně moc.

Jaké to bylo hrát s Francou-
zem?

Jirka Šlégr: Vždycky je dale-

ko lehčí hrát s  brankářem jeho 
kvalit. Když máte v  brance vý-
borného brankáře, je pak blíž 
k  úspěchu. Pavel Francouz byl 
klíčovou osobností, aby Litví-
nov vyhrál extraligový titul. Na 
druhou stranu to není jen Pavel 
Francouz. Měli jsme tu šanci 
hrát i s Dominikem Haškem a to 
byl prakticky stejný případ. Bez 
Dominika Haška, troufám si 
říci, bychom olympijské hry asi 
nevyhráli. V hokeji to je tak, že 
když máte výborného brankáře, 
máte i velkou šanci na to, abyste 
vyhráli. 

Co všechno se musí udělat, 
aby byl člověk dobrý hokejista?

Robert Reichel: Není to jen 
o sportování. Dnes hokejis-
ta, který chodí do školy, by 
měl dobře studovat, mít dobré 
známky. Měl by ale také poslou-
chat rodiče, trenéry a dělat věci, 
které po něm chtějí. Potom, po-
kud vás hokej bude bavit, z vás 
mohou vyrůst dobří hokejisté.

Jirka Šlégr: Také je důležité ne-
jen komunikovat na faceboocích, 
počítačích a telefonech, ale do-
mluvit se třeba na tom, že si odpo-
ledne půjdete spolu ven zasporto-

vat. Měli byste mít cíle - jakékoliv, 
jinak bude pro vás život prázdný. 
Měli byste chodit do školy a snažit 
se co nejvíc, abyste se zlepšovali. 
Pak z  vás začnou růst osobnosti 
a každý z  vás tak bude mít větší 
šanci to v životě někam dotáhnout 
a mít spokojenější život. 

Měl jste ve škole dobré 
známky?

Jirka Šlégr: Měl jsem znám-
ky spíše průměrné. Nicméně, 
když jsem je měl podprůměrné, 
tak se rodiče také zlobili a mu-
sel jsem se snažit. Dokonce mi 
maminka několikrát zakázala 
hrát hokej do doby, dokud se 
nezlepším. Ne každý může mít 
ale nejlepší známky. Jde ale o to, 
snažit se je mít lepší. 

Kdy naposledy vás trenér 
pochválil?

Robert Reichel: Já myslím, 
že to bylo loni, když jsme měli 
exhibiční zápas v  Jihlavě. Hráli 
jsme tu za mužstvo, které vyhrá-
lo olympijské hry a mistrovství 
světa. Tam nás trenér naposledy 
pochválil, oba dva… Že jsme to 
přežili. 

Mívali jste trému, když jste 
šli na zápas?

Robert Reichel: Když ze za-
čátku nastoupíte a kouká na vás 
třeba dvacet tisíc diváků, tak 
nervozita pracuje. Ale v  mo-
mentě, když padne na led puk, 
tak z vás okamžitě spadne a už 
se soustředíte jen na hokej a tré-
ma je pryč. 

Jirka Šlégr: Každý, když jde na 
zápas nebo soutěž, je nervózní. 
Když jsme nastupovali do do-
spělých v  16 letech a kouká na 
vás tisíce lidí, tak jsme nervóz-
ní určitě byli. Postupně jsme si 
ale zvykli a těšili se na to, kolik 
přijde lidí. Paradoxně, když jich 
pak přišlo méně, tak nás to mr-
zelo. 

Kolikrát jste získali Stanley 
Cup?

Jirka Šlégr: Ten máme jen 
jeden. Já měl to štěstí, že jsem 
ho vyhrál. I když jsem si zahrál 
s  mužstvem jen jeden zápas. 
Robert zase hrál zápasů hodně, 
ale zase neměl to štěstí, že hrál 
v  mužstvu, které Stanely Cup 
vyhrálo. 

Co nejraději jíte?
Robert Reichel: Když jsem 

hrál hokej, měl jsem rád špage-
ty. Když jsem skončil, tak spíše 
lehčí jídla, kuřecí maso a po-
dobně... 

Jirka Šlégr: Když sportujete, 
před zápasem jsou nejlepší jaké-
koliv těstoviny. V Americe jsme 
si zvykli na steaky, saláty apod. 
Když jsme se vrátili do Čech, 
tak to byly knedlíky, svíčková, 
guláš… Ale teď´už se musíme 
hlídat a omáčky a knedlíky tro-
chu omezit vzhledem k našemu 
věku, jinak bychom se za chvíli 
kouleli. Já třeba ale hrozně rád 
vařím, je to můj koníček. Při 
vaření pak rád ochutnávám, než 
abych to potom jedl. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Školáci ze 7. ZŠ zpovídali 
hokejové hvězdy

Robert Reichel a Jiří Šlégr besedovali na 7. ZŠ v Mostě. Žáci školy se Robert Reichel a Jiří Šlégr besedovali na 7. ZŠ v Mostě. Žáci školy se 
mohli ptát na všechno, co je ze života úspěšných hokejistů zajímalo. mohli ptát na všechno, co je ze života úspěšných hokejistů zajímalo. 

Oba olympionici přijeli na školu podpořit nový projekt Život Oba olympionici přijeli na školu podpořit nový projekt Život 
s knihou. Jedním z jeho témat jsou také slavné osobnosti.  s knihou. Jedním z jeho témat jsou také slavné osobnosti.  



zpravodajství 20. listopad 2015 5

Křehká krása 
v rodině

Se svým synem Davidem ni-
kdy moc nevycházel. Jako dítě ho 
jeho matka rozmazlovala, nikdy 
se neshodli, co by kluk měl dělat. 
Po rozvodu ztratil na Davida vliv 
úplně. Syn k němu chodil jen ob-
čas, když byl starší, tak už jen pro 
peníze. Nenechal 
si s  ničím poradit. 
Maturitu zvládnul 
až na podruhé, ale 
přesto se přihlásil na 
vysokou školu. Sa-
mozřejmě si vybral 
soukromou, školné 
chtěl zaplatit od něj. 
Zlobilo ho, že kluk 
nedělá nic pořád-
ně, nemá žádný cíl. 
Spoléhá se pouze na 
to, že jednou bude 
pracovat v jeho dob-
ře zavedené a prosperující fi rmě 
a bude si užívat z  jeho peněz. 
Stejně jako jeho matka, kterou 
po rozvodu stále živil a udržoval 
jí velmi vysoký životní standard. 
Na vysoké škole David vyzkoušel 
i drogy a alkohol. Věděl, že z klu-
ka nic pořádného nebude, a také 
věděl, že je to jeho chyba. Měl se 
své ženě postavit, trvat na výcho-
vě podle svých představ, měl být 
důslednější a tvrdší. Místo toho 
vyklidil bojiště. A tak za Davi-
da dál všechno platil a tahal ho 
z  problémů. Po vysoké škole se 
najednou David uklidnil. Zdálo 
se, že to nejhorší mají za sebou. 
Našel si dívku a oznámil, že si 
ji chce vzít. Když Marii poprvé 
uviděl, uvědomil si, jak je jiná 
než David. Jak hrozně se k němu 
nehodí. Jemné, křehké stvoření. 
Tichá skromná dívka, ve které 
byl klid a mír. Přesně po takové 
ženě vždy toužil, ale nikdy ji ne-
našel. Věděl, že s Davidem bude 
mít Marie peklo. Rozmazlený 
kluk zvyklý utrácet tátovy pení-
ze, hlučný, nestálý, stále obklo-
pený dívkami. Bude jí nevěrný. 
Nenajde u něj pochopení. Hned 
druhý den Marii zavolal a sešel se 
s ní. Vyprávěl jí všechno o dětství 
a dospívání svého syna. O jeho 
neřestech a neschopnosti najít 
v  životě uplatnění. Jistě, bude 
s  ním mít hodně peněz, ale ne-
najde lásku a porozumění. Žádal 
ji, ať si svatbu ještě rozmyslí. Ma-
rie ho vyslechla a jeho obavám 
se jen smála. Nezná Davida tak 
jako ona. Je to citlivý muž a oni 
se milují. Když mluvila, zářilo 
z ní zvláštní světlo a teplo, ve kte-
rém se hřál. Když se smála, měl 
chuť se také smát. Cítil se vedle ní 
dobře, jako už dávno ne. Vlastně, 
jako nikdy ne. Jako svatební dar 
dal Davidovi a Marii dům. Chtěl, 
aby bydleli blízko něho. Chtěl 
Marii vídat. Bral svou snachu do 
divadla a do opery, kam David 
odmítal chodit. Dlouhé hodiny 
spolu diskutovali o umění, o ži-
votě. Uvědomoval si, že Marii mi-
luje. Ona se k němu chovala mile 
a laskavě, vždy ale jen tak, jako 
k  otci svého manžela. Jednou 
za ním přišla v noci domů. Bylo 
po půlnoci, ještě nespal. Stála za 
dveřmi, krásná a křehká. Pozval ji 
dál. Zhroutila se do křesla a roz-
plakala. Už se dál nemohla pře-
tvařovat. David pil, chodil domů 
opilý a pak byl agresivní. Bála se 
ho, ale on se vždy ráno omlouval 
a prosil ji, aby na vše zapomněla, 
že se změní. Už spolu několik 
měsíců nespali. Její David, citlivý 
a milující muž, jako by se někde 
ztratil. Místo něj je tu ten opilý 
chlap bez kouska citu a ohledu 
v  těle. Plakala a on ji utěšoval, 
hladil a choval v náruči. Nakonec 
ji začal líbat a ona se nebránila. 
Odnesl ji v náruči do ložnice. Je-
jich první společná noc rozpou-
tala extázi citů a vášně. Chodila 

za ním, kdykoliv měla příležitost. 
Milovali se a nemluvili o budouc-
nosti. Myslel na to, že se Marie 
s jeho synem rozvede a nastěhuje 
se k němu. Přál si to a zároveň se 
toho děsil. Jak to přijmou lidé, 
co řeknou na tuhle výměnu otce 

za syna. Co řeknou 
jeho obchodní part-
neři. Jak to vezme 
David. Nevěděl, 
co bude dál, žil jen 
přítomností a lás-
kou k Marii. Jednou 
přišla Marie za ním 
a byla divná. Ne-
smála se, nemluvila. 
Nakonec mu řekla, 
že čeká dítě. Hlavou 
mu proběhla smě-
sice protichůdných 
pocitů. Příval štěstí 

a radosti, zároveň obava. To dítě 
je samozřejmě jeho. S  Davidem 
Marie nespala. Musí se tedy ko-
nečně vše vyřešit. Marie se musí 
rozvést a on si ji vezme. Budou 
to dítě vychovávat spolu. On se 
o ně postará. Když Marie odešla, 
horečně se vrhnul na plánování. 
Prodá dům a přestěhuje se se 
svou ženou a dítětem do jiného 
města tak, aby se s Davidem ne-
musela potkávat. Někam, kde je 
nikdo nezná. Sídlo fi rmy přestě-
huje také. Jeho obchodní partneři 
jsou stejně z  celého světa, nijak 
to chod fi rmy neovlivní. Má dru-
hou šanci. Tentokrát to nesmí 
pokazit. Z dítěte vychová slušné-
ho a pracovitého člověka, který 
jednou bude pokračovat v  jeho 
podnikání. Předá mu fi rmu, až 
budou s  Marií staří. Maloval si 
svůj svět na růžovo. Ze snění ho 
vytrhl zvonek u dveří. Napadlo 
ho, že se vrací Marie. Za dveřmi 
ale stál David. Pozval ho dál, ať už 
to tedy mají za sebou. Z  Davida 
táhl alkohol. Bylo jasné, že zase 
pil. Řekl mu rovnou, že se s Marií 
milují, ona čeká jeho dítě a on si 
ji chce vzít. Manželství s  Davi-
dem stejně bylo v  troskách. On 
se k ní nehodí, nemá pochopení 
pro její jemnost a křehkost. Da-
vid se po jeho slovech začal smát. 
Marie je děvka, která spí se všemi 
jeho přáteli. Několikrát ji přistihl 
u nich doma, jak si to rozdávala 
s manželi svých kamarádek. Mi-
loval ji, a tak začal opět pít. Nedi-
ví se, že spala i s jeho otcem. Do 
postele dostala každého, koho si 
zamanula. To dítě nemusí být 
jeho. Navíc to není poprvé v  je-
jich manželství, co je Marie těhot-
ná. Už dvakrát byla na potratu. 
Dítě nechtěla, kazilo by jí její styl 
života. Brala si, na co měla zrovna 
chuť. I tentokrát si nechá dítě vzít. 
I když ji David prosil, ať si ho ne-
chá. Chtěl rodinu, chtěl se o dítě 
starat, ať už je kohokoliv. Vysmála 
se mu. Nemohl to poslouchat. Ty 
pomluvy. Jeho vlastní syn. Ten 
budižkničemu, který nikdy nic 
nedokázal. Alkoholik, který neu-
spokojil ani vlastní ženu. Marie je 
čisté a křehké stvoření. Křičel na 
Davida a on se jen smál. Čím víc 
se smál, tím větší měl vztek. Líčil 
mu, čeho všeho je Marie schopná. 
Nechtěl to slyšet. Obraz jeho lás-
ky se v něm tříštil. Nevěřil, chtěl, 
aby byl David ticho. Vzal karafu 
na koňak, ze které si David řádně 
přilíval a uhodil jí vší silou svého 
syna do hlavy. David se zhroutil 
na zem s rozraženou hlavou. V tu 
chvíli se uklidnil. Uvědomil si, co 
udělal. Zavolal záchranku, snažil 
se zastavit krvácení. David byl 
v  bezvědomí, ze kterého se už 
neprobral. Marie za ním nikdy 
do vězení nepřišla. Slyšel o ní jen 
od své první ženy. Žádné dítě ne-
porodila. Střídala muže, až si na-
šla staršího bohatého pána. Ani 
jemu ale nebyla věrná.  (pur)

SOUDNIČKA

MOST – Krajská zdravotní slavnostně otevřela nové gynekologic-
ko - porodnické oddělení mostecké nemocnice. Díky daru Vršanské 
uhelné prošlo oddělení po čtyřiceti letech zásadní rekonstrukcí. Ma-
minky, děti, ale i zdravotnický personál dostaly moderní a komfort-
ní porodnici 21. století. 

Při rekonstrukci porodnice 
se například vybudoval zcela 
nový porodní sál, obměnilo se 
osvětlení a vyměnily se veškeré 
podlahy. V porodních boxech 
i novorozeneckém boxu, ale i na 
operačním sále svítí novotou 
také antistatické podlahy, kte-
ré splňují náročné hygienické 
normy a podmínky, které jsou 
nutností pro fungující porodni-
ci s perinatologickým centrem. 
Jedním ze dvou, kterými Kraj-
ská zdravotní v rámci Ústeckého 
kraje disponuje. „Rekonstrukcí 
a přestavbou porodního sálu, 
pokojů i ostatních provozních 
prostor se zlepšil komfort nejen 
pro nastávající maminky a jejich 
doprovod, ale i pro lékaře, zdra-
votní sestry a ostatní nemocnič-
ní personál. Společně tak získali 
nové, moderní, funkční a este-
ticky hodnotné prostory,“ řekl 
generální ředitel Krajské zdra-
votní, a.s. Petr Fiala. Porodnice 
v Mostě byla vybudována, stejně 
jako celá nemocnice, v sedmde-
sátých letech minulého století. 
V té době spolu s nemocnicí 
patřily mezi nejmodernější pra-
coviště v republice. Do součas-
nosti na oddělení neproběhly 
žádné významné stavební ani 
žádné technické úpravy nebo 
opravy. Čtyřicet let staré zázemí, 
jak hygienické, tak i technické se 
jevilo jako staré a nedostačující 
a prakticky dosluhovalo. Mos-

tecká porodnice má nyní 12 
lékařů pracujících na plný úva-
zek. Čtyři z  nich jsou externis-
té. Dále disponuje také zhruba 
šedesáti dalšími zdravotnický-
mi, nelékařskými, zaměstnanci, 
z  nich je čtyřicet devět porod-
ních asistentek. 

Moderní porodnice 
díky uhlí 

Dar těžařské společnosti byl 
sjednán v rámci partnerství tě-
žební společnosti s Ústeckým 
krajem. Darovací smlouvu ve 
výši 4,2 milionů korun pode-
psali zástupci Vršanské uhelné, 
a. s. a Krajské zdravotní, a. s., 
pod kterou mostecká nemoc-
nice spadá, již 9. března 2015. 
„Financování akce bylo snadné 
především díky velmi rychlému 
příslibu od majitelů těžařské 
společnosti. Velmi si toho cením 
a děkuji všem, kteří se na tom 
podíleli. Poděkovat bych chtěl 
rovněž i panu Janu Dienstlovi, 
který mi pomohl celou záležitost 
ohledně fi nancování předjednat,“ 
uvedl při slavnostním otevírání 
mostecké porodnice předseda 
představenstva Krajské zdravot-
ní Jiří Novák. Mimo jiné také 
připomněl, že za čtyřicet let se 
v  mostecké porodnici narodi-
lo už kolem 40 000 dětí. „V do-
bách, kdy mostecká nemocnice 
zažívala nejlepší časy, se tu rodilo 

i dva tisíce dětí ročně. Rád bych, 
abychom se opět mohli vrátit 
k  těmto číslům,“ vyjádřil přání 
do budoucna předseda před-
stavenstva. Z  rekonstruované 
porodnice měl radost také hejt-
man Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček. „Když byla mostecká 
nemocnice v plné kráse a patřila 
mezi nejmodernější nemocnice 

v ČR, tak se tady v roce 1975 na-
rodil i můj starší syn. Jsem rád, že 
po tolika letech dostala i tato část 
nemocnice nový kabát a nové 
zařízení. Myslím si, že občané 
kraje si takové zařízení zaslouží,“ 
zhodnotil hejtman a poděkoval 
hlavnímu mecenáši projektu, 

společnosti Vršanská uhelná. 
„Jsem přesvědčen, že pokud se 
bude dál rozumně těžit, dokáže-
me bohatství využívat ku prospě-
chu všech ostatních, ku prospěchu 
celé republiky. Věřím, že naše 
spolupráce bude pokračovat i do 
budoucna,“ uvedl Oldřich Bu-
beníček. Radost nad výsledkem 
vyjádřil za těžaře i Pavel Tykač. 
„Je vidět, že tyto investované pe-
níze dávají smysl. Jsou to dobře 
umístěné prostředky a přinesou 
svůj efekt - nejen krátkodobý, ale 
i dlouhodobý. Je to jeden z  pří-
spěvků, kterými se Vršanská 
uhelná snaží o to, aby se v tomto 
kraji žilo lépe. Podporu, kterou 
cítíme, chceme také vracet.“ 

Porodnici bude 
následovat nové 
šestinedělí

Spolupráce Krajské zdravot-
ní, Ústeckého kraje i Vršanské 
uhelné by měla pokračovat. 
„Vršanská uhelná má zájem po-
máhat Krajské zdravotní i nadá-
le. V Ústeckém kraji je to jediná 
fi rma, která v takovém množství 
přispívá. Máme nyní připravený 
další projekt. Chtěli bychom jím 
navázat kompletní rekonstruk-
cí oddělení šestinedělí,“ sdělil 
předseda představenstva Kraj-
ské zdravotní Jiří Novák. Cílem 
rekonstrukce stanice šestinedělí 
je celkové zvýšení komfortu, ale 
také vybudování určitého počtu 
nadstandardních pokojů, o kte-
ré je mezi maminkami trvalý 
zájem.  Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Fotoreportáž na straně 12.

Most má porodnici 21. století

Vršanská uhelná, a.s., po-
mohla mostecké nemocnici 
již v roce 2014, kdy bylo za 
1,5 milionu korun nakou-
peno přístrojové a další 
vybavení. Oddělení reha-
bilitace díky tomu mohlo 
rozšířit své možnosti péče 
o pacienty v podobě va-
kuo - kompresní terapie 
a lékařům chirurgického 
oddělení doslova uvolnil 
ruce při operacích retrak-
torový systém, nahrazující 
tzv. „háky“, což je přínosem 
zejména u delších operací. 
Laparoskopickou pum-
pu a další vybavení mají 
k dispozici na urologickém 
oddělení. V neposlední 
řadě umožnily darované fi -
nanční prostředky obnovit 
zastaralé vybavení na od-
dělení tuberkulózy a respi-
račních nemocí. 

  Krajská zdravotní, a. s. slavnostně otevřela ve čtvrtek 12. listopadu ve 12 hodin gynekologicko - porodnické oddělení mostecké nemocnice, 
které prošlo rekonstrukcí díky daru Vršanské uhelné, a.s. Symbolický šek za těžaře předali manželé Tykačovi (vpravo) do rukou primáře Jiřího 
Krhounka, hejtmana Oldřicha Bubeníčka a předsedy představenstva Krajské zdravotní Jiřího Nováka.
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ÚSTECKÝ KRAJ – Na pocity dětí, které se staly oběťmi nebo svědky 
trestných činů, myslí Ústecký kraj. V programu Prevence kriminali-
ty v Ústeckém kraji 2015 pro ně kraj připravil projekt „Hračky pro 
dětské oběti“. 

Právě hračka má napomoci 
spolupráci s traumatizovaný-
mi dětmi při výslechu. Látkové 
hračky se tak stanou běžnou 
pomůckou ve výslechových či 
pohovorových místnostech. 
Celkem se vyrobilo 2 100 kusů 
hraček, z toho 1 050 je určeno 
pro pracovníky orgánů sociálně-
-právní ochrany dětí Ústeckého 
kraje a 1 050 kusů pro Policii 
ČR v Ústeckém kraji. Cílovou 
skupinou jsou děti, které se do-
staly do krizové situace, ve věku 
do zhruba 10 let. Tento věk však 
není nepřekročitelnou hranicí, 
vždy bude záležet na konkrétní 
situaci. „Hračky by měly usnadnit 
prvotní kontakt s traumatizova-
ným dítětem. Pro takové dítě je 
nejdůležitější pocit bezpečí, který 
byl u něj trestnou činností na něm 

samotném či v jeho bezprostřed-
ním okolí narušen. Měly by také 
usnadnit práci lidem, kteří s dět-
mi o jejich zážitku mluví a potře-

bují co nejdříve získat co nejvíce 
informací, aniž by dítě ještě více 
zasáhli,“ uvedl krajský radní 
Martin Klika, z jehož ranku pro-
jekt je. Martin Klika už také 1 050 
hraček předal krajskému řediteli 
Policie ČR Tomáši Landsfeldovi. 
Hračky teď poputují do výsle-
chových místností policejních 

obvodů. „Hračky pro dětské oběti 
budou sloužit jak policii, tak jed-
notlivým odborům sociálních věcí 
ve městech a obcích při navázání 
prvotního kontaktu s dětmi, které 
se staly obětmi nebo svědky kri-
minálních činů nebo dopravních 
nehod,“ upřesnil při předávání 
radní pro oblast bezpečnosti 
a sociálních věcí Martin Klika. 
„Práce s dětským klientem je pro 
Policii České republiky specifi cká 
a netýká se pouze oblasti trest-
ního řízení. Stane-li se dítě po-
škozeným nebo svědkem násilné 
trestné činnosti, je naší prioritou 
co nejméně dítě traumatizovat,“ 
řekl krajský policejní ředitel To-
máš Landsfeld. Projekt „Hrač-
ky pro dětské oběti“ je jeden ze 
dvou projektů, které Ústecký kraj 
podával do Programu prevence 
kriminality 2015 na ministerstvo 
vnitra. Tento dotační titul je za-
měřený na sekundární prevenci 
kriminality, a to jak situační, in-
formační, tak i sociální.  (pur)

Malým svědkům trestných 
činů pomůžou hračky

MEZIBOŘÍ – Jak vznikla myšlenka vybudovat SENMED, co je pro 
klienty v novém zařízení v Meziboří připraveno a jak spolupracuje 
SENMED s Remedem jsme se zeptali spolumajitele společnosti SEN-
MED primáře MUDr. Petra Myšáka, MBA.

Jak vznikl záměr vybudová-
ní zařízení SENMED?

Spolu s kamarádem a kolegou 
Milanem Kanalošem již řadu 
let prostřednictvím společnosti 
Medicína Litvínov provozuje-
me některá zdravotnická zaří-
zení a to jak ambulantní, tak 
lůžková. To, co nejen v  našem 
regionu, ale i po celé republice 
chybí, je segment služeb posky-
tovaný na pomezí či rozhraní 
sociální a zdravotní péče. Tak se 
zrodil projekt kombinovaného 
zdravotně sociálního zařízení 
SENMED. Toto zařízení přesně 
splňuje atributy nyní tolik zatím 
jen diskutované dlouhodobé 
péče se zaměřením na seniory. 
S tímto záměrem jsme od města 
Meziboří odkoupili dvě budovy 
bývalých učilišť a z jedné z nich 
asi rok trvající rekonstrukcí 
vzniklo zařízení SENMED.

Jaké služby SENMED Mezi-
boří nabízí, pro koho přede-
vším je toto zařízení určeno?

Půjde o propojení sociální, 
ošetřovatelské, zdravotní a reha-
bilitační péče pro potřebné kli-
enty. Poskytujeme pobytové 
služby pro naše klienty včetně 
stravy pětkrát denně s  dopro-
vodným programem, řekně-
me tak, jak tyto služby známe 
z  Domovů pro seniory. Toto 
bude rozšířeno o ošetřovatelské 
a zdravotní služby včetně re-
habilitace. Klienti budou moci 
využívat služeb lékaře a zdra-
votních sester, kteří jsou denně 
k  dispozici, služeb rehabilitač-
ních pracovníků s komplexní 
rehabilitační terapií od indivi-
duální LTV přes skupinovou 
LTV až k  fyzikálním procedu-
rám včetně využití bazénu a ví-
řivek.

Jakou kapacitu má SEN-
MED, jaký komfort klienti ve 
vašem zařízení najdou?

Naše zařízení má cílovou ka-
pacitu pro 49 klientů. Jedná se 
o bytové jednotky 1+kk pro jed-
noho či dva klienty, vybavené 
ve standardu sociálním zaříze-
ním včetně sprchy, kuchyňskou 
linkou s  mikrovlnnou troubou 
a rychlovarnou konvicí, lednicí, 
televizí, elektricky polohovatel-
ným lůžkem, nočním stolkem 
a skříní. Dále jsou to jedno 
a dvojlůžkové pokoje vybave-
né elektricky polohovatelnými 
lůžky, televizí, lednicí, nočními 
a jídelními stolky a skříní. Byty 
budou využívat soběstačnější 
klienti, pokoje naopak klienti 
vyžadující zvýšenou ošetřova-
telskou péči. Součástí zařízení 
jsou i společenské místnosti, tě-
locvična, WiFi připojení zdarma 
po celém zařízení… Za zmínku 

jistě stojí i vlastní prádelna a su-
šárna, ve které pereme a žehlí-
me klientům osobní prádlo. Po 
zimě bude ve společném parko-
vém areálu mezi SENMEDem 
a Remedem instalován krásný 

velký altán s  grilem, cvičební 
venkovní prvky pro seniory, 
řada nových laviček a zákoutí.

SENMED těsně sousedí 
s Remedem, nabízí se jejich 
propojení do areálu, služby 
těchto zařízení na sebe mohou 
navazovat. Co vlastně nabízí 
Remed, jak dlouho už v Me-
ziboří funguje a kolik klientů 
tímto zařízením už prošlo?

Ano, přesně tak. Remed, 
SEN MED a v  budoucnu ještě 
třetí budova, která se nachá-
zí v  bezprostřední blízkosti, 
budou tvořit jakýsi propojený 
pavilonový areál s  komplexem 
zdravotních a sociálních služeb 
a společně využívající jak ven-
kovní, tak vnitřní vybavení.

Remed Meziboří je nestátní 
zdravotnické zařízení respektive 
odborný léčebný ústav, založený 
v  roce 1993 panem primářem 
Bláhou a poskytující lůžkovou 
komplexní rehabilitační péči 
se všemi úseky práce (léčebná 
tělesná výchova skupinová a in-
dividuální, ergoterapie, vodoléč-
ba, fyzikální terapie atd.). Paci-
enti jsou nejčastěji překládáni 
z  akutních nemocničních lůžek 
k následné odborné rehabilitační 
péči. Jedná se nejčastěji o pacien-
ty po chirurgických, neurochi-
rurgických a ortopedických ope-
racích, neurologické pacienty po 
CMP a jiných neurologických 
onemocněních a samozřejmě in-

terní pacienty po závažných one-
mocněních vyžadujících RHB 
k  návratu do běžného života. 
Je zde však i celá řada pacientů 
z  domácího prostředí, kde am-
bulantní léčba nebyla nebo ani 

nemůže být úspěšná. Remedem 
ročně projdou stovky pacientů, 
které se snažíme vrátit do běž-
ného života s nulovým nebo s co 
nejmenším defi citem. 

Jak je to u vás s bezpečností 
klientů, s  možností přivolání 
si personálu do bytu či pokoje 
v případě potřeby?

Budova je vybavena kva-
litním venkovním i vnitřním 

kamerovým systémem zcela 
respektujícím soukromí klien-
tů a zajišťující ochranu klientů 
před vnějšími nezvanými ná-
vštěvníky a rovněž zvyšující 
jejich bezpečnost například při 
pádu ve společných a společen-
ských prostorách. Dále má kaž-
dý klient bezdrátový náramkový 
alarm či alarm na krku. V  pří-
padě potřeby, při zdravotních 
komplikacích či jiných problé-
mech, stisknutím tlačítka přivo-
lá okamžitě personál.

Pro každé město je nová 
fungující fi rma přínosem, tedy 
i SENMED pro Meziboří. Ko-
lik pracovních míst nabízíte, 
jaká je vaše spolupráce s měs-
tem? 

Musím říct, že spolupráce 
s  městem Meziboří v  čele se 
starostou města Petrem Červen-
kou byla a je opravdu výborná. 
Zájem radních, ale i řady za-
stupitelů byl opravdu příkladný 
a pomoc při zajištění zkvalitně-
ní zdravotních i sociálních slu-

žeb v Meziboří byla velká a pro 
vlastní záměr velmi důležitá. 
Kolem našeho záměru probíhala 
řada debat a diskusí, vždy s po-
zitivním výsledkem pro podpo-
ru záměru napříč mezibořským 
politickým spektrem. A i drobný 
zádrhel, který však neohrožo-
val vlastní projekt, ale řekněme 
komfort a bezpečí klientů a per-
sonálu, se podařilo ve spolupráci 

s  vedením města a zastupiteli 
vyřešit. My jsme na oplátku pro 
Meziboří připravili v  první fázi 
projektu až dvě desítky pracov-
ních míst a revitalizaci chátrají-
cího objektu s jeho okolím. Dále 
je pro obyvatele Meziboří a okolí 
připraveno poskytování služeb 
denního stacionáře a jiné další 
odlehčovací služby pro seniory 
a potřebné.  (pur)

Petr Myšák: SENMED poskytuje služby 
na rozhraní sociální a zdravotní péče 

(Dokončení ze strany 1)
V  příštím roce plánujeme 

rekonstrukci dalšího objektu. 
Komplex SENMED a REMED 
chceme doplnit o péči pro ne-
mocné Alzheimerovo chorobou 
a Parkinsonovou nemocí,“ řekl 
při slavnostním zahájení provo-
zu Petr Myšák. Milan Kanaloš 
jménem obou společníků dě-
koval všem, kdo se na zprovoz-
nění nového zařízení podíleli. 
Zejména pak městu Meziboří 
a starostovi Petru Červenko-
vi. „Poděkování naopak patří 
společnosti Medicína Litvínov. 
Podařilo se jim z  chátrajících 
budov v  Meziboří udělat krás-
ná a prospěšná zařízení. Jsem 
velmi rád, že si pro své aktivity 
vybrali právě Meziboří,“ uvedl 
starosta Petr Červenka. Počin 
Medicíny Litvínov pochválil 

rovněž krajský radní pro soci-
ální problematiku Martin Kli-
ka. „Je to příklad, jak také lze 
užitečně a účelně využít zbytný 
majetek Ústeckého kraje. Objekt 
byl původně učiliště patřící kraji. 
Dnes je zrekonstruovaný a na-
bízí sociální a zdravotní služby 
na velmi vysoké úrovni. Navíc 
se jedná o soukromou investici 
do sociálních služeb, která spl-
ňuje všechny náročné požadav-
ky. Takovou iniciativu musím 
jen uvítat,“ pochválil SENMED 
Martin Klika. Nové zařízení má 
cílovou kapacitu pro 49 klientů. 
V  současné době je ve zkušeb-
ním provozu obsazeno první-
mi deseti klienty. Podle Petra 
Myšáka je už ale dnes jasné, že 
o klientelu nebude mít SEN-
MED nouzi a o služby nového 
zařízení bude zájem.   (pur)

SENMED v Meziboří 
hlásí otevřeno

SENMED vznikl z bývalého učiliště.SENMED vznikl z bývalého učiliště.

V zařízení nechybí moderní sesterna.V zařízení nechybí moderní sesterna.

Součástí vybavení jsou Součástí vybavení jsou 
polohovatelná lůžka.polohovatelná lůžka.

Krajský radní Martin Klika Krajský radní Martin Klika 
předal hračky krajskému předal hračky krajskému 
řediteli Policie ČR Tomáši řediteli Policie ČR Tomáši 
Landsfeldovi.Landsfeldovi.
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MOSTECKO – Po pátečním teroristickém útoku v Paříži se mění po-
hled na uprchlickou krizi. Jiný přístup k uprchlíkům bude mít také 
Německo, což se významně dotkne rovněž České republiky. Opako-
vaně a marně před touto situací varoval poslanec a starosta Nové 
Vsi v Horách David Kádner.

Po teroristickém útoku v  Pa-
říži v minulém týdnu se změnil 
postoj Německa k  uprchlíkům, 
ke kterým byl sousední stát do-
sud zcela otevřený a vstřícný. 
Zvažuje nyní, že při zvládání 
tisíců běženců, kteří míří do 
Evropy, by mělo Německo za-
vést jiné a přísnější procedury. 
Pro německá média to prohlá-
sil předseda Spolkového úřa-
du pro ochranu ústavy (BfV) 
Hans-Georg Maassen. „Není 
vyloučeno, že s uprchlíky přichá-
zejí do země i teroristé, i když to 
považujeme za méně pravděpo-
dobné,“ konstatoval šéf němec-
ké kontrarozvědky. „Pro bez-
pečnostní složky je důležité, aby 

byly zavedeny řádné procedury 
při vstupu do Německa a při 
uplatňování azylového práva,“ 
řekl Maassen. To vše ve svém 
důsledku může znamenat větší 
zatížení uprchlickou krizí pro 
Českou republiku, největší pak 
pro pohraniční oblasti s Němec-
kem. „Jakékoliv rozhodnutí Ně-
mecka se dotkne České republiky. 
Jakmile Německo přestane přijí-
mat všechny běžence, pak ti, co 
přecházejí přes Českou republiku, 
zůstanou u nás v  pohraničí. To 
je problém, na který upozorňuji 
už řadu měsíců. Vláda ale jakoby 
byla hluchá a slepá. My v pohra-
ničí víme, že se nejedná o jednot-
livce. Jsou to denně desítky lidí, 

kteří přejdou přes naše hranice 
do Německa a kteří tu zůstanou 
a bude se o ně stát muset posta-
rat. Pak už bude pozdě přijímat 
opatření k ochraně státních hra-
nic, o která žádáme už od léta. 
Vláda neposlouchá naše varová-
ní. Není připravena na situaci, 
která s největší pravděpodobností 
nastane,“ uvedl David Kádner. 
Poslanec a předseda výboru 
pro obranu opakovaně vyzývá 
vládu k větší spolupráci Policie 
ČR a armády zejména v pohra-
ničí. „Je potřeba větší spolupráce 
mezi ministerstvy vnitra a obra-
ny. V armádních skladech je 
potřebná výstroj k monitorování 
hranic, dalekohledy s nočním vi-
děním a další věci, bez kterých 
hranice v horách uzavřeme jen 
těžko. Česká republika musí čelit 
novým bezpečnostním hrozbám. 
Ministr vnitra Milan Chovanec 
zatím nevznesl směrem k  mini-

sterstvu obrany žádné konkrétní 
požadavky a ani neuvedl, jakým 
způsobem by měly obě tyto složky 
spolupracovat. Chtěl bych vědět, 
jaká opatření učiní stát konkrét-
ně pro Ústecký kraj, který s Ně-
meckem sousedí. Zajímá mě to 
nejen jako poslance, ale také jako 
starostu horské obce v  pohrani-
čí,“ konstatoval David Kádner. 
Jediné, co Litvínovsko zatím 
má, je slib Milana Chovance ad-
resovaný Svazku obcí v regionu 
Krušných hor, že v oblasti Litví-
novska nevznikne žádné zaříze-
ní pro uprchlíky.  (pur)

MOSTECKO – Dalších čtrnáct fi rem se může pochlubit regionální 
značkou Krušnohoří regionální produkt. Shodla se na tom certifi -
kační komise MAS Západní Krušnohoří. Od roku 2013, kdy se začala 
značka v Krušnohoří udělovat, se už může značkou prezentovat čty-
řicet jedna produktů.

O značku Krušnohoří regi-
onální produkt se v  posledním 
kole certifi kace ucházelo dvanáct 
žadatelů, z toho tři ve dvou kate-
goriích nebo se dvěma výrobky 
naráz. Většina z uchazečů přijela 
před certifi kační komisi svůj vý-
robek, zážitek nebo službu před-
stavit. Svá originální mýdla, kte-
rá vyrábí podle marseilleských 
receptů své babičky, představila 
majitelka Mýdlárny u zámku 
a dostala certifi kát. Značku zís-
kal také Mostecký Kahan pro 
svou řadu ležáků, u nichž komise 
ocenila jejich výjimečnou kvali-
tu. Značkou Krušnohoří regio-
nální produkt se mohou chlubit 
vína z Českého vinařství Chrám-
ce. Hned pro dvě skupiny výrob-
ků – keramiku a textilní výrobky 
z recyklované rifl oviny - je získa-
la chráněná dílna Arkadie. Plete-
né a háčkované výrobky z Centra 
pro ekologickou výchovu Klíny 
mohou rovněž nově používat 
značku regionálního produk-
tu, stejně tak jako jimi nabízený 
zážitek Poznej kouzlo krušno-
horských řemesel. Nově získaly 
certifi kát pro své výrobky také 
dvě fi rmy z Lomu u Mostu, a to 
Obklady a dlažby z  přírodního 
kamene pro své kamenné kvě-
tináče a koryta a Petr Eminger 
pro Krušnohorský med. Certifi -
kát má nově pro výrobky z bylin 
také Krušnohorská apatyka. Re-

staurace U Zrcadla z Března má 
značku regionálního produktu 
jak pro svůj výrobek – konzer-
vu z  vepřového masa, tak i pro 
restaurační služby. Další dva 
nově certifi kované zážitky jsou 
Moldavská horská dráha a štola 
Země zaslíbená.

S  logem regionální značky, 
kterou v  Krušnohoří zavedla 
MAS Sdružení Západní Kruš-
nohoří, se můžete na původ-
ních nebo charakteristických 
produktech regionu setkávat 
od června 2013. Regionální 
značka KRUŠNOHOŘÍ regio-
nální produkt® vznikla v rámci 
Asociace regionálních značek. 
Do systému regionálních zna-
ček se od roku 2004 zapojilo již 
26 regionů. V každém z nich 

vznikla regionální značka pro 
výrobky, která zaručuje vedle 
jejich kvality a šetrnosti k pří-
rodě především jejich původ 
a vazbu na určité výjimečné 
území. „Je to jedna z cest, jak 
propagovat venkovské regiony. 
Hlavní podporovanou skupinou 
jsou drobní podnikatelé, jejichž 
schopnosti a dovednosti pomá-

hají šířit dobré jméno regionu 
- a naopak pro ně znamená iden-
tifi kace s regionem jedinečnou 
marketingovou příležitost,“ říká 
národní koordinátorka projektu 
Kateřina Čadilová. „Značení je 
určeno jak návštěvníkům regi-
onů, kterým dovoluje objevovat 
region a užívat si jeho atmosféru 
novým netradičním způsobem, 
tak i místním obyvatelům, kte-
ří mohou nákupem značených 
výrobků podporovat „své” míst-
ní výrobce. Výrobci získají díky 
značce různé výhody, zejména 
jednotnou propagaci své produk-
ce, nové kontakty a možnost no-
vých forem spolupráce,“ doplnila 
ředitelka MAS Sdružení Západ-
ní Krušnohoří Hana Dufk ová. 
Všechny certifi kované výrobky 
označené logem Krušnohoří 
regionální produkt si můžete 
koupit na e-obchudku, který na 
svých webových stránkách pro-
vozuje MAS Sdružení Západní 
Krušnohoří.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj vydal novou informační brožuru pro 
všechny občany kraje, kteří potřebují poradit se sociálními a zdra-
votními službami. K  mání je v  Krajské zdravotní, a.s., na krajském 
úřadě, v obcích s rozšířenou působností a v příspěvkových organi-
zacích kraje.

Informační brožura „Určitě si 
poradíte“, kterou pro obyvatele 
připravil Ústecký kraj, konkrét-
ně odbor sociálních věcí, nabízí 
přehledné schéma sociálních 
a zdravotních služeb poskytova-
ných v Ústeckém kraji. Pomůže 
k orientaci v síti nabízených slu-
žeb, ať už dle názvu jednotlivých 

poskytovatelů a zařízení, nebo 
podle situací, které je aktuálně 
nutné řešit. Vychází z  předpo-
kladu, že o sociální a zdravotní 
služby se občané začínají za-
jímat až ve chvíli, kdy je sami 
nebo někdo z  jejich blízkých 
potřebují, proto je velmi pře-
hledná a požadované informace 

jsou snadno dostupné a srozu-
mitelné i tomu, kdo se s  nimi 
setkává poprvé. „V  brožuře na-
jdete rovněž praktické rady pro 
řešení obtížných situací v oblasti 
zdravotní a sociální. Publikace 
je určena nejen těm, kdo sociál-
ní a zdravotní služby potřebují 
poprvé a zatím se v nabídce ne-
vyznají, ale také všem, kteří už 
tyto služby využívají a vyžadují 
podrobnější informace. Prospěš-
ná může být rovněž poskyto-
vatelům těchto služeb a široké 
veřejnosti,“ okomentoval novou 

publikaci krajský radní pro 
sociální problematiku Martin 
Klika. V  logickém uspořádání 
je v  publikaci možné najít klí-
čová témata sociální a zdravotní 
péče, kontakty na poskytovatele 
těchto služeb a rady a informace 
ke konkrétním situacím. „Jsme 
rádi, že se Ústecký kraj může po-
dílet na vzniku brožury, která se 
dotýká tak významné sféry lid-
ského života, jako jsou sociální 
služby, jejichž pracovníci denně 
dokazují, že nejsou lhostejní 
k druhým,“ dodal radní.  (pur)

David Kádner: Vláda nedbá 
varování z pohraničí

Rodina regionálních produktů se 
rozšířila o čtrnáct nových členů

S novou brožurou si určitě poradíte

zpravodajství

Keramika z Arkadie.Keramika z Arkadie.

Krušnohorský med.Krušnohorský med.
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MEZIBOŘÍ - Letošní rozsvě-
cení vánočního stromu je na-
plánováno v  Meziboří na 27. 
listopadu. Součástí programu 
bude vánoční vystoupení dětí 
z  mateřských škol a tradiční 
pochoutky - punč, štrúdl, víno. 
Chybět nebude ani ohňostroj. 

Vánoční strom je letos z Me-
ziboří. „Podařilo se nám najít tři 
stromy, které jsou vhodné. Ten 
letošní je od sportovní haly,“ pro-
zradil starosta Petr Červenka. 
V loňském roce zdobil Meziboří 
strom, který městu daroval Hor-
ní Jiřetín. Začátek adventu zpes-
tří v  Meziboří rovněž Vánoční 

koncert Lubomíra Brabce, na 
který město pozvalo také senio-
ry z partnerské Saydy. Program 
začíná už v 15 hodin v klubu se-
niorů, kde se sejdou mezibořští 
senioři s přáteli ze Saydy. O ho-
dinu později před mezibořskou 
radnicí zazpívají děti z mateřské 
školy a slavnostně se rozsvítí 
nejen strom, ale také vánoční 
výzdoba města. V  kulturním 
zařízení ve stejnou dobu začne 
vernisáž k  výstavě vánočních 
stromků, které zdobili děti i do-
spělí z  celého města. Vánoční 
koncert Lubomíra Brabce je na-
plánován na 17. hodinu.  (pur)

MEZIBOŘÍ - Mládežnický tenisový oddíl TJ Baník Meziboří se po le-
tech rozšířil o kategorii mladších a starších žáků a minipřípravku. 
Od poloviny září trénují tenis v Meziboří děti od čtyř do čtrnácti let. 

Do nového oddílu se postup-
ně přihlásilo dvacet mladých 
tenisových nadějí nejen z Mezi-
boří, ale i z okolních měst. Tré-
nují třikrát týdně pod vedením 
tří trenérů. Hlavním trenérem 
je zkušený Viktor Vejražka. 
V  Meziboří tenisový oddíl pro 
děti funguje už řadu let, o tenis 
je ale stále větší zájem, a tak mu-
seli tenisté oddíl rozšířit o nové 
kategorie. „V  Meziboří máme 
výborné zázemí, pěkné nové kur-
ty, prostředí pro tento sport více 
než vhodné. Děti, které trénovaly 
v  dosavadním oddílu, pomalu 
odrůstají. Chtěli jsme oddíl oživit 
o mladší hráče, a tak jsme v polo-
vině září založili oddíl mladších 
a starších žáků, ale hrají u nás už 
i čtyřleté děti,“ říká trenér Viktor 
Vejražka. Během krátké doby 
fungování rozšířeného oddílu 
má už dvacet nových členů. Děti 
chodí na tréninky i se svými ro-
diči. „Je velmi prospěšné, když 
funguje spolupráce mezi trenéry 
a rodiči a když děti i my trené-

ři cítíme zájem rodičů o tento 
sport,“ říká dále tenisový trenér. 
Do Meziboří jezdí děti z Mostu 
i Litvínova, oddíl se neuzavírá 
nikomu. V  současné době jsou 
na dvacet dětí tři trenéři. „Chci 
především, aby sport děti bavil. 
Nesouhlasím s tím, jakým způso-
bem se v některých sportech k dě-
tem trenéři chovají a jak hrubě 
s nimi mluví. To v žádném přípa-
dě v našem oddílu není a nebude. 
Děti vedeme k lásce ke sportu bez 
ohledu na to, jak jim aktuálně 
tenis jde a jaké mají výsledky,“ 
prozradil něco málo ze své tre-
nérské kuchyně Viktor Vejraž-
ka. Tenis navíc není v Meziboří 
nijak drahým sportem. „Je to 
i díky výborné spolupráci s měs-
tem. Správce sportovních areálů 
Jan Dienelt nám vychází vstříc 
a našel pro nás i v nabitých hodi-
nách sportovní haly volné místo 
pro tréninky v  zimním období. 
Hodně by nám pomohlo, kdyby 
mohl oddíl využívat také nohej-
balové hřiště vedle tenisových 

kurtů,“ chválí město trenér. Do 
budoucna už mají tenisté v Me-
ziboří s  dětmi řadu plánů. Na 
letní měsíce chystají soustředě-
ní. Dále plánují vnitroklubový 
turnaj, do kterého chtějí zapojit 
i rodiče dětí. „Chceme také po-
stavit družstvo minitenisu, které 

by se mohlo zapojit do turnaje 
i s  okolními oddíly. V  prosinci 
připravujeme mikulášskou be-
sídku. Pro rodiče a děti pak zá-
bavný workshop, během kterého 
budou děti učit své rodiče, jak 
se správně hraje tenis,“ uzavřel 
Viktor Vejražka.  (pur) 

Rozhodnutí vlády o ukon-
čení těžby na lomu ČSA ještě 
prohloubí problémy regionu. 
Dramaticky se zvýší nezaměst-
nanost, přibude patologických 
jevů. Vláda přitom nemá žád-
ný plán, jak Mostecku pomoci. 
Řekla to předsedkyně Hospo-
dářské a sociální rady Mostecka 
(HSRM) Helena Veverková.

Co přinese rozhodnutí vlády 
o limitech v  nejbližších letech 
regionu?

Ekonomické a sociální pro-
blémy. Především další nárůst 
již tak nejvyšší dlouhodobé ne-
zaměstnanosti, odchod schop-
ných a pracovitých občanů, 
především mladých, kteří zde 
neuvidí žádnou dlouhodobou 
perspektivu. Odchod těchto lidí 
povede k dalšímu poklesu šancí 
získat nové investory, protože 
zde nebudou požadovaní kva-
lifi kovaní pracovníci. Zásadní 
pokles příjmů na Mostecku se 
velmi významně dotkne také 

všech služeb. Další pokles cen 
bytů povede k  příchodu dal-
ších nepřizpůsobivých obyvatel 
a k růstu už tak vysoké krimina-
lity a dalších sociálně patologic-
kých jevů, jako je prostituce, vý-

roba a užívání omamných látek, 
lichva a gambling.

Věříte tomu, že ministři do 
poloviny příštího roku pro 
horníky vymyslí nějaký plán 
„B“?

Velmi ráda bych věřila, ale 
nevěřím. V  podstatě všechny 
výše uvedené problémy řešíme 
od založení Hospodářské a soci-
ální rady Mostecka v roce 1999. 
Nezaměstnanost se na Mostec-
ku pohybovala v letech 2001 až 

2002 kolem 21 procent, v přípa-
dě ukončení těžby na lomu ČSA 
se vrátíme na podobná čísla. 
Za poslední roky byla přijata 
řada opatření a usnesení vlády 
ve prospěch našeho regionu. Ta 

ale na rozdíl od usnesení vlády 
o limitech z roku 1991 většinou 
naplňována nejsou. Převážná 
většina problémů je stejná jako 
v roce 2000. Proto jsem pesimi-
sta.

Má HSRM nějaký plán, jak 
na rozhodnutí vlády o limitech 
zareaguje? Podniknete v brzké 
době nějaké kroky?

HSRM zveřejnila výzvu vlá-
dě České republiky „Mostecko: 
Nenecháme se odpískat“. Vý-

zvu je možno podpořit do kon-
ce listopadu 2015. V  současné 
době máme přes 3 700 podpisů 
a doufám, že ji do konce měsí-
ce ještě řada občanů podpoří. 
V  novém roce chceme pana 
premiéra o výsledcích informo-
vat. Jasně říkáme, že jestli vláda 
administrativně a v  rozporu 
s platnou legislativou rozhodla 
o zániku asi 6000 pracovních 
míst v regionu, tak chceme, 
aby také jasně sdělila, jak tato 
místa dlouhodobě nahradí, 
jakou dává Mostecku perspek-
tivu a jaké fi nanční prostředky 
do regionu bude dlouhodobě 
směrovat. Chceme spolupra-
covat na tvorbě „Koncepce 
hospodářské restrukturalizace 
Ústeckého, Moravskoslezského 
a Karlovarského kraje“ a velmi 
pozorně budeme sledovat peri-
odické vyhodnocování plnění 
cílů a opatření Státní energetic-
ké koncepce.

(zdroj: www.iuhli.cz - Jaro-
slav Průcha)

ÚSTECKÝ  KRAJ – Nezaměstna-
nost v  Ústeckém kraji klesla, 
stejně jako v  celé republice. 
Zhoršení situace se očekává 
s příchodem zimy a s omezením 
prací ve stavebnictví. 

V říjnu celkový počet ucha-
zečů o zaměstnání v  kraji klesl 
na 50 655 osob (o 2,18%), počet 
hlášených volných pracovních 
míst se snížil na 5 919 (o 5,40%) 
a podíl nezaměstnaných osob 
na obyvatelstvu ve věku 15 - 64 
let klesl na stávajících 8,86 %. 

„Situace s přílivem absolventů do 
evidence ÚP po skončení letních 
prázdnin se uklidnila a mezimě-
síčně došlo k jejich poklesu,“ uve-
dl šéf zaměstnanosti v Ústeckém 
kraji Jaroslav Kunc. Nejvyšší 
nezaměstnanost v  kraji zůstává 
na Mostecku. Podíl nezaměst-
naných stejný nebo vyšší než 
celokrajský průměr vykázaly tři 
okresy Ústeckého kraje, přičemž 
nejvyšší byl v okrese Most a nej-
nižší v okresu Litoměřice. 

(pur)

LITVÍNOV – Maskot zimních olympijských her mládeže v Ústeckém 
kraji Bambu se narodil v  Hamru. Vymysleli a vytvořili ho studenti 
Střední odborné školy Litvínov Hamr. Škola, která už v minulosti ně-
kolikrát kraji dokázala, že s přehledem zvládne i prestižní zakázky, 
také tentokrát bodovala.

Kraj měl hrubou představu, 
jak by měl maskot olympij-
ských her vypadat. Na studen-
tech hamerské školy už zůstalo 
vymyslet provedení, materiál, 
ale hlavně to, aby Bambu byl 
bezpečný. „Zkoušeli jsme něko-
lik variant, ale nejbezpečnější 
se nakonec ukázalo provedení 
z  molitanu potaženého látkou. 
Studenti museli dbát na to, aby 
byl maskot bezpečný pro člověka, 
který bude v  něm, ale také pro 
okolí. Pohybovat se bude na sjez-
dovkách, mezi dětmi i v uzavře-
ném prostoru. Bylo potřeba, aby 
se v něm mohl člověk dobře hý-
bat, aby viděl a mohl pohodlně 
dýchat,“ vyjmenovala všechna 

úskalí tvorby maskota ředitelka 
školy Jitka Francírková. Škola 
dostala zakázku od Ústeckého 
kraje přímo, žádného konkurzu 
se účastnit nemusela. Už v mi-
nulosti totiž měl kraj se školou 
velmi dobré zkušenosti. Z dílny 
hamerských studentů vzešlo 
například křeslo Giacoma Ca-
sanovy, se kterým se kraj pre-
zentoval na veletrhu Expo 2015. 
A nejen to. Hamerští studenti 
také vyráběli dárky pro prezi-
denty. Václav Klaus dostal od 
hamerských studentů intarzii, 
Miloš Zeman hůl a kazetu na 
nůž. Krajské zakázky pro ha-
merskou školu jsou vždy pres-
tižní záležitostí, škola se úkolů 

ale ujímá s  naprostou zodpo-
vědností a přehledem. Maskota 
pana Bambu mohou obyvatelé 
kraje při různých příležitostech 
potkávat už teď. Hlavní práce 
ho ale čeká během zimní olym-
piády v lednu. Jméno pro mod-

rou kouli vymysleli lidé v anke-
tě kraje. Vybíralo se ze stovky 
návrhů, které lidé na úřad po-
slali. V současné době má mas-
kot tři provedení. To pro jistotu, 
kdyby se Bambu snad při hrách 
poškodil.  (pur)

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

V nezaměstnanosti 
drží prim Mostecko

Pomůžou evropské 
peníze

Na dalších šest let má Čes-
ká republika v Operačním 
programu Zaměstnanost 
k dispozici 70 miliard korun. 
Dalších 750 milionů korun 
má pomoci prostřednictvím 
Operačního programu Potra-
vinové a materiální pomoci. 
Jako první byla vyhlášena výzva 
Záruky pro mladé, která cílí na 
nezaměstnané ve věku 15–24 
let. „Úřad práce ČR bude z těch-
to peněz fi nancovat například 
odborné praxe. Jednou z velmi 
očekávaných výzev je výzva na 
vybudování a provoz dětských 

skupin, kterou vyhlásíme 11. lis-
topadu,“ upřesnila ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová Tominová. V Ope-
račním programu Potravinové 
a materiální pomoci se podpora 
soustředí na chudobou ohrože-
né rodiny s dětmi, na osoby bez 
domova nebo ve vážné sociální 
nouzi i na osoby ze sociálně vy-
loučených lokalit. Pomoc je ne-
fi nanční, formou bezplatné dis-
tribuce potravin a základního 
materiálního zboží. Z programu 
se mimo jiné plánuje zajistit dě-
tem z nejchudších rodin pravi-
delnou stravu formou teplého 
oběda ve školních jídelnách 
a v předškolních zařízeních. 

(pur)

Vánoce v Meziboří

Tenistou 
už od čtyř let

Helena Veverková: „Vláda zasadila 
Mostecku další krutou ránu“

Bambu se narodil v Hamru

„Jestli vláda rozhodla o zániku 

6000 pracovních míst, ať jasně 

sdělí, jak je nahradí.“

Ilustrační foto zpívání na schodech.Ilustrační foto zpívání na schodech.

Děti v Meziboří trénuje Děti v Meziboří trénuje 
Viktor Vejražka.Viktor Vejražka.

Bambu.Bambu.
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MOSTECKO – Na nový systém účtování tepla přechází od 1. 
ledna 2016 společnost Severočeská teplárenská. Vyúčtování bude 
vycházet z dvousložkové ceny tepelné energie, kterou teplárna 
zavádí, a to jak pro primární odběry, tak i pro tepelnou energii 
určenou k vytápění. Výši sazeb cen tepelné energie pro rok 2016 
budou znát občané už na přelomu listopadu a prosince 2015. 

Hlavním přínosem nového 
systému účtování by mělo být 
především zefektivnění dodá-
vek tepelné energie. Zaváděná 
dvousložková cena oddělí cenu 
za nasmlouvaný tepelný výkon 
od ceny za skutečně odebranou 
tepelnou energii. „Nespornou 
výhodou tohoto modelu je od-
stranění cenových znevýhodnění 
při teplotních výkyvech. Zavede-

ním dvousložkové ceny tepelné 
energie a efektivním nastavením 
sjednaného výkonu navíc vzniká 
prostor pro zákazníka vlastním 
chováním ušetřit náklady na vy-
tápění,“ uvedla tisková mluvčí 
Severočeské teplárenské společ-
nosti Miloslava Kučerová. 

Od ledna příštího roku bude 
teplárna účtovat stálé měsíční 
náklady podle sazby za výkon 

po dobu trvání topné sezóny – 
od ledna do května a od září do 
prosince. Variabilní složka ceny 
pak bude vázána na množství 
tepelné energie odebrané zákaz-
níkem. Podíl stálých měsíčních 
nákladů na celkových nákla-
dech tepelné energie by se měl 
pohybovat mezi 25-33%. Právě 
stálá složka ceny podle sjed-
naného výkonu je jedna z cest 
k úsporám nákladů na vytápění. 
Správné užívání objektu a regu-
lace otopné soustavy totiž může 
znamenat hned několik výhod. 
„Pokud budou zákazníci správně 
temperovat s  plynulými změna-
mi místo ‚špičkování‘, vznikne 

úspora nákladů na vytápění 
objektu. Celá centrální sousta-
va zásobování tepelnou energií 
bude vyváženější a tím klesne 
i spotřeba paliv, což má pozitiv-
ní vliv na životní prostředí i cenu 
tepelné energie,“ vysvětluje dále 
Miloslava Kučerová. 

V průběhu roku 2016 bude 
teplárna postupně nahrazovat 
měřiče tepelné energie za nové. 
„Ty umožní měřit maximum 
tepelného výkonu a na základě 
naměřených hodnot dojde pro 
následující topnou sezónu k opti-
malizaci nasmlouvaných hodnot 
se zákazníky,“ popsala chystaná 
opatření tisková mluvčí.  (sol) 

MOSTECKO – Do radiátorů domácností na Mostecku a Lit-
vínovsku začalo letos proudit teplo od 18. září. Pro obyvatele 
a zákazníky je, i navzdory stomilionovým investicím do obnovy 
majetku a modernizace sítí a technologií, stále cenově dostup-
né.  Přesto United Energy výrazné zvýšení ceny tepla pro příští 
rok neplánuje. 

Na začátek topné sezóny 
byla komořanská teplárna 
připravena již od 1. září, kdy 
začíná otopné období. Během 
letních měsíců stihla provést 
všechny plánované revize, za-
jistit veškeré opravy a rozsáhlé 
rekonstrukce zařízení. „Chtěli 
jsme zajistit maximální spoleh-
livost dodávek tepla a teplé vody 
v topné sezóně a především 
minimalizovat tepelné ztráty 
pro téměř 35 tisíc domácností 
v Mostě a Litvínově, napoje-
ných na centrální zásobování 
teplem,“ informoval generální 
ředitel United Energy Milan 
Boháček. V letošním roce in-
vestuje teplárna do moderni-
zace horkovodních rozvodů 
CZT i samotného zdroje více 
jak 170 miliónů korun, dalších 
témě 140 milionů je plánováno 
na údržbu zařízení. Jen za po-
slední dva roky vložila teplárna 
více jak 220 miliónů korun do 
rozvoje a modernizace tepel-
ných sítí a do obnovy a mo-

dernizace technologií kotelny 
a strojovny. „Téměř 300 milió-
nů pak bylo použito na údržbu 

zařízení, například na zvýše-
ní provozní spolehlivosti kotlů 
a podobně,“ doplnil Milan Bo-
háček s  tím, že rekonstrukce 
a úpravy by měly nejen zvýšit 
spolehlivost zařízení, ale také 
snížit emise a energetickou ná-
ročnost. 

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 stamiliónů, výrazné 
zvýšení ceny tepla pro příští rok 
neplánujeme,“ ujistil Milan Bo-
háček.  (sol) 

MOSTECKO – Zaměstnanci 
komořanské teplárny se při-
pojili k  charitativní kampani 
MOVEMBER, která má šířit 
povědomí v boji proti rakovi-
ně prostaty. Nechávají si tak 
narůst knír, který je symbolem 
kampaně. Mohou se zároveň 
také zúčastnit soutěže o nejo-
riginálnější knír. 

Movember je hnutí, které 
se zasazuje o návrat kníru do 
pánské módy především jako 
charitativní počin. Sympatizanti 
projektu si během celého měsíce 
pěstují zajímavé variace kníru 
a šíří takto neotřele informova-
nost o závažnosti této choroby. 
Učiní z ní veřejně diskutované 
téma a upozorní na důležitost 
prevence. Vedení teplárny si ale 
řeklo, proč kníry kromě hlav-
ního účelu nepřijmout i jako 
legraci, pro zábavu, jako zbraň 
proti každodenní šedi. „Vyzvali 
jsme všechny muže, aby se přida-
li k teplárenskému Movemberu 
a pomohli změnit tvář mužského 
zdraví a zároveň pobavili sebe 
i ostatní a přihlásili se do soutě-
že o nejvychytanější knír,“ říká 
tisková mluvčí společnosti Mi-
loslava Kučerová. Zaměstnanci 
se mohli do soutěže zapojit tím, 
že si 1. listopadu oholili tvář do 
hladka a pořídili fotografi i. Po 
dobu následujících třiceti dnů 
si pak pěstují knír, který má 
však daná pravidla, a v průběhu 
rovněž pořizují fotografi e. Ty 
pak zasílají (mohou i průběž-
ná fota) na emailovou adresu 
mluvčí společnosti a k  tomu 
mohou připojit i komentáře 
a poznámky o svých případných 
pocitech, o reakcích ostatních. 
30. listopadu se před spadnu-
tím kníru naposledy vyfotí 
a zašlou závěrečnou fotografi i. 
„Fotografi e „před“ a „po“ všech 
zaregistrovaných mužů budou 
po určitou dobu vyvěšeny na In-
tranetu a ostatní zaměstnanci/

zaměstnankyně budou hlasovat 
pro knír, který je nejvíce zaujal. 
Vítěz pak obdrží výhru v podobě 
zážitkového poukazu,“ prozradi-
la k soutěži mluvčí společnosti.

Během kampaně se zároveň 
vybírají fi nanční prostředky na 
podporu globálního výzkumu 
rakoviny prostaty. 1. listopadu 
/ Movemberu se jakýkoliv muž 
může zaregistrovat s čistě vyho-
lenou tváří na webové stránce 
Movember. com a pak si po zby-
tek měsíce pečlivě pěstuje svůj 
knír. Na webových stránkách 
pak tito muži vyzývají ostatní 
sympatizanty, kteří jejich kníru 
posílají fi nanční prostředky. Ty 
pak poputují na konto nadace. 
Za dobu existence hnutí se celo-
světově vybralo přes 12 miliard 
korun. 

Česká republika se k chari-
tativnímu happeningu zapojila 
jako osmá země světa před šesti 
lety. Rakovina prostaty je u nás 
nejčastější formou rakoviny 
u mužů. V průběhu posledních 
38 let se počet nakažených tou-
to nemocí 6krát zvýšil a počet 
úmrtí zdvojnásobil.  (sol) 

MOSTECKO – Severočeská 
teplárenská zavedla na svých 
webových stránkách novou 
službu pro občany. Pokud totiž 
budou občané potřebovat tak 
zvané „vyjádření k  existenci 
sítí“, nový portál jim význam-
ně zjednoduší agendu a záro-
veň ušetří spoustu času. 

Služba je pro žadatele rychlý 
a bezplatný způsob, jak podat 
žádost o vyjádření k existen-
ci inženýrských sítí ve správě 
společnosti Severočeská teplá-
renská, a.s. „K podání žádosti 
postačí připojení na internet 
a běžný webový prohlížeč. Ovlá-
dání aplikace je pak jednoduché. 
V každém kroku je možno navíc 
využít instalované nápovědy,“ 
říká k  obsluze aplikace tisková 
mluvčí společnosti Miloslava 
Kučerová. Vyjádření zadaná 
přes uvedený portál obdrží ža-
datelé zdarma elektronickou 
formou. Mají ale stejnou hod-
notu jako vyjádření zaslaná 
poštou v tištěné podobě.  „Zří-
zením této služby se určitě 
urychlí komunikace a vyřízení 
žádosti, ušetří se čas žadatelů. 
Ti už nebudou muset docházet 
na poštu ani vyřizovat záležitost 

osobně, jako to fungovalo dopo-
sud. Vše se řeší formou e-mailo-
vé komunikace,“ vysvětlila dále 
Miloslava Kučerová. 

Automatický vyjadřovací 
portál, který nejen usnadňu-
je, ale také zrychluje a zlevňuje 
práci při vydávání vyjádření 
k existenci sítí či projektovým 
dokumentacím, je součástí no-
vého Geografi ckého informač-
ního systému (GIS) Severočeské 
teplárny. Obsahuje také i čás-
tečně bezúplatný zisk dat z ka-
tastru nemovitostí, správu věc-
ných břemen, propojení na již 
užívaný soft ware ve společnosti 
(např. HELIOS). Poskytuje pa-
sportizaci a grafi cké znázornění 
tepelných sítí a evidenci poruch 
a havárií. „Před zprovozněním 
nového GISu probíhalo více jak 
půlroční testování a plnění por-
tálu daty. Díky testům se proved-
ly úpravy až do nynější podoby. 
Po měsíci ostrého provozu se ale 
ukázalo, že bude nutné provést 
ještě další drobné úpravy a vy-
jadřovací portál ještě více při-
způsobit požadavkům veřejnosti 
i zaměstnanců teplárny,“ dopl-
nila k  novému informačnímu 
systému mluvčí teplárny.   (sol)

 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

UNITED ENERGY, a. s. Teplárenská 2, Most - Komořany, www.ue.cz

Nový portál zjednoduší 
agendu a ušetří čas

Muži z teplárny soutěží 
o nejvychytanější knír

Nové účtování tepla pomůže 
šetřit peníze i palivo

Ceny tepla možná porostou, ale pomalu

movember.com
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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
 ■ Důchodce koupí obraz a hodi-

ny – i poškozené, hledám zkuše-
ného fi latelistu – serióznost. Tele-
fon: 737 545 100

 ■ Prodám TV Samsung – 
UE50F5570, 1 135x741 cm, PC: 17 
990 Kč, nyní 9 000 Kč, rok výroby 
2013, málo hraná. ZN: stěhování. 
Telefon: 723 035 568

 ■ Střešní box na auto 140x40x80 
cm. Telefon: 723 035 568

 ■ Nabízím spoustu hezkého 
oblečení pro miminko - dvojča-
ta, velikost 0-6 měsíců, neutrální, 
dvojmo, vše jako nové, praktické, 
cena dohodou, levně. Telefon: 776 
134 971

 ■ Nabízím tašku zábavných ča-
sopisů za poslední 2 měsíce, 50 Kč, 

možno zaslat. Telefon: 737 586 243
 ■ Prodám vojenský dalekohled 

z válečné doby, německého pů-
vodu, cena dohodou. Telefon: 607 
438 651

 ■ Prodám obraz od akademické-
ho malíře: Jožka Florian „Sluneč-
nice“ z roku 1973, cena dohodou. 
Telefon: 607 438 651

 ■ Koupím fi gurální porcelán 
Royal Dux Duchcov, tančící páry, 
akt a jiné. Telefon: 608 224 183

 ■ Koupím staré hračky z doby 
socialismu, mašinky a vláčky, sta-
vebnici Merkur, auto na bowden, 
pásák a jiné. Telefon: 608 224 183

 ■ Prodám domácí pekárnu Elect-
rolux, nová, 1 000 Kč, novou cyklis-
tickou přilbu, originální balení pro 
náročné, dříve 1 300 Kč, nyní 600 
Kč. Hezký dárek na Vánoce. Most. 
Telefon: 607 454 139

 ■ Prodám dětskou vaničku, 
modrá, protiskluzová, 150 Kč, dá-
rek nočníček + prkénko na WC. 
Telefon: 607 454 139

 ■ Prodám depilační strojek 
Braun, nový, 200 Kč, bezdrátovou 
klávesnici, bílá, 200 Kč, rádio Sen-
cor SC 221E-Q, stříbrný, perfektní 
stav, 300 Kč. Most. Telefon: 607 
454 139

 ■ Prodám rotoped, 1 500 Kč. Te-
lefon: 778 408 998

 ■ Prodám 4 plastové židle – bílé, 
vhodné na chatu nebo zahradu. 
Telefon: 723 085 088

 ■ Prodám ložnici z roku 1964 (to-
aletka, noční stolky 2 ks, dvojpo-
stel, třídveřová skříň, dvoudveřová 
skříň). Cena 3 000 Kč. Telefon: 721 
777 132. Chomutov

 ■ Daruji starší obývací stěnu. Te-
lefon: 720 618 359

 ■ Prodám malou ledničku 700 
Kč, nový koberec 4x5 m – 1 500 Kč, 
zrcadlo – ručné vyřezávané – 400 
Kč, válendu – 500 Kč. Telefon: 720 
618 359

 ■ Prodám Twist stepper Insport-

line, PC 2 290 Kč, nastavitelná zá-
těž, boční nášlap, gumová táhla s 
rukojetí, nosnost 100 kg, vhodné 
pro domácí použití. Nepoužívaný. 
Prodám za 1 000 Kč. Telefon: 724 
126 835

 ■ Prodám mlýnek na maso Dor-
kert 22, osazen na pracovním sto-
le elektormotorem 380 V a převo-
dovkou. Cena dohodou. Telefon: 
728 102 013

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

 ■ Kdo by měl zájem o oblečky na 
miminka dvojčáta od narození, od 
nejmenších velikostí do 6 měsíců 
dvojmo, praktické i hezké, balík 
věcí – 1 000 Kč. Telefon: 776 134 
971

BYTY, DOMY
 ■ Prodám 2+KK, DB, v pátém 

patře, v původním zachovalém 
stavu. J. Ševčíka 946, blok 723, v 
Mostě, ve velmi čistém, tichém 
domě. Byt je volný. Cena 165 000 
Kč. Telefon: 721 819 050

 ■ Prodám byt 2+1 v Mostě, Hut-
nická ulice, čtvrté patro s výta-
hem, v bytě nová kuchyňská lin-

ka, plastová okna. Dům zateplen. 
Realitky nevolat! Cena 290 000 Kč. 
Telefon: 731 667 446

 ■ Koupím byt 1+1 nebo 2+KK v 
Mostě. Volejte na telefon: 775 279 
229

SEZNÁMENÍ
 ■ Hledám přítelkyni pro nezá-

vazný vztah, pokud možno štíhlej-
ší postavy a věk okolo 45 let z okolí 
Mostecka. Telefon: 702 917 726

 ■ Muž 37 let, pohledný, sportovní 
postavy, hledá ženu do 45 let, děti 
nejsou překážkou, na vzhledu mi 
nezáleží, ale na dobrém srdci ano. 
Pokud tu někde jsi, tak se ozvi. PS: 
redakce

 ■ Muž 30 let, svobodný, prý po-
hledný, hledá ženu do 50 let k 
vážnému seznámení. Mám rád 
přírodu, cestování apod. Pokud jsi 
také láskou zklamaná jako já, tak 
se ozvi. PS: redakce

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

 ■ Muž 57, Louny, rád spozná 
ženu, ktorá si dokáže vážiť hod-
noty srdca, žijem na ubytovně, 
ak hladáte majetky, nevolajte, ja 
hladám šancu života, lásky, úcty, 
opory. Telefon: 775 427 706

BLAHOPŘÁNÍ
 ■ Dne 21. listopa-

du oslaví své 95. ži-
votní jubileum náš 
dědoušek František 
Fosek z Litvínova. 
Hodně životního 
elánu a zdraví přeje celá rodina a 
velkou packu Megina.

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 V MOSTĚ
20. 11. od 19 hodin ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Slavný swingový muzikál, v němž nechybí tanec, zpěv ani láska. Velká scéna.
21. 11. od 19 hodin NA POŘÍČÍ DÍTĚ KŘIČÍ...
Na Poříčí dítě křičí aneb Jak pán Půlpán z Pyšel do Prahy si vyšel a co tam všechno slyšel. 
Kabaretní program sestavený z písniček pražské periferie. Sobotní představení 21. listo-
padu je součástí celoevropské akce Noc divadel. Kromě společného potlesku na jevišti a 
kabaretu Na Poříčí dítě křičí, vás čeká také Divadlo naruby - speciální exkurze do zákulisí 
vedená členy činohry MDM. Exkurze je jako součást programu zdarma.
22. 11. od 19 hodin 4TET
Jedinečné hlasy, jedinečné vystoupení, jedinečná hudební show - to vše nabízí seskupení 
4TET ve složení - Jiří Korn, David Uličník, Jiří Škorpík, Dušan Kollár. Nabízíme toto vyjí-
mečné vokální seskupení, které ještě nezažilo nevyprodaný koncertní sál. Gentelmani v 
cylindrech připravili originální podívanou v nové verzi programu.
23. 11. od 19 hodin KRÁLOVA ŘEČ
V hlavní roli Martin Stránský. Uvádí Divadlo pod Palmovkou. Hra, která je předchůdkyní 
slavného stejnojmenného fi lmu, začala vznikat v osmdesátých letech minulého století na 
motivy vzpomínek svérázného královského logopeda Lionela Logua. 
25. 11. od 19 hodin TŘI SESTRY
Každou chvíli může začít sněžit, a k tomu poslouchat takové řeči... „Tajemná, radostná i 
posmutnělá hra o lidech, kteří uvízli ve vlastním životě, ve vzpomínkách i snech. Tři sestry 
patří mezi nejzásadnější texty světové dramatické literatury. 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
20. 11. od 17 hodin TROJČ(T)ENÍ 
Jedinečný komponovaný večer tří scénických skic současných zahraničních drama-
tických textů určených dětskému divákovi v podání tří divadel - Divadla rozmanitostí, 
Divadla Letí z Prahy a českobudějovického Malého divadla. Po představení následuje 
neformální diskuze.
21. 11. od 10 hodin DRAKOPOHÁDKY
Dračírna pro malé i velké draky aneb Na světě by špatně nebylo, kdyby se více tančilo. 
Hudebně divadelní revui o dracích a malém kosmonautovi, který přistane na jejich plane-
tě. Tam se problémy neřeší jinak, než tancem.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV 
21. 11. od 16 hodin KOCOUR V BOTÁCH
Pohádkový písničkál na motivy bratří Grimmů napsala Jana Galinová, hudba a texty písní 
Jan Turek. Scéna Jurij Galin a Macarena Barra, kostýmy Tomáš Kypta, masky Macarena 
Barra, choreografi e Lenka Lavičková. V režii Jurije Galina hrají, zpívají a tančí Michal 
Žižka, Robert Stodůlka, Kamila Raková, Kristýna Lišková, Petr Erlitz, Petr Kozák, Jana 
Galinová a další.
21. 11. od 18 hodin EXKURZE PO DIVADLE
Zájemce prosíme, aby se objednali předem.
21. 11. od 19 hodin SPOLEČNÝ POTLESK
V 19 hodin na celém světě budou diváci na celém světě tleskat svým hercům, připojíte se i vy?

CITADELA LITVÍNOV
18. 11. – 22. 11. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ 
Festival je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tématikou, na fi lmy dobrodružné, ex-
trémní, adrenalinové, ale také cestopisné. Podrobnější popis naleznete na webu Citadely 
www.citadela-litvinov.cz nebo v tištěném katalogu. 
Café Bar 17.00 a 19. 00 hodin, Vstupné 70,- / FK 50,-Kč 

Ve volbách do Horní sněmovny dostal lord Bublick tři hlasy. 
Manželka to komentuje: (TAJENKA)

Prodáme komerční objekt 
v ulici kpt. Jaroše čp .99

kontakt: 602 627 884

Prodám zachovalý, funkční šlapací 
stroj MINERVA. Téměr nepoužíva-
ný, cena 800 Kč. Telefon: 607 655 
455. Most
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Na extraligu dvakrát 
odpoledne

Po zápase tento pátek 
s Plzní od 17.30 hodin bude 
hrát HC Verva Litvínov 
doma dvakrát v neděli, vždy 
od 15.30 hodin. 22. listopadu 
s Chomutovem a 29. listopa-
du s Karlovými Vary. 

Mostečtí nastoupí 
doma proti Havířovu

Hokejisty prvoligového 
HC Most čeká další domácí 
utkání v  sobotu 21. listo-
padu. To v  utkání 25. kola 
přivítají na svém ledě tým 
Havířova. Utkání WMS Ligy 
se hraje na zimním stadionu 
v Mostě od 17.30 hodin.

Na házenou až 5. 
prosince

Až 5. prosince se mohou 
příznivci ženské házené těšit 
na další domácí utkání Čer-
ných andělů. Ti na palubovce 
mostecké sportovní haly při-
vítají od 18.00 hodin celek 
Slavie Praha.  

Litvínovský Bivoj 
nestačil na Vítkovice

V úterním utkání Tipsport 
superligy fl orbalistů podlehl 
nováček, litvínovský SK Bi-
voj, na domácí palubovce 
celku Vítkovic 5:7 (2:1, 2:4, 
1:2). Se ziskem dvou bodů 
tak zůstává na posledním 
místě tabulky soutěže. 

Muži podlehli 
domácímu Liberci

V Severočeské lize bas-
ketbalistů nestačili hráči BK 
Baník Most na domácí Slavii 
TU Liberec. V duelu jí nako-
nec podlehli 72:67. V  pátek 
20. listopadu hostí v  dalším 
utkání celek BA Louny. Zá-
pas se hraje od 18.15 hodin.

Zápas s Berounem byl 
odložen

Utkání hokejové ligy žen, 
které se mělo hrát v  neděli 
15. listopadu mezi domácím 
HC Litvínov a hostujícím 
Berounem, bylo odloženo. 
Náhradní termín zatím není 
znám.

Kuželky

Výsledky 6. kola krajského  
přeboru skupiny A: Kadaň B 
- Spořice 1:7, Vejprty - Bílina 
7:1, Bílina B - Chomutov B 
4:4, Most - Teplice 7:1, Údli-
ce - Žatec 6:2.

Junioři dvakrát na 
domácím ledě

Tým juniorů HC Litví-
nov se dvakrát představuje 
na domácím ledě. Již včera 
nastoupil od 17.30 proti HC 
České Budějovice. V  sobotu 
21. listopadu jej čeká duel 
s pražskou Spartou. Střetnutí 
začíná v 16.00 hodin. 

(jak)

22. kolo TELH

neděle 

22. listopadu 
2015

15:30 hodin

HC VERVA
Litvínov

Piráti
Chomutov

Přijďte
nám
fandit!

MOST – Překvapivého vítězství nad favoritem dosáhli hokejisté pr-
voligového HC Most. Ti v pondělí přivítali na svém ledě Motor České 
Budějovice, přední tým soutěže. Po velice pohledném zápase nako-
nec brali tři body domácí, když zvítězili 4:2. Třikrát se v utkání trefi l 
zkušený Kubinčák, čtvrtý gól přidal Smolka. 

Den po úspěšném vystoupení 
se týmu ujal nový kouč. Tím je 
Josef Beránek mladší, bývalý re-
prezentant a držitel zlaté medai-
le ze ZOH v japonském Naganu 
1998. 

HC Most – Motor České Bu-
dějovice 4:2 (1:0, 0:2, 3:0). Bran-
ky a nahrávky: 11. Kubinčák 
(Havlíček, Baránek), 42. Smolka 
(Baránek), 55. Kubinčák (Ha-
vlíček, Smolka), 60. Kubinčák 
(Baránek, Smolka) – 28. Nouza 
(Heřman), 30. Zíb (Mikyska). 
Rozhodčí: Doležal – Polák, 
Rampír. Vyloučení:2:3. Využití: 
1:0. Sestava HC Most: Mouček 
– Zeman, Grin, Baránek, Černý, 

Hora, Havelka, Vaněk – Tauš, 
Alinč, Slavíček – Kubinčák, Ha-
vlíček, Smolka – Válek, Hanzl, J. 
Procházka – Mical, Přeučil. 

(jak) 

MOST - Po šesti porážkách v řadě opět konečně zazněl v kabině fot-
balistů třetiligového FK Baník Most 1909 vítězný pokřik. Mostečtí 
se v 17. kole ČFL loučili s podzimní částí vítězstvím, když na svém 
domácím hřišti přehráli Brozany jasně 4:1. 

Ofenzivní smršť se na hosty 
valila zejména ve druhé půli, 
v níž padly tři branky do hos-

tující sítě. Skóre otevřel v  18. 
minutě Štefk o, který proměnil 
penaltu, nařízenou po úmysl-

ně zahrané ruce, která zastavila 
míč směřující do prázdné bran-
ky. Sudí nařídil pokutový kop 
a provinilec Pelikán musel před-
časně do sprch. Hosté zanedlou-
ho srovnali Bittengelem. 

V druhé půli pak Mostečtí 
třemi brankami defi nitivně roz-
hodli zápas. 

FK Baník Most 1909 - Sokol 
Brozany 4:1 (1:1). Branky: 18. 
Štefk o (pen.), 48. Hájek, 59. 
Heger, 83. Surynek – 22. Bitten-
gel. Rozhodčí: Drábek – Čech-
lovský, Vodrážka. ŽK: Heger, 
Kotlan - Tupý, Grunert. ČK: 
Pelikán. 

Sestava Mostu: Divkovič – 
Šíša (78. Koudelka), Heger, Čer-
ný, Chábera – Z. Weickert, Ge-
deon (46. Kotlan), Hejda, Štefk o 
(89. A. Weickert) – Surynek (86. 
Bouška), Hájek. Trenér: Vágner. 

(jak)

MOST – V Poháru EHF mostecké házenkářky, populární Černí andě-
lé, dál nejdou. Rozhodl o tom dvojzápas s Volgogradem, který se 
odehrál na palubovce sportovní haly v Mostě. 

První utkání 3. kola poháru 
EHF s Dinamem Sinara skon-
čilo remízou 31:31 (14:16). 
V  druhém pak Most neustále 
dotahoval vedení soupeře, až 
nakonec podlehl 27:30. Luboš 
Hudák, trenér Baníku Most: 
„Věděli jsme, že druhý zápas 
bude zejména o tom, kdo bude 
trpělivější a udělá méně chyb. 
Nám se to bohužel nepodařilo 
a nechali jsme si soupeře utéct 
do tříbrankového náskoku, který 
se nám nedařilo v závěru dorov-

nat,“ řekl k druhému utkání tre-
nér Mostu Luboš Hudák.

Dinamo Sinara Volgograd - 
DHK Baník Most 31:31 (14:16). 
Nejlepší střelkyně: Vedekhina 
10, Frolova 6, Belikova 5, Fanina 
4, Starshova 3 – Jeřábková 9, Bo-
rovská 7, Matoušková 4, Súken-
níková 4, Szarková 3, Růčková 3. 
Počet diváků: 1 250. 

Baník Most – Dinamo Sinara 
Volgograd 27:30 (13:16). Nejví-
ce branek: Szarková 6, Matouš-
ková 5, Borovská 4 - Frolovová 
8, Staršovová 6, Bělikovová a Ve-
dechinová po 5. Diváci: 1 250. 
Do osmifi nále postoupil Volgo-
grad.  (jak)

MEZIBOŘÍ – Billiard-hockeyový 
turnaj v  Meziboří odstartoval 
Český pohár 2016. Dramatický 
závěr, po němž první čtyři hráči 
měli stejný bodový zisk, takže 
nakonec rozhodovala pomocná 
kritéria, přinesl nečekané vítěz-
ství Lukáše Fediče (Old Friends 
Stochov). Početnou domácí 
účast ozdobil vítězstvím v kate-
gorii mladších žáků David Klíma 
z místní ZŠ. 

Výsledky - Pohár města Me-
ziboří – Český pohár 2016, 

kat. ČP12: 1. Lukáš Fedič (Old 
Friends Stochov), 2. Petr He-
nych (Sokol Stochov-Pečky), 3. 
Zdeněk Bednář, 4. Daniel Pícha 
(oba BHC StarColor Most), 5. 
Patrik Purket (Sokol Stochov-
-Pečky), 6. Matěj Šanoba (BHC 
StarColor Most „B“), 7. Alexan-
dr Makula (BHC 4.ZŠ Most), 8. 
Vojtěch Šrůma (KSH ZŠ Me-
ziboří), 9. Michal Justra (KSH 
CorroTech Meziboří), 10. Petr 
Veis (Old Friends Most), atd. 

(has, jak) 

OPOLE – V krásném prostředí 
nového padesátimetrového ba-
zénu v polské Opole se uskuteč-
nil Evropský pohár juniorů 2015 
v  ploutvovém plavání a rych-
lostním potápění. Na startu se 
představilo 160 závodníků z 29 
klubů a deseti evropských zemí. 

V  silné konkurenci si vel-
mi dobře vedla skupina plavců 
mosteckého oddílu Uhlomost 
– sport Most. Dařilo se pře-
devším dívkám. Zlatá štafeta 
Uhlomostu ve složení Karolína 
Dérerová, Eliška Trollerová, 
Karolína Žižková a Lucie Kola-
říková v disciplíně 4 x 100 m PP 
doplavala v čase 3:02,09 do cíle, 
před druhými Francouzkami 
a třetími závodnicemi z polské-
ho Jastřembí, o více než polovi-
nu bazénu. 

Mosteckým plavkyním se da-
řilo také v individuálních disci-
plínách. Lucie Kolaříková vybo-
jovala stříbrnou medaili na trati 
400 m PP v čase 3:39,58, bron-
zové medaile pak Lucka vypla-
vala na tratích 50 m RP v  čase 
0:19,1 a 200 m PP v čase 1:41,00. 
V disciplíně 100 m PP pak měly 
mostecké plavkyně dvojnásobné 
zastoupení na stupních vítězů. 
Stříbrná byla Karolína Žižko-
vá, v  osobním rekordu 0:45,59, 
před svou oddílovou kolegyní 
Eliškou Trollerovou, která po-
kořila taktéž své osobní maxi-
mum časem 0:45,85. Mostecké 
plavkyně tak na startu nové se-
zony potvrdily, že ve Světovém 
poháru v  roce 2016 se s  nimi 
v juniorské kategorii musí počí-
tat.  (ziz, jak)

Sezonu zahájili stolní 
hokejisté Pohárem 

města Meziboří

Štafeta juniorek 
uplavala Evropě 

Černí andělé dál nejdou, 
v poháru nepřešli přes Volgograd

Hokejisté zastavili jihočeský 
Motor a mají nového trenéra

Baník se loučil s podzimem 
výhrou nad Brozany
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

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

Litvínov a okolí

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

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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Uhlí pomohlo k nové porodnici

Pokoje jsou moderní, útulné a také pohodlné. Na takových křeslech 
budou moci odpočívat i tatínci.

Z moderních a pěkně zařízených prostor je pohled na svět 
hned veselejší. 

Za čtyřicet let se v mostecké porodnici narodilo na 40 000 dětí. 

Kompletní rekonstrukcí zázemí, které zůstávalo po čtyři-
cet let bez tknutí, se zlepšil komfort nejen pro nastávající 
maminky a jejich doprovod, ale i pro lékaře, zdravotní se-
stry a ostatní nemocniční personál.

Mostecká porodnice má nyní 12 lékařů a zhruba šedesát dalších za-
městnanců. 49 je porodních asistentek.

Na řadu přijde i oddělení šestinedělí. Vršanská uhelná 
dala Krajské zdravotní již fi nanční příslib na pokračování. 

Slavnostní přípitek, že se dílo daří. Zleva primář Jiří Krhounek, hejtman Oldřich Bubeníček, předseda Krajské 
zdravotní Jiří Novák, manželé Tykačovi a modelka Vlaď ka Erbová.

Primář Jiří Krhounek provedl přítomné 
novým oddělením. Na snímku představuje 
manželům Tykačovým nový operační sál.

Moderní vybavení se 
líbilo také generálnímu 

řediteli Vršanské uhelné 
Vladimíru Roučkovi 

(vpravo).

Vkusně vymalované a opravené 
chodby dolaďují stejně tak 

vkusné umělecké fotografi e.


