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Dar - nedar
„Kulturní dům Repre v Mos-

tě čeká demolice. Na jeho mís-
tě vyroste nová obdélníková 
budova se dvěma až třemi 
patry a podzemním par-
kovištěm pro téměř 500 
aut. Vyplývá to z mate-
riálů společnost CT Cre-
styl, která kulturní dům 
Repre od města koupila 
v roce 2010 za osmadva-
cet milionů korun (28.2. 
2012 ČT24).“ Vzpomí-
náte na podobné zprávy, 
které se objevovaly v médiích před čtyřmi roky? Od 
radostného očekávání Mostečanů a smělých plánů in-
vestora utelko hodně vody. Víc se ale bohužel namlu-
vilo a naslibovalo, než konkrétně událo. Těsně před 
Vánocemi dostal Most zvláštní (ne)dárek – Crestyl 
mu vrátil Repre. Co teď s ním, bude zřejmě nerudov-
ská otázka. Mostečtí politici se možná trochu zapotí, 
ale určitě už něco vymyslí. Musí. Zchátralý pomník 
v srdci města by totiž byla velká ostuda. V otvíracím 
článku poodhalíme první nápady, které se v hlavách 
našich politiků rodí. Jsou-li reálné, ukáže už blízká 
budoucnost. Troufám si tvrdit, že všichni, kdo mají 
Most rádi, se na zásadní změnu v jeho centru těšili. 
Bohužel marně. Je to už jisté a nezbývá, než se s mo-
lochem, tak jak vypadá, smířit. Vše je totiž otázkou 
peněz a všichni dobře víme, že stejně jako jiná města, 
ani Most jejich nadbytkem neoplývá. Ačkoliv Repre je 
stavba poměrně mladá (letos na jaře oslaví třicet dva 
let), dost toho pamatuje. Přežila socialistické večírky, 
pár demoličních romských zábav, soudní tahanice 
o pozemky i plány na demolici. Teď je v očekávání, 
jak s ní současná místní vláda naloží. Dobrá zpráva 
je, že nečekaný „dar nedar“ hodlá zkulturnit a oži-
vit co nejdřív. Jen by přitom neměla zapomenout, že 
Repre má i okolí, které v posledních letech nedělalo 
Mostu moc krásnou a voňavou vizitku.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

Mos-
mís-

vá 
mi 
-

9 771212 397004 60

Strážníci otevřeli služebnu 

v nemocnici na centrálním 

příjmu

Tento týden se otevřela v  mostecké 

nemocnici nová služebna městské 

policie. 
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Kocour jménem Terezka

První premiérou nové divadelní sezó-

ny v  Divadle rozmanitostí bude Ko-

cour v botách v režii Jiřího Jelínka.
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Umění australských 

domorodců v muzeu

Oblastní muzeum v Mostě slavnostně 

zahájilo unikátní výstavu pod názvem 

Umění australských domorodců – Za 

posledními lidmi doby kamenné.
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MOST – Co s kulturním domem Repre, který je již defi nitivně v rukou města Mostu, přemýšlí současné 
vedení města. Záměrů je více. Radnice nevylučuje v Repre multikino a také ani přestěhování městské 
knihovny. 

Na konci loňského roku rozhodčí soud rozhodl, 
že vlastnictví kulturního domu Repre s přilehlý-
mi pozemky patří do majetku statutárního města 

Mostu. S novým rozpočtem spřádá vedení radnice 
plány, jak tuto nemovitost znovu využít. „Budeme 
zadávat zpracování studie. Chceme zjistit, zda naše 

představy o tom, jak Repre zaplnit, jsou správné. 
A zda je vůbec tato nemovitost naše záměry schop-
na kapacitně pojmout,“ uvedl mostecký primátor 
Jan Paparega. Teprve až bude studie na využití Re-
pre ležet na stole, bude moci město s kulturním 
domem dál nakládat. 

(Pokračování na straně 2)

Postěhuje se knihovna do Repre?

MOSTECKO – Ministryně práce a sociálních věcí 
Michaela Marksová Tominová navštívila horníky 
na dole Centrum. Diskutovala s  nimi o pomoci, 
kterou pro propouštěné horníky chystá vláda, 
a o jejich obavách z nezaměstnanosti. Slíbila jim, 
že do měsíce předloží sociální program, který by 
měl zmírnit důsledky propouštění. Před rozhně-
vané horníky ji doprovodil krajský radní pro soci-
ální problematiku Martin Klika.

„Chceme zachovat životní standard pro lidi, kteří 
v hornictví pracovali a pracovat dál chtějí. Sociální 
program je rozdělen do několika kategorií. Pro lidi 
starší 55 let, kterým pomůže důstojně překlenout 

období do důchodu, fi nanční podporu, dorovnání 
současné mzdy pro ty, kteří začnou pracovat u jiné 
fi rmy a rekvalifi kace pro všechny, kteří budou hle-
dat uplatnění v jiných oborech,“ slíbila horníkům 
ministryně. „Vyvíjeli jsme intenzivní tlak na to, aby 
byly limity prolomeny. Nestalo se to, a tak se nyní 
musíme zasadit o to, aby byla propouštěným hor-
níkům kompenzována jejich dlouholetá práce. Fir-
ma, která je nucena je nyní propustit, hospodařila 
se ziskem. Není její pochybení, že musí zaměstnanci 
skončit. Je to rozhodnutí vlády, a proto od vlády žá-
dáme pro horníky pomoc,“ doplnil Martin Klika. 

(Pokračování na straně 9)

Ministryně na Mostecku: 
„Co jsem slíbila, dodržím“

Ministryně Michaela Marksová Tominová je Ministryně Michaela Marksová Tominová je 
jediná z vlády, která se přijela po rozhodnutí jediná z vlády, která se přijela po rozhodnutí 
o zachování těžebních limitů postavit čelem o zachování těžebních limitů postavit čelem 

propouštěným horníkům z dolu Centrum.propouštěným horníkům z dolu Centrum.

Rybářský bál
V rámci plesové sezóny v Mostě se 

uskuteční také Rybářský ples 
Místní organizace Most, pro přátele 

a příznivce rybářů. 
Ples se koná 20. 2. 2016 od 20:00 hod. 

v kulturním zařízení Meduza. 

Repre už je zase naše. 

Co s ním, to teď bude velká otázka.
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MOST – Město se rozhodlo zviditelnit barokní sochy Čtyř živlů u své-
ho úřadu. Budou vidět i za tmy. 

Čtyři alegorické plastiky Živ-
lů, které se tyčí z  boční strany 
magistrátu v  Radniční ulici, 
budou už brzy svítit. Rozhod-
lo o tom město a na základě již 
proběhnuté veřejné zakázky 
pořídilo i světelnou techniku, 
kterou budou k sochám u úřa-
du instalovat Technické služby 
Most. „Dříve sochy nasvícené 
nebyly. Je to prvotní počin, kte-
rý vzešel na základě rozhodnutí 
města a po dohodě s architektem, 
a myslím, že je to výborný nápad, 
jak zase o něco víc zkrášlit ma-
gistrát a jeho okolí,“ říká ředitel 
Technických služeb města Mos-
tu Karel Mutinský. K  samot-
ným pracím pak ředitel dodal, 
že instalace osvětlení proběhne 
se zpožděním oproti původním 
plánům. „Sochy už měly svítit, 
ale kvůli mrazům a chladnému 
počasí jsme tuto akci po dohodě 
s  městem raději posunuli. Mon-
táž osvětlení dokončíme v průbě-
hu února“ prozradil ještě Karel 
Mutinský. 

Otlučený čenich 
i ucho

Sochy jsou restaurované. 
V  minulosti totiž prošly zatěž-
kávací zkouškou. Vytvořené 
byly v  roce 1715 a původně se 
tyčily na římse renesanční mos-

tecké radnice. V 80. letech 19. 
století byly sochy kvůli demoli-
ci radnice sejmuty. Až do roku 
1937 zdobily nároží 2. patra 
zvonice u děkanského kostela. 
Počítalo se s tím, že budou le-
movat cestu k jeho severnímu 
portálu. Plány ale překazil po-
litický vývoj, takže sochy pak 
na dlouhá desetiletí spočinuly 
v lapidáriu mosteckého muzea. 
V roce 1979 je památkáři usadi-
li na betonové podstavce k vý-
chodnímu průčelí budovy ná-
rodních výborů v novém Mostě. 
Chtěli tím navázat na tradice 

starého města. „Sochy se zacho-
valy v dobrém stavu bez poško-
zení povětrnostními vlivy, jako 

by nebyly téměř třísetleté. Pozna-
menaly je ovšem útoky vandalů. 
Kazisvěti otloukli čenich, nohu 
a ucho zajíce, zobák orla, koru-
nu Neptuna, hlavu vzlétajícího 
ptáka, plamen v rukou ohnivého 
muže,“ potvrdila tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. Sochy si poté proto 
vzal „do parády“ restaurátor Ra-
domil Šolc a v roce 2004 památ-
ky zbavil nefunkčních doplňků. 
„Podle fotografi cké dokumentace 
z poslední opravy, kdy plastiky 
byly ještě kompletní, vymodelo-
val z umělého pískovce všechny 
jejich zurážené a ztracené části,“ 
připomněla mluvčí Sedláčková. 
Doplněn nebyl pouze Neptu-
nův kovaný trojzubec. Černají-
cí krustu restaurátor chemicky 
neodstraňoval. Kámen konzer-
voval speciálním nástřikem. 
 (sol)

MOST – Mostecká policie žádá 
o pomoc při vyšetřování do-
pravní nehody, při níž pachatel 
ujel. K nehodě došlo na ulici J. 
Skupy v Mostě, a to v pátek 29. 
ledna kolem 8.10 hodiny. „Ři-
dič blíže nezjištěného vozidla 
vínové barvy pravděpodobně 
tovární značky Renault Twingo 
jel ve směru od Prioru k Luně 
a na přechodu pro chodce porazil 
staršího muže, který šel ve směru 
k prodejně Obex. Řidič z místa 

nehody ujel,“ informovala o ne-
hodě policejní mluvčí mostecké 
státní policie Ludmila Světláko-
vá. Chodec utrpěl zranění, se 
kterým byl transportován letec-
ky do nemocnice. „Policie žádá 
svědky, kteří ranní nehodu v ulici 
Josefa Skupy viděli a mohli by 
policistům poskytnout důležité 
informace, aby zavolali na linku 
158 nebo na telefonní číslo 606 
808  819,“ obrací se na občany 
policejní mluvčí. (sol)

(Pokračování na straně 2)
„Studii bychom chtěli mít 

zpracovanou zhruba v  září. 
Poté proběhne prezentace i na 
zastupitelstvu, které ji dostane 
ke schválení. To, co by v Repre 
mohlo či nemohlo být, bude 
tedy předmětem širší debaty,“ 
ujistil první muž města. Po-
dle primátora by měl objekt 
nadále sloužit účelu, kterému 
slouží i dnes. Spektrum využití 

by ale chtělo město podstat-
ně rozšířit. Repre by tak mělo 
být multifunkční a znovu se 
stát centrem veřejného života. 
„Byli bychom rádi, kdybychom 
sem například mohli přesu-
nout kino. Zvažuje se i varian-
ta přesunu knihovny do těchto 
prostor. Určitě tu zůstane pla-
netárium,“ prozradil Jan Pa-
parega k záměrům, které by se 
mohly v Repre realizovat. Sou-

časné vedení města nedávno 
mluvilo i o tom, že v  přízem-
ních prostorách by se měly oži-
vit kavárny a restaurace. 

Kdo se postará 
o plesy? 

Na plné obrátky běží v Repre 
plesová sezóna 2015/2016. „Jed-
nali jsme s Cascade managemen-
tem o tom, jak to bude se zajiště-

ním jednotlivých kulturních akcí 
na tuto sezónu. Plesovou sezónu 
budou zajišťovat i letos oni,“ ujis-
til primátor s tím, že město ještě 
není v  současné době plně při-
praveno na to, aby sezónu akcí 
zajistilo. „Cascade má již akce na 
tuto plesovou sezónu nasmlou-
vané. Veřejnost tedy nemusí mít 
obavy, že by se Repre zavřelo 
a plesová sezóna byla ohrožena,“ 
říká Jan Paparega.  (sol) 

MOST – Občané města Mostu se mohou zapojit do dění a vyjádřit 
v anketě, s čím jsou spokojeni, a co je naopak v Mostě štve a chtěli 
by tu změnit. Vyjádřit se může každý. Čím více Mostečanů se zapojí, 
tím více mohou ve svém městě změnit. 

Obyvatelé města mají právě 
teď tu nejlepší příležitost vy-
jádřit se k  budoucnosti svého 
města a také s  ní něco udělat. 
Město Most totiž zahájilo ak-
tualizaci strategického plánu 
rozvoje města Mostu do roku 
2020. Jedná se o rozvojový 
materiál města, který by měl 
usměrňovat jeho vývoj do roku 
2020 a přinést pozitivní změny 
v ekonomickém a sociálním 
rozvoji města. „V první fázi byl 
vytvořen dotazník pro občany, 
kde mohou vyjádřit svoji spo-
kojenost v důležitých oblastech 
života ve městě nebo sdělit, co 
je pro jejich spokojený život 
nejdůležitější. V dotazníku je 
i několik otevřených otázek, kde 
mohou občané navrhnout své 
náměty k rozvoji,“ sdělila tisko-
vá mluvčí mosteckého magist-
rátu Alena Sedláčková a ještě 
dodala: „Výsledky výzkumu bu-
dou zohledněny při stanovování 
priorit rozvoje města Mostu do 
roku 2020.“ Vyplnění je několi-
kaminutová záležitost a občany 
nezdrží. Dotazník je ale třeba 
vyplnit nejpozději do 15. února 
2016. „Dotazník je na webových 

stránkách města. Pokud ale ne-
mají lidé počítač a internet, mo-
hou zajít na recepci magistrátu 
či do Turistického informačního 
centra a vyplnit dotazník zde,“ 
radí mluvčí. 

„Hlavním cílem aktualizace 
strategie je, aby díky přímému 
zapojení občanů, podnikatelů 
a dalších osob ze všech sfér živo-
ta ve městě reagovala na skuteč-
né, aktuální problémy ve měs-
tě,“ řekla dále tisková mluvčí. 
 (sol)

Čtyři živly už brzy uvidíte i v noci

Postěhuje se knihovna do Repre?

Pomozte pátrat!

MOST – Do křesla pro hosta 
v pořadu Zná-Most tentokrát 
usedne poslanec Parlamentu 
ČR Bronislav Schwarz. Talk 
show pořádá Městská knihovna 
v Mostě, do které můžete na po-
řad zavítat ve čtvrtek 11. února 
od 18 hodin. Poslanec Bronislav 

Schwarz je připraven odpovídat 
na otázky publika, zejména na 
téma bezpečnosti občanů i stá-
tu, komunální, krajské i státní 
politiky a další. Talk show mo-
deruje ředitel knihovny Tomáš 
Ondrášek, vstupné je dobrovol-
né.  (red)

Víte, co Živly představují?
Socha alegorie Vzduchu – Vítr (Vzduch) ztvárňuje polo-

obnažená žena s bohatou a důmyslně naaranžovanou drapérií, 
stojící na oblačné podnoži a přidržující pravou rukou holuba, 
u její levé nohy je umístěna plastika orla. Dílo, stejně jako ostatní 
plastiky živlů, pochází ze sochařské dílny otce a synů Brokoff ů. 

Socha alegorie Vody - Neptun:Vodu symbolizuje socha ob-
naženého korunovaného Neptuna, který stojí na rybě. Výrazný 
atribut, trojzubec, v jeho levé ruce bohužel chybí. 

Socha alegorie Ohně - Prométheus: Socha Ohně je pojata 
jako mužská postava, která stojí na břevnech hranice, levou ru-
kou přidržuje plastiku zvířete v plamenech a pravou rukou svírá 
provazce plamenů. Z hustého dýmu a ohnivých jazyků u jeho 
pravého chodidla vzlétá bájný pták Fénix, symbol vzkříšení 
a stálé naděje.

Socha alegorie Země – Ceres (bohyně plodnosti a úrody): 
Země je představována poloobnaženou dívkou s rohem hojnosti 
v náručí, u jejíchž nohou sedí zajíc. 

Mostečané, chcete změnit 
město k lepšímu? Pište!

Původní strategický 
plán rozvoje města Mostu 
do roku 2020 byl schvá-
len v roce 2012. V prosinci 
bylo schváleno radou města 
zahájení aktualizace toho-
to dokumentu, která by se 
měla provádět každé 4 roky. 

Co vás čeká 
v dotazníku

Dotazník například zjišťu-
je, co je pro spokojený život 
lidí ve městě nejdůležitější, 
jak hodnotí jednotlivé oblas-
ti veřejného života v  Mostě, 
jako je zdravotnictví, sociální 
péče, školství, kultura, sport, 
veřejné prostranství, dopra-
va či bezpečnost. Na co jsou 
v Mostě hrdí, co se jim líbí 
nejméně, a co naopak nejví-
ce. Co se jim vybaví v souvis-
losti s Mostem, zda existuje 
místo, které by si zasloužilo 
větší pozornost, a nebo také, 
kdyby mohli něco zlepšit, co 
by to bylo… 

Zná-Most – tentokrát 
Bronislav Schwarz

Čtyři živly u magistrátu budou osvětleny.Čtyři živly u magistrátu budou osvětleny.

Obyvatelé Mostu se mohou vyjádřit Obyvatelé Mostu se mohou vyjádřit 
v anketě k budoucnosti města.v anketě k budoucnosti města.
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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

MOST – Kurzy sebeobrany, které pořádá Městská policie v  Mostě, 
se rozšiřují. Je o ně totiž velký zájem. V  současné době pořádají 
strážníci kurzy nejen pro ženy, ale také pro zaměstnance městských 
i státních institucí a fi rem na Mostecku. 

Tělovýchovní instruktoři 
mostecké městské policie se 
nyní věnují i zaměstnancům 
magistrátu města. Zhruba sto 
úředníků se do konce června 
naučí základní prvky obrany při 
napadení potenciálním útoč-
níkem. Součástí výuky je posil-
nění sebevědomí a verbálních 
reakcí, protože i to může útoč-
níka překvapit nebo odradit. 
„Setkáváme se s názory, co když 
útočníka oběť zraní, nebo mu 

ublíží. Není to o tom, aby přepra-
li pachatele. Jde o to, abychom 
uměli čelit momentu překvapení, 
nezalekli se toho a uměli útok 
nebo úder odvrátit, protože toto 
jednání je v obraně nejdůležitěj-
ší,“ komentovala základní účel 
kurzů tisková mluvčí městské 
policie Ilona Kozlová. Účastníci 
kurzu se učí techniky vyproštění 
z úchopu, odváděcí páky, obra-
ně proti škrcení, znásilnění, na-
padení zbraní apod. V současné 

době se městská policie chystá 
oslovit i další instituce. „Máme 
nasmlouvané zaměstnance do-
pravních podniků, technických 
služeb, rozjednané máme také 
záchranáře. Chceme oslovit 
ale i zaměstnance základních 
a středních škol, probační a me-
diační služby, dětského domova 
a dalších institucí,“ prozradila 
dále Ilona Kozlová. Kurzy pro-
bíhají pro všechny účastníky 
zdarma. Během dopoledne pro-
školí strážníci i kolem dvaceti 
zájemců, mužů i žen. „O kurzy 
je obrovský zájem a stále roste. 
Zaměstnanci to mají nejen jako 
zpestření k práci, ale zároveň se 

i něco naučí. Jsou to věci, které 
mohou využít v běžném životě,“ 
říká policejní mluvčí. Kurzy 
sebeobrany pro zaměstnance 
vycházejí z  poznatků kurzů se-
beobrany pro ženy a dívky re-
alizovaného v  rámci projektu 
prevence kriminality. „Přibývá 
agresivních klientů, a to jak na 
úřadu práce, na magistrátu, 
u probační a mediační služby, 
u záchranářů či revizorů, kde 
provádíme běžně asistenci po-
sádky. Z  toho vycházíme a vní-
máme to jako nutnost,“ dodala 
mluvčí. 

Sebeobrana i pro 
důchodce

Kurzy sebeobrany pořádá 
Městská policie v Mostě již ně-
kolik let. „Začínali jsme nejpr-
ve s  kurzy sebeobrany pro ženy 
a dívky, které pořádáme v rámci 
projektu prevence kriminality. 
Jsme jedinou městskou policií 
v  ČR, která žádá ministerstvo 
vnitra o podporu tohoto projek-
tu. Děláme to ve spolupráci se 
státní policií,“ podotkla Ilona 
Kozlová s  tím, že policie oslo-
vuje rizikové instituce, jako 
jsou azylové domy a podobně. 
„Kurzy navštěvují i důchodkyně, 
měli jsme tu třináctiletou dívku, 
ženy na mateřské dovolené apod. 
Ženy se přihlašují opakovaně, 
každý rok. Chodí jich kolem tři-
ceti. Když kurzy končí, tak už se 
ptají, jestli se budou pořádat zno-
vu a kdy se mohou přihlašovat,“ 
potvrzuje zájem klientek mluvčí 
Kozlová.  (sol)

Sebeobrana posílí reakce i sebevědomí

MOST – Tento týden se otevřela v mostecké nemocnici nová služeb-
na městské policie. Funguje v prostorách centrálního příjmu. Stráž-
níci tu budou pomáhat asistovat zdravotníkům v případě agresiv-
ních pacientů. 

Strážník městské policie bude 
v nové služebně sloužit přede-
vším v nočních hodinách. „Ag-
resivních pacientů přibývá stále 
více. Časová prodleva, než hlíd-
ka do nemocnice přijede, je delší, 
i když se snažíme na zavolání 
reagovat hned. Proto přítomnost 
strážníka na místě bude mno-
hem lepší a rychlejší. Strážníci 
provádějí asistence záchraná-
řům nejen v  nemocnici, ale též 
při zákrocích nebo převozech do 
nemocnice,“ podotkla tisková 
mluvčí mostecké městské poli-
cie Ilona Kozlová a připomně-
la: „Nedávno jsme měli případ, 
kdy nám volal zdravotnický 
personál z  psychiatrického od-
dělení a požádal nás o asistenci 
při řešení agresivního pacienta, 
kterého jsme pomáhali přikur-
tovat na lůžko.“ Podle policejní 
mluvčí ale otevřením služebny 
neznamená, že strážník bude 
v  nemocnici přítomen nepřetr-
žitě. Vždy se jedná o vzájemnou 
dohodu mezi nemocnicí a měst-
skou policií. Prvořadé je prý za-
jistit obslužnost hlídek ve městě. 
„Máme vytipované dny a hodiny, 
které bude strážník plně k dispo-
zici zdravotnickému personálu 
pro zajištění agresivních paci-
entů nebo jiného protiprávního 
jednání. Většina agresivních pa-
cientů je pod vlivem alkoholu či 
jiných návykových látek, proto 
bychom uvítali záchytnou stani-
ci. Je to zařízení, které tu v minu-
losti bylo a nyní zde chybí. Jistě 
by ho přivítali nejen záchranáři, 
ale i ostatní pacienti,“ je pře-
svědčena Ilona Kozlová. 

V minulosti již strážníci 
městské policie zázemí v ne-
mocnici měli, avšak během služ-
by řešili i ostatní úkoly v areálu 
nemocnice související s jejich 
výkonem služby. „Strážníci měli 
zázemí v  nemocnici někdy před 
dvěma třemi lety. Tehdy měli za 
úkol procházet celou nemocnici 
i přilehlý areál. Kontrolovali také 
budovu infekce, která byla mimo 
provoz, a nabourávali se tam 

bezdomovci. Stávalo se také, že 
se v čekárnách ve večerních hodi-
nách pohybovaly podezřelé oso-
by, protože nebyly dveře uzamče-
né apod.,“ vyjmenovala mluvčí 
s  tím, že policisté zde v  rámci 
služby také zabezpečovali pře-
stupky v dopravě, spojené často 
se špatným parkováním. Zřízení 
služebny městské policie v  ne-
mocnici vítá i Krajská zdravotní, 
a.s., pod kterou druhá největší 
nemocnice Ústeckého kraje spa-
dá. „Od otevření služebny měst-
ské policie v mostecké nemocnici 
si slibujeme především posílení 
bezpečnosti na straně pacientů, 

ale i našich zdravotníků, pro kte-
ré je rostoucí agresivita některých 
návštěvníků velkým problémem. 
Jsem proto rád, že mostecká rad-
nice vyšla požadavku na provoz 
nové služebny vstříc,“ uvedl 
předseda Krajské zdravotní, a.s. 
Jiří Novák a k tomu ještě dodal: 
„Již samotná přítomnost auto-
rity v  podobě uniformovaného 
strážníka odrazuje problémové 
jedince a posiluje pocit zvýšeného 
bezpečí u běžných návštěvníků 
nemocnice. V  případě kolizních 
situací je pak okamžitá dostup-
nost strážníků velkou výhodou.“
 (sol)

Strážníci otevřeli služebnu v nemocnici
Někteří pacienti jsou čím dál agresivnější

Kurzy sebeobrany jsou na Kurzy sebeobrany jsou na 
městské policii velkým hitem.městské policii velkým hitem.

Strážník nebude v nemocnici přítomen Strážník nebude v nemocnici přítomen 
nepřetržitě, ale sloužit tu bude nepřetržitě, ale sloužit tu bude 
především v nočních hodinách.především v nočních hodinách.

Na Aquadromu 
jiné ceny

MOST – Na Aquadromu v Mos-
tě se od 1. února 2016 změnil 
ceník služeb. 

Důvodem pro změnu ceníku 
je podle ředitele Technických 
služeb města Mostu zjednodu-
šení a zpřehlednění jednotlivých 
tabulek. „Nechceme dělat velké 
změny v kategoriích, na které jsou 
návštěvníci koupaliště zvyklí. Zá-
roveň jsme chtěli rozšířit možnosti 
oblíbeného ranního kondičního 
plavání,“ informoval ředitel Karel 
Mutinský. Ke změnám patří na-
příklad kategorie pro ZTP, která 
je přiřazena do kategorie děti, 
studenti a důchodci. Výsledkem 
je jednotné vstupné, které je vyš-
ší pro ZTP, ale pro děti, studenty 
a důchodce o 5 Kč nižší, než tomu 
bylo dosud. Oblíbené kondiční 
plavání budou moci využívat 
všechny věkové kategorie každý 
pracovní den po celé dopoledne. 
„Účtovat jej budeme do 12 hodin, 
takže zájemci o kondiční plavání 
mají možnost až do 13:59 hodin 
plavat za zvýhodněnou cenu. 
Naopak cena nového ranního 

a dopoledního kondičního plavání 
bude o 10 Kč dražší,“ vysvětluje 
šéf technickcých služeb. 

CzechPoint 
mimo provoz

MOST - Pracoviště CzechPoint 
při mosteckém magistrátu bude 
tento pátek 12. února z technic-
kých důvodů uzavřeno. 

Občané mohou využít jiné 
kontaktní místo CzechPointu, 
které se nachází v budově České 
pošty v Moskevské ulici. 

Ve stejný den nebude pro 
občany v provozu ani poklad-
na a recepce magistrátu a ne-
funkční budou také internetové 
stránky informačního centra 
iMostecko. „Fungovat ale bude 
elektronický objednávkový sys-
tém na webu města a také tele-
fony. Důvodem těchto omezení je 
nezbytná profylaxe, tedy ochrana 
před možnými poruchami. Bude 
ji provádět odbor informačního 
systému. Pro práce jsme záměrně 
vybrali pátek, který není úřed-
ním dnem,“ vysvětluje tisková 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková.  (sol)

krátce z Mostu
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MOST – Prostory zrekonstru-
ované kavárny Poezie v  mos-
tecké knihovně jsou už několik 
týdnů z  technických důvodů 
zavřené. Znovu se otevřou už 
příští čtvrtek 11. února. Koná se 
tu další večer z cyklu Zná-Most. 
Poté se ale Expozice starého 
Mostu na několik měsíců znovu 
uzavře. 

„Plánovali jsme v  těchto pro-
storách Expozici starého Mostu, 
která se tu postupně začala tvo-
řit. Stálou výstavu, která tady 
v Mostě chyběla a která se měla 
neustále obohacovat a doplňo-
vat. V současné době ale Expo-
zici starého Mostu chystá i ob-
lastní muzeum, kde se změnilo 
vedení. Pan ředitel je velmi ak-
tivní a pořádá řadu výstav. My 
proto hledáme nový koncept,“ 
vysvětlil ředitel mostecké měst-
ské knihovny Tomáš Ondrášek. 
Dodal, že knihovna nechce ni-
jak konkurovat muzeu. „Muze-
um má zcela jiné fondy, má svůj 
archiv a tisíce položek... My by-

chom si to museli půjčovat. Roz-
hodli jsme se tedy od Expozice 
starého Mostu upustit,“ vysvětlil 
dále. Dalším důvodem je sku-
tečnost, že návštěvnost v  do-
savadních výstavních prosto-
rách bývalé kavárny významně 
klesla. „Je zbytečné vytápět tu 
tyto prostory teď přes zimu, 
když nemáme ve výstavní síni 
žádnou návštěvnost,“ dodal na 
vysvětlenou Tomáš Ondrášek. 
Prostory ale nezůstanou za-
vřené na pořád. „Nějaké plány 
a představy máme. Je to také ale 
i o penězích. Předpokládám, že 
od jara by se mohla bývalá Po-
ezie znova zprovoznit,“ věří ře-
ditel Ondrášek. Besedy s osob-
nostmi Mostecka pod názvem 
Zná-Most, by se tu ale měly 
konat i nadále. „Další beseda se 
uskuteční už příští čtvrtek 11. 
února,“ zve do knihovny Tomáš 
Ondrášek. Hostem večera bude 
poslanec a zároveň uvolněný 
ředitel Městské policie v Mostě 
Bronislav Schwarz. (sol) 

MOST – Základní škola ve Zlatnické ulici (5. ZŠ) měla začít od února 
pořádat kurzy pro ty, kterým se z nějakého důvodu během povinné 
školní docházky nepodařilo získat základní vzdělání. Kurzy vzdělá-
vání se ale zatím konat nebudou. 

Návrh na organizaci kurzů na 
5. ZŠ v  Chanově projednal zři-
zovatel školy, tedy město Most, 
a krajský úřad. Základní škola 
ve Zlatnické ulici se nabídky 
chopila a má tak možnost po-
skytnout předpoklady pro zvý-
šení kvalifi kace desítkám lidí. 
„Doplnění základního vzdělání 
se aktuálně týká podle evidence 
zhruba pěti desítek Mostečanů, 
ale přihlašovat se mohou také 
lidé z celé České republiky včetně 
cizinců s trvalým pobytem,“ uvá-
dí tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 

Kurzy měly startovat na cha-
novské škole již od února. Aby 
se tak mohlo stát, museli zájem-
ci posílat přihlášky nejpozději 
do 31. ledna 2016. „Zatím se 
nepřihlásil nikdo. Uvidíme, jaký 
bude v  budoucnu zájem. Zatím 
to asi není příliš v povědomí lidí, 
protože je to u nás na škole no-
vinka,“ říká ředitelka školy Mo-
nika Kynclová. Kurzy základ-
ního vzdělání si totiž zájemci 
na Mostecku v minulých letech 
dodělat nemohli. Nebylo kde. 
„Před pár lety tento kurz posky-
tovala Integrovaná střední škola 

ve Velebudicích. Později ho ale 
zrušili a poskytován nebyl. Měs-
to i kraj se ale shodly, že by na 
Mostecku měla fungovat alespoň 
jedna škola, která by kurz zá-
kladního vzdělání mohla posky-
tovat,“ dodala na vysvětlenou 
ještě ředitelka školy, proč došlo 
ke znovuobnovení kurzů. „Mys-
lím, že to bude mít pro jednotliv-
ce přínos, i když zájemců nebude 
asi mnoho. Přesto tady taková 
možnost je. Jsme tu pro to, aby 
mohli mít lidé lepší start do ži-
vota a mohli něčeho dosáhnout. 
Pak totiž mohou jít studovat na 
střední školy nějaký zajímavý 
obor, který je bude bavit a díky 
němuž najdou poté i lepší uplat-
nění na trhu práce,“ je přesvěd-
čena Monika Kynclová.  (sol)

MOST - Více než 300 motoristických nadšenců přivítalo v sobotu 30. 
ledna na mosteckém autodromu novou sezonu. Při sedmistupňové 
teplotě a holé a suché dráze tak nic nebránilo nedočkavým fandům 
rychlých kol prohnat svá hýčkaná auta po závodním okruhu.

„Je skvělé, že už se autodrom 
otevřel pro veřejnost. Manžel se 
nemohl dočkat. Na dráze řádí 
s upravenými vozy. Mám samo-
zřejmě strach, ale zbytečně ne-
riskuje. Je zodpovědný, v běžném 
provozu dodržuje pravidla a jez-
dí ukázněně,“ svěřila se třiadva-
cetiletá Nikola Chalupná, která 
s  manželem, dítětem a přáteli 
dorazila na autodrom z Bíliny.

Až z Nového Boru vážil cestu 
do Mostu Marek Vorlíček, byla 
to jeho premiéra. „Jsem tu po-
prvé. Chystal jsem se, že se také 
projedu po okruhu, nemám ale 
vhodné pneumatiky. Příště už si 
to ale ujít nenechám, jsem vel-
kým fandou motorismu. Mám 
nové Audi S 4, ještě se s ním sží-
vám,“ prozradil. Jeho přítelkyně 
Eva Chaloupková z  České Ka-
menice byla zvědavá, jak areál 
vypadá. „V dubnu se sem totiž 
vrátím jako hosteska. Okruh se 
mi moc líbí, zbožňuji auta,“ vy-
světlila sympatická dívka.

Mezi volné jízdy po okruhu 
pořadatelé vložili i hodinový zá-
vod ve sprintu na cílové rovince. 
I ten si jeho účastníci užívali. 

Návštěvníkům se představil 
i mistr Evropy kategorie cestov-
ních vozů Petr Fulín, který se 
zúčastnil závodu ve sprintu ve 
voze Subaru WRX STI. Zájemci 

si mohli také pronajmout Audi 
S3, které je novým přírůstkem 
vozového parku společnosti 
AUTODROM MOST. Rekord-
ní čas dráhy, dosažený právě 
Petrem Fulínem, ale tentokrát 
ohrožený nebyl. Důvodem jsou 
stavební úpravy předposlední 
a poslední zatáčky okruhu, za-
hájené na konci loňského roku. 
Platí tak omezený provoz. 

V boxech vybavených tepel-
nými lampami si návštěvníci 
mohli prohlédnout závodní 
auta partnerských týmů. Nechy-
bělo ani občerstvení, a to včetně 
nabídky opečené klobásy, tep-
lých nápojů i piva.

Začátek sezony se podle 
eventové manažerky společ-
nosti AUTODROM MOST 
Veroniky Rakové vydařil. „Tak-
to brzy jsme areál zpřístupnili 
veřejnosti poprvé. Netušili jsme, 
jakou to bude mít odezvu. Mu-
sím říci, že nás účast příjemně 
překvapila. Ještě mnohem větší 
radost jsem ale měla z  nadšení 
a pozitivní nálady, s  nimiž lidé 
na autodrom přišli. Bylo vidět, že 
se skvěle baví. A to je náš hlavní 
cíl,“ zhodnotila. (nov)

Expozice v knihovně 
zůstává zavřená

Kurzy základního vzdělání 
v Chanově nemůžou začít

KURZY 

ZÁKLADNÍHO 

VZDĚLÁNÍ

KDO… 

Základní vzdělání získává ten, kdo 

úspěšně ukončí 9. ročník. Znamená 

to, že v deváté třídě nesmí mít žád-

nou pětku na vysvědčení. „Pokud žák 

nedostatečnou má , sice si splnil po-

vinnou školní docházku devět let, ale 

nezískal základní vzdělání,“ vysvětlu-

je ředitelka Monika Kynclová. 

KDY

Kurzy se zahajují k prvnímu nebo 

druhému pololetí. Do kurzů, které 

běží od února, se podávají přihlášky 

do 31. 1. Kurzy budou trvat maxi-

málně deset měsíců a začnou vždy 1. 

února nebo 1. září. 

KAM

Přihlášku najdete na webových 

stránkách základní školy www.

zschanov.cz 

JAK

K získání základního vzdělání je 

pro zájemce nutné přihlásit se do 

kurzu. Účast v  nich ale není povin-

ná. Stačí pouze úspěšné absolvování 

a zdárné složení závěrečných zkou-

šek. „Do kurzu, který je bezplatný, 

se může přihlásit každý, kdo ukončil 

povinnou školní docházku v  nižším 

než 9. ročníku a nezískal základní 

vzdělání. Týká se to těch, kteří jednou 

či dvakrát propadli a strávili v  zá-

kladní škole povinných devět let, ale 

odešli po absolvování sedmého nebo 

osmého ročníku,“ doplnila mluvčí 

mosteckého magistrátu. 

PRO KOLIK 

Jsou určeny pro 5 až 24 žáků a bu-

dou organizovány formou dálkového 

studia v  odpoledních a večerních 

hodinách.

Autodrom zahájil sezónu 2016
Dorazilo přes tři sta lidí

Další možnost svézt se po 
závodním okruhu mají zá-
jemci už za 14 dní. Th e Most 
Winter Challenge, tedy vol-
né jízdy pro veřejnost, se 
uskuteční v sobou 13. února 
od 10 do 15 hodin. 

MOST – Sportovní hala v Mostě se bude znovu opravovat. Pár roků 
po generální rekonstrukci se totiž přišlo na to, že je tu stará kanali-
zace. Ta je v havarijním stavu, a problémy proto na sebe nenechaly 
dlouho čekat. 

Město Most vyčlenilo na 
částečnou rekonstrukci kana-
lizace ve sportovní hale pro-
středky do rozpočtu. K  opra-
vě tak dojde ještě tento rok. 
„Vzhledem k tomu, že dojde při 
rekonstrukci k  omezení pro-
vozu, směřujeme vše k  tomu, 
aby oprava mohla probíhat 
v  měsíci červenci. V  té době 
tady máme každoroční pro-
vozní odstávku, protože jsou 
prázdniny, dovolené, kluby ne-
fungují, tak abychom nenaru-
šili tréninky a zápasy,“ uvedl 
ředitel Sportovní haly Most, 
a.s. Petr Formánek. Problém 
staré kanalizace je ten, že při 
velkém náporu lidí „nestíhá“. 
K  tomu dochází při větších 
sportovních akcích. Ucpávají 
se toalety a splašky se objevu-
jí a vyvěrají na nejrůznějších 
místech, například na spor-
tovní ploše, která slouží gym-
nastům. „Momentálně situaci 
mapují odborníci a řeší, jaký 
způsob oprav bude nejvhod-
nější. Naše představa je, aby se 
co nejméně kopalo. Doufáme, 
že to bude reálné. Jde o to, že 
kanalizace je uložena pod no-
vými podlahami a novým po-
vrchem, proto bychom chtěli co 
nejméně zásahů,“ nastínil Petr 
Formánek. 

Opravy kanalizace se řešily 
ve sportovní hale již v  minulé 
sezóně, a to rovněž během od-
stávky. „Oprava, která čeká halu 
letos, je spíše o celkové výměně 
nejvíce poškozených částí. Není 
to o kompletní výměně celé ka-
nalizace,“ dodal ředitel. 

Ve sportovní hale se zavedla 
také některá preventivní opat-
ření, která by vznikající havárie 
měla alespoň minimalizovat. 
„Kanalizace se ucpávala toalet-
ními papíry a utěrkami, které 
jsou na sociálních zařízeních. 
Nakoupili jsme proto na všech-
ny toalety elektrické vysouše-
če rukou, abychom zabránili 
tomu, že je budou lidé vyhazo-
vat do odpadu. Pořídili jsme 
také jemný toaletní papír…“ 
vyjmenoval Petr Formánek 
a zároveň připustil: „Situace se 
trochu zlepšila, ale ne nijak ra-
dikálně.“ 

S  kanalizací je podle ředi-
tele sportovní haly problém 
i v dalších částech sportovního 
stánku. „V části ‚gymnastiky‘ 
vyvěraly splašky dokonce až na 
sportovní plochu. Ještě větší pro-
blém s kanalizací se ale objevil 
na zcela opačné straně haly, a to 
v prostoru pod šatnami,“ po-
dotkl ředitel Formánek a ještě 
dodal: „Peníze jsou vyčleněny 
pouze na opravu ‚gymnastiky‘. 
Pokud by se ale podařilo v měst-
ské kase najít ještě další peníze, 
mohly by se vyřešit opravy obou 
částí najednou.“ (sol)

Provoz sportovní haly 
omezí oprava kanalizace

Expozice starého Mostu v knihovně Expozice starého Mostu v knihovně 
„vyhořela“. Hledají se nové nápady.„vyhořela“. Hledají se nové nápady.

Chanovská škola nově nabízí Chanovská škola nově nabízí 
kurzy základního vzdělání. kurzy základního vzdělání. 
Zájem ale zatím vázne...Zájem ale zatím vázne...

Ucpaná kanalizace od toalet Ucpaná kanalizace od toalet 
u recepce směrem k šatnám u recepce směrem k šatnám 
a pod šatnami. Kanalizace je a pod šatnami. Kanalizace je 
místy propadlá bez spádu, místy propadlá bez spádu, 
tudíž neodtéká. tudíž neodtéká. 

Splašky se objevily i pod Splašky se objevily i pod 
novou podlahou.novou podlahou.
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Těžké 
rozhodování

V  době, kdy jeho spolužá-
ci začali randit s  děvčaty ze 
třídy, si poprvé uvědomil, že 
je jiný. Holky ho nezajíma-
ly. Když se sešel s  kamarády 
v  bytě jednoho z nich, aby si 
tajně pouštěli lechtivé fi lmy 
jeho otce, cítil spí-
še mírnou nechuť. 
Nechápal, proč 
jsou kluci zpocení, 
rudnou a vzrušeně 
se pochechtávají. 
Na střední škole 
si připustil, že je 
homosexuál. Za-
miloval se první 
bouřlivou láskou 
do jednoho spolu-
žáka. Trávil s  ním 
co nejvíce času, 
v jeho přítomnosti 
byl šťastný. Nikdy by ale svou 
lásku k němu nepřiznal. Věděl, 
že by měl doma peklo. Otec by 
se s tím nikdy nesmířil. Bývalý 
voják držel rodinu v  přísném 
režimu. On ho ale miloval. 
Věděl, že táta všechno dělá jen 
pro něj a pro mámu. O to více 
ho bolely otcovy občasné po-
známky o správných tvrdých 
chlapech. A jeho zhnusení, 
kdykoliv přišla v televizi řeč na 
homosexualitu. Říkal, že by se 
raději zabil, než aby se miloval 
s  chlapem. Také prosazoval 
názor některých lidí, že je ho-
mosexualita nenormální, měla 
by se léčit případně jinak potí-
rat. Nechtěl otci ublížit a zni-
čit jeho představu o skvělém 
synovi. A tak své pocity tajil. 
Svobodu získal, když z  malé-
ho města odešel do Prahy na 
vysokou školu. Najednou se 
nemusel před nikým schová-
vat. Mohl si dělat, co chtěl. Už 
nebyl sám. Kluků se stejnou 
orientací bylo kolem všude 
plno. Našel si prvního part-
nera a poznal, jak chutná sex 
s  člověkem, který ho přitaho-
val. Pak začal partnery střídat. 
Nemohl se nasytit. Byl v eufo-
rii ze svého nového otevřeného 
já. Uklidnil se až po státnicích. 
Dávno věděl, že i po studi-
ích zůstane v  Praze. Nikdy 
se nevrátí na malé město. Na 
promoci přijel jen otec. Mat-
ka zemřela v  důsledku vážné 
nemoci už před několika lety. 
Táta byl na něj hrdý. Pyšně 
vykračoval vedle svého syna, 
uznale mu poklepával na před-
loktí, oči se mu leskly potlačo-
vanými slzami. Opakoval stále, 
že je šťastný. Měl ho za nejlep-
šího syna na světě. Byl rád, že 
se tátovi nikdy nepřiznal ke 
své homosexualitě. Po studiu 
získal dobrou práci, vydělával 
víc, než si kdy představoval. 
Koupil si byt v Praze, chodil do 
divadel, věnoval se sportu, uží-
val si života. Pak potkal na jed-
né akci Jiřího. Zvláštního mla-
díka se zasněným pohledem. 
Byla to láska na první pohled. 
Jiří mu dokonale rozuměl. 
Měli stejné zájmy, obohaco-
val ho svými názory. Do noci 
dokázali vášnivě diskutovat 
u skleničky vína na jakékoliv 
téma. Jejich láska během času 
neubývala. Naopak. Byl ved-
le Jiřího šťastný. Chtěl s  ním 
strávit zbytek života. Často 
s Jiřím mluvili o budoucnosti. 
O tom, jak jejich vztah utajit 
před jeho otcem. Jiří mu rozu-
měl. Sám měl rodiče, kterým 
záleželo jen na synově štěstí 
a jeho partnera měli rádi. Roz-
hodli se, že otci nic neřeknou. 
Když jel za tátou, Jirka zůstá-
val v  Praze, nebo jel ke svým 
rodičům. Po poslední návštěvě 
doma se vrátil do Prahy zdrce-

ný. Otec přiznal, že je už dlou-
ho nemocný. Jeho život lékaři 
počítají na měsíce. Domluvili 
se s  Jiřím, že bude trávit s ot-
cem co nejvíce času. Jiří zatím 
dokončí studia, která před 
časem přerušil a najde pro ně 

dva pěkný domek 
nedaleko Prahy. 
Když mu přišel 
z  neznámé adresy 
ten email, nejdříve 
nečekal nic hroz-
ného. Neznámý 
mu ale poslal foto-
grafi e jeho a Jiřího, 
jak se vedou za 
ruce, sedí v kavár-
ně u skleničky vína 
hlavy důvěrně na-
kloněné k  sobě, 
letmý polibek 

před domem při ranním lou-
čení. K  tomu přiložený dopis. 
Pochopil, že mu píše kluk ze 
střední školy, jeho první lás-
ka. Potkal ho v Praze, viděl ho 
s  Jiřím. On ho miloval už od 
dětství, ale tenkrát si myslel, že 
nemá šanci. Teď vidí, že už se 
ke své lásce k mužům přiznal. 
Ví, jak je to u nich doma. V je-
jich městě nikdo nemá tušení, 
že je homosexuál. Stále ho má 
rád a chce ho. Chce, aby se s Ji-
řím rozešel. Jinak se fotografi e 
dostanou k  jeho otci. Díval se 
na email, kolem srdce se mu 
svírala ledová ruka. Chtělo se 
mu křičet, něco rozbít. Vydě-
rač ho zasáhl na nejcitlivějším 
místě. Nemůže opustit Jiřího, 
nemůže bez něj žít. Nemůže 
ale ani dovolit, aby jeho otec 
v  posledních měsících živo-
ta ztratil iluze o svém synovi. 
Nevěděl, co má dělat. Ten den 
už nemohl nic dělat, myslel jen 
a jen na svého tátu a na Jirku. 
Věděl, že je Jiří slabší povaha. 
Kdyby věděl, co od něj vyděrač 
chce, zhroutil by se mu svět. 
Do pátku s  ním nic nebylo. 
Stále jen přemýšlel, jak celou 
situaci vyřešit. Nakonec se 
rozhodl. V  pátek se rozloučil 
s  Jiřím a vyrazil domů. Když 
přijel, tak už táta spal. Vypadal 
křehce a unaveně, v posteli se 
ztrácel. Lítost nad ním mu sví-
ralo hrdlo. Nikdy nedopustí, 
aby mu někdo vykládal o jeho 
synovi něco, co nechce slyšet. 
V noci se vzbudil, v  kuchyni 
se svítilo. Táta seděl u stolu, 
šedivý, tvář zrůzněnou bolestí. 
Rakovina ho užírala zevnitř, 
brala mu poslední cáry život-
ní energie. Podal tátovi léky 
na bolest. Věděl, že jsou vel-
mi silné, otec po nich usíná. 
Pohladil tátu po vrásčité ruce. 
Počkal, až léky trochu zaberou. 
Pak rozdrtil další prášky a roz-
pustil je v čaji. Podal čaj tátovi 
omámenému léky a bolestí. Po 
další dávce už otec nic nevní-
mal. Otevřel okno a posadil 
bezvládné tělo svého otce na 
parapet. Pak ještě tátu políbil 
do vlasů a vystrčil ho ven. Byl 
si jistý, že pád z výšky otec ne-
přežije. Také si byl jistý, že nic 
necítil. Chvíli počkal, pak vy-
běhl ven. Jak předpokládal, byl 
otec mrtvý. Klečel u jeho těla 
a plakal. Pak někdo ze souse-
dů zavolal záchranku a policii. 
Lékař se musel postarat i o něj. 
Nemohl se uklidnit. Stále opa-
koval, že měl ten večer otec 
velké bolesti. Udělal mu čaj 
a dal mu prášky. Policisté i lé-
kař se na něj dívali s lítostí. Zá-
věr byl jednoznačný. Muž če-
kající na smrt nezvládl návaly 
bolesti, pokusil se otrávit léky 
a vyskočil z okna. Zkrátil si tak 
život jen o dva až tři měsíce. 

(pur)

SOUDNIČKA

MOST - První premiérou nové divadelní sezony v Divadle rozmani-
tostí bude Kocour v  botách v  režii Jiřího Jelínka, který je zároveň 
i autorem textů písní a scénáře na motivy klasické pohádky. Čeká 
nás dobrodružný příběh s hudbou Tomáše Alferiho a scénou, lout-
kami i kostýmy Báry Čechové.

Náš Kocour se umí do života 
obout. Na problémy si došlápne. 
Umí to pořádně nakopnout. 
Také vás rozčilují Honzové, 
co nevědí kudy kam? Staňte se 
kocoury vašeho vlastního pří-
běhu. Pohádka o kocourovi, 
který se jmenuje Terezka a kde 
o osudech hrdinů můžete roz-
hodnout i vy, vás čeká v Divadle 
rozmanitostí. Představení, po 
kterém koupíte svým domácím 
mazlíčkům obuv! „Baví mě ta 
bezprostřednost reakcí. Když se 
dětské publikum nudí, poznáte 
to hned. Takže chci, aby se bavili, 
a přitom jim nechci podlézat. Na-
víc mě baví myslet i na ty rodiče, 
co sedí vedle, aby si nepřipadali 
jako ‚na pohajďe‘. Baví mě brát 
to vážně,“ objasňuje Jiří Jelínek 
svůj pohled na tvorbu pro děti.

Kromě klasického příběhu 
v moderním inscenačním hávu, 
uvidí diváci celou řadu loutek 
různých druhů (máňásci, ma-

rionety, muppets, stínohra…). 
„Výprava Báry Čechové vždy 
slibuje svébytné výtvarné ře-
šení, které v sobě nese čitelnou 
poetiku i komediální nadhled. 
Koucourem v botách Divadlo 
rozmanitostí navazuje na úspěš-
nou spolupráci s režisérem Jiřím 
Jelínkem a scénografk ou Bárou 
Čechovou. Jiří Jelínek je renomo-

vaným a mnohokrát oceněným 
tvůrcem pro (především) dětské 
publikum. V neposlední řadě je 
jeho tvorba svojí poetikou velmi 
blízká a rezonující s dramaturgií 
Divadla rozmanitostí i se schop-
nostmi hereckého souboru,” říká 
dramaturg Jiří Ondra. Po před-
chozích „hitových“ Drakopo-
hádkách jde v případě Kocoura 
v botách opět o inscenaci, jejíž 
doporučená věková hranice za-
číná u nejmenších (od 3 let), ale 
v žádném případě se při ní ne-
budou nudit ani dospělí diváci. 

„Stejně jako loňské Drakopo-
hádky, které měly formálně zají-
mavé řešení (polovina představe-
ní se odehrává jako koncert), tak 
i Kocour v botách poskytne di-
vákům nevšední zážitek. Během 
každého představení si publikum 
bude moci na několika místech 
zvolit cestu, kterou se v násle-
dujích okamžicích příběh bude 
ubírat. Formě, která je velmi 
zajímavá a oblíbená, se říká po 
vzoru kinoautomatu: teatrauto-
mat. Každé představení Kocou-
ra v botách tak bude do značné 
míry jiné a jinak dobrodružné,“ 
dodává dramaturg. (nov)

Kocour jménem Terezka
Staňte se kocoury svého vlastního příběhu

Obsazení:

Jitka Raková, Tereza Karásková, Ivana 

Čurdová, Petr Čulík, Pavel Zikmund, 

Tomáš Alferi, Pavel Hendrych, Anne 

- Francoise Joseph

Scénář: Jiří Jelínek. Režie a texty 

písní: Jiří Jelínek. Hudba: Tomáš Al-

feri. Dramaturgie: Jiří Ondra. Scé-

na, kostýmy, loutky: Bára Čechová.

Realizace loutek a kostýmů: 

Jarmila Nedvědová, Vlastislav Brož, 

Alena Kočendová.

Premiéra:  6. února 2016 v 17:00 

v Divadle rozmanitostí

1. předpremiéra

5. února 2016 v 9:00

2. předpremiéra

5. února 2016 v 10:30

3. předpremiéra

6. února 2016 v 10:00
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LITVÍNOV – Zástupce České komory architektů si na své poslední 
jednání pozvali litvínovští radní. Chtěli se dozvědět víc o architek-
tonické soutěži, kterou plánují vyhlásit jak pro stavbu plaveckého 
bazénu, tak i pro most na Podkrušnohorské ulici.

„Pozvali jsme zástupce České 
komory architektů, aby nás in-
formovali o časovém horizontu 
a ceně architektonické soutěže. 
Dříve, než předložíme zastupi-
telstvu návrh na konání soutěže, 
chceme mít komplexní obrázek 
o tom, co vše soutěž obnáší,“ 
uvedla starostka Litvínova Ka-
mila Bláhová. Město sice už 
návrh na to, jak by měl plavecký 
bazén vypadat, má, ale vedení 
města má zájem o jiné řešení. 

„Na jednání zastupitelstva jsme 
se shodli na tom, že chceme nový 
bazén a že má být na Koldomu. 
Neřekli jsme ale, jak má nový ba-
zén vypadat,“ připomněla sta-
rostka. Architektonická soutěž 
by mohla stavbu nového bazénu 
zdržet o celé měsíce. „Musíme 
posoudit, zda si takové zdržení 
můžeme dovolit,“ dodala sta-
rostka. Vyhlášení architektonic-
ké soutěže by podle vedení měs-
ta mělo zaručit, že nové stavby 

v  Litvínově budou architekto-
nické skvosty. „Je to šance, jak 

Litvínov zatraktivnit,“ uzavřela 
starostka.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínovský psí útulek má za sebou úspěšný rok. Pokra-
čoval v tradičních akcích, spolupracoval s Nadací na ochranu zvířat. 
Jaký bude rok letošní, jsme se zeptali vedoucího útulku Štefana 
Horského.

Leden je měsíc, kdy se útul-
ky plní nechtěnými vánočními 
dárky, štěňaty. Jak jste na tom 
v Litvínově?

U nás toto pravidlo neplatí. 
Do útulku během ledna žádní 
psi nepřibyli. Samozřejmě od-
chyty se prováděly, ale jednalo 
se o psy, kteří se během krátké 
chvíle vraceli ke svým majitelům.

Jaké akce připravujete pro 
přátele útulku v letošním roce?

Budou to všechny tradiční 
akce, na které si už Litvínovští 
zvykli. Samozřejmě poděkování 
fenky Ťapky, Ťapání s  Ťapinou, 
Chlupaté Vánoce a další. Chys-
táme i jedno překvapení.

Jak je na tom Ťapka se svou 
canisterapeutickou péčí? Bude 
pokračovat i letos?

Samozřejmě bude. Každo-
ročně obnovujeme u Ťapky 
zkoušky (Ťapka je kdysi opuš-
těná, statečná třínohá fenka 

a benjamínek útulku - pozn. 
red.). Chodíme s ní do litvínov-
ské speciální školy a do zařízení 

sociální péče v Nové Vsi v Ho-
rách. Ťapka je skvělá terapeutka. 
Mají ji rádi děti i dospělí, dokáže 
hodně pomoci.

Jaké změny v útulku chystáte 
pro letošek?

Konečně by se měla změnit 
plocha mezi kotci. Ta je z nevy-

hovujícího štěrku. Letos by měla 
být pokryta asfaltem. Snáze se 
bude udržovat v  čistotě a bude 
také pohodlnější pro návštěv-
níky i pro nás zaměstnance. 
Čeká nás druhá etapa výměny 
kotců. Letos počítám s  výmě-
nou pěti starších kotců za nové 
s  vyteplenými boudami. Dále 
chceme spolupracovat s Nadací 
na ochranu zvířat, díky které 
máme dostatek suchého krmiva 
pro naše psy. V rozpočtu máme 
rovněž peníze na program kas-
trace koček. Také v  letošním 
roce budeme dál spolupraco-
vat s  Rangers Litvínov, klubem 
při Městské knihovně Litvínov. 
Členové Rangers nám pomáhají 
s pořádáním akcí, také s venče-
ním psů. 

Co byste si přál pro útulek, 
jaký je váš sen?

Aby byl útulek prázdný. Aby 
nebylo psů, které by jejich maji-
telé trápili, zbavovali se jich, aby 
nebyla opuštěná zvířata. Pokud je 
ale řeč o přízemním materiálním 
přání, pak by to bylo sociální za-
řízení, záchod a sprcha.  (pur)

LITVÍNOV- Litvínovská knihovna se rozhodla akci International 
Book Giving Day pojmout po svém a spojit ji s Valentýnem.

Že to není jen o tom lásku 
přijímat, ale i rozdávat, se bude 
snažit svým čtenářům 15. a 16. 
února připomenout Městská 

knihovna Litvínov. Do akce In-
ternational Book Giving Day 
neboli Mezinárodního dne da-
rování knihy se rozhodla zapojit 

po svém a spojit ji s  Valentý-
nem. Na čtenáře, kteří přijdou 
se svou drahou polovičkou, čeká 
odměna v podobě knižního pře-
kvapení. Knihovna jim daruje 
stylově zabalenou knihu. „Láska 
nezná hranice, jakými jsou věk 

nebo dálka. A občas stojí za to 
tomu druhému připomenout, jak 
nám na něm záleží. Vždyť nejde 
o velké dary, ale právě o drobnos-
ti,“ říká Jana Zdarsová, knihov-
nice dospělého oddělení.

(pur)

Nový bazén - architektonický skvost?

„Nejvíc bych si přál prázdný útulek“

Láska nezná hranice věku ani vzdáleností

 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

Štefan Horský.Štefan Horský.

Takto bazén vypadat nebude.Takto bazén vypadat nebude.
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LITVÍNOV – Dlouho kritizované a téměř zcela zdemolované víceú-
čelové hřiště u jazykové školy se rozhodlo město zrekonstruovat. 
Na nové sportoviště si ale děti počkají ještě rok a půl. Dokončení 
rekonstrukce hřiště velikosti volejbalového kurtu je plánováno na 
srpen 2017.

Na to, že jazyková škola nemá 
školní hřiště, upozorňují rodiče 
opakovaně už několik let. Pů-
vodní plochu v těsném soused-
ství školy, kde hřiště dříve bylo, 
prodalo jedno z bývalých vede-
ní města soukromým osobám 
na stavbu rodinných domů. Jiné 
místo pro hřiště v  okolí ško-
ly už nezbývá. Město se proto 
rozhodlo zrekonstruovat malé 
víceúčelové hřiště vedle volejba-
lových kurtů. To je v  současné 
době v  téměř nepoužitelném 
stavu. „Řešili jsme, zda postavit 
pro školu nové hřiště, ale pro 

město by to bylo příliš náklad-
né. Město má nyní jiné priority, 
jako je plavecký bazén a most na 
Podkrušnohorské. V docházkové 
vzdálenosti má škola sportov-
ní halu, kterou může využívat 
a v  těsném sousedství zrekon-
struované volejbalové kurty. 
Rozhodli jsme se proto pro rekon-
strukci poničeného víceúčelového 
hřiště vedle kurtů,“ vysvětlila 
postoj města starostka Kami-
la Bláhová. Víceúčelové hřiště 
s  umělým povrchem pořídilo 
město z dotací. Protože bylo ve-
řejně přístupné bez jakýchkoliv 

omezení, během krátké doby ho 
lidé zničili natolik, že tu nebylo 
možné dále bezpečně sportovat. 
V roce 2009 ho město opravilo, 
ale příběh se opakoval. Netrvalo 
dlouho a z  hřiště byl opět ne-
použitelný nebezpečný plácek. 
„Multifunkční hřiště vyjmeme 
z  nájemní smlouvy s  volejba-
lovým klubem. Rekonstrukci 
připravíme a zařadíme do plá-
nu investic na rok 2017. Rekon-
strukce se bude týkat zejména 
povrchu hřiště, oplocení, uvažuje 
se i o herních prvcích,“ doplnila 
starostka. Vzhledem ke zku-
šenostem z  minulých let, kdy 
hřiště vydrželo jen krátce bez 
zásahu vandalů, zvažuje město 
režim provozu se správcem. Po 
rekonstrukci předá město hřiště 
jazykové škole.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínov hodlá postupně nově osvětlit všechny své 
přechody. Sází totiž na zvýšení bezpečnosti chodců. K  přeměně 
osvětlení se vedení města rozhodlo po několika vážných doprav-
ních nehodách na Podkrušnohorské ulici, při kterých také umírali 
lidé. 

Rozhodnutí změnit osvětlení 
přechodů padlo v  Litvínově už 
před několika lety. „Jdeme cestou 

osvětlení a snížení výšky stožárů. 
Začali jsme s  přechody na Pod-
krušnohorské ulici, kde bylo nej-

více dopravních nehod s chodci,“ 
komentoval změnu osvětlení 
přechodů místostarosta Milan 
Šťovíček. Původně Litvínov na 
nejfrekventovanější přechody 
umístil osvětlení do vozovky. 
Blikající výstražná světla už ale 
za roky fungování dosloužila. 
„Nejprve jsme osvětlili prioritní 
přechody na Podkrušnohorské 
ulici a u základních škol. Přešli 
jsme do centra města a osvětli-
li přechody také v  Ruské ulici. 
Nyní budeme postupně vybírat 
další,“ doplnil místostarosta. 
Bezpečnost na přechodech mají 
zvyšovat také ostrůvky upro-
střed silnice. „Ty můžeme ale 
budovat pouze tam, kde nám to 
šíře komunikace dovolí,“ podotkl 
Milan Šťovíček. Na zvýšení bez-
pečnosti na přechodech spolu-
pracuje Litvínov se společností 
United Energy, která svou fi -
nanční podporu městu směřuje 
právě do bezpečnosti.  (pur)

MOST/LITVÍNOV - Od března do listopadu spojí litvínovská knihov-
na síly s transfúzním oddělením v Mostě. 

Pokud si čtenář vyzvedne kar-
tičku v knihovně a na odběru si na 
ni nechá dát razítko, získá regist-
raci na rok zdarma. Akce platí jak 
pro dárce stálé, tak i pro ty nové. 
Před odběrem je nutné vypít 
dostatek tekutin, není nutné být 

nalačno. Samotný odběr trvá jen 
3-10 minut, při kterých se odebe-
re zhruba 450 ml krve. Dárce má 
poté nárok na občerstvení a den 
volna s náhradou mzdy. „I kdyby 
to nebyly stovky nových dárců, 
ale jen pár dobrých duší, které se 

rozhodly pomoci, každý odběr se 
počítá. Věděli jste totiž, že jedno 
darování krve může zachránit až 
tři životy? Doufáme, že se do naší 
akce zapojí i jiné knihovny po celé 
republice a zachráněných životů 
s  pomocí knihoven tak bude co 
nejvíce,“ sdělila Jana Zdarsová, 
iniciátorka akce a knihovnice do-
spělého oddělení. (nov)

Kritizované hřiště 
u jazykovky se opraví

Blikačky už dosloužily, 
přechody se nasvětlí

Darujte krev s knihovnou

Nové hřiště bude 

vandaluvzdorné. 

Bude ho hlídat 

správce.

Hřiště u jazykovky projde zásadní rekonstrukcí.Hřiště u jazykovky projde zásadní rekonstrukcí.

Pozitivní osvětlení je i u Pozitivní osvětlení je i u 
přechodu v centru města.přechodu v centru města.
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Polikliniku stáhli
Radní měli projednávat pro-

dej bývalé polikliniky. Tento bod 
ale stáhli z  programu. „Komise 
nakládání s majetkem se neshod-
la na žádném doporučení, proto 
jsme tento bod vrátili komisi 
k novému projednávání,“ vysvět-
lil místostarosta Milan Šťovíček. 
Podle jeho slov se k odkoupení 
areálu polikliniky přihlásili stej-
ní zájemci, které už jednou od-
mítlo zastupitelstvo města. Ža-
datelé z Lomu už v loňském roce 
přednesli záměr v  poliklinice 
vybudovat ambulantní ordinace 
a penzion pro seniory. 

Zakázky místním
Podle přehledu veřejných za-

kázek za druhé pololetí loňské-
ho roku, který projednala rada 
města, polovinu zakázek získaly 
místní litvínovské fi rmy. Ze čtr-

nácti miliónů korun za veřejné 
zakázky si tak ukrojily část té-
měř šest miliónů korun. Šest za-
kázek získaly Technické služby 
Litvínov. Mostecké fi rmy vyhrá-
ly zakázku v  Litvínově v  osmi 
případech, sáhly si ale pouze na 
360 tisíc korun. 

Účet pro občánka
Spořicí účet u Komerční ban-

ky se  vkladem 15 tisíc korun 
dostane od města první letoš-
ní občánek Litvínova Samuel 
Horváth. Na prvního občánka 
město letos čekalo až do 5. led-
na. Při slavnostním obřadu při-
vítání do života dostane chlape-
ček také drobné dárky a pamětní 
list. Malý Samuel zvýšil počet 
obyvatel Litvínova, který ale rok 
od roku klesá. V roce 2015 mělo 
město 24 282 obyvatel, rok před 
tím jich bylo 334 více.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Největší zaměstnavatelé regionu se shodují na potřebě 
vzdělaných připravených zaměstnanců, kteří na trhu práce chybí. 
Chtějí ovlivňovat studium středoškoláků, pomáhat školám s jejich 
výchovou a připravovat si tak budoucí zaměstnance. To je také smy-
sl poradního sboru, který vznikl jako poradní orgán ředitele Střední 
školy Educhem v Meziboří.

Prvního setkání poradního 
sboru na Střední škole Edu-
chem se zúčastnilo více než 
deset zástupců velkých zaměst-
navatelů regionu. Všichni mají 
zájem se střední školou blíže 
spolupracovat a ovlivnit tak 
směr vzdělání jejích absolventů, 

ze kterých budou v  budoucnu 
vybírat své zaměstnance. „Na 
trhu práce je v současné době ne-
dostatek kvalitních lidí. Vítáme 
možnost podílet se na vzdělání 
budoucích zaměstnanců,“ zhod-
notil smysl poradního sboru 
Milan Brejchal, ředitel jednot-
ky Petrochemie UNIPETROL 
RPA. „V současné době děti 
nechtějí studovat učební obory, 
většina zaměstnavatelů se potý-
ká s nedostatkem lidí vzdělaných 
v  technických oborech. Navíc je 
doba generační obměny zaměst-
nanců. Spolupráce se školami je 
způsob, jak toto ovlivnit,“ uvedl 
Martin Stříbrný ze společnos-
ti  Mostecká montážní. Od po-
radního sboru ředitele školy 
si Educhem slibuje větší účast 
zaměstnavatelů na vzdělání stu-
dentů. Vzájemné poskytování 
informací o potřebách a poža-
davcích na zaměstnance tak, 
aby mohla škola pružně reago-
vat a přizpůsobovat požadav-
kům zaměstnavatelů svou na-

bídku oborů. Poradní sbor má 
patnáct členů a bude se scházet 
dvakrát do roka. Prvního se-
tkání se zúčastnil také starosta 
Meziboří Petr Červenka a ředi-
tel Úřadu práce ČR, krajské po-
bočky v Ústí nad Labem Radim 
Gabriel. „Město Meziboří chce 
škole pomoci. Střední škola Edu-
chem je ve městě vítána. Oceňuji 
snahu školy spolupracovat se 
zaměstnavateli a reagovat tak 
na potřeby regionu,“ uvedl na 
setkání starosta Petr Červenka. 
Poradní sbor i všechny hosty 
uvítal ve škole statutární ředitel 
Pavel Prošek. „Ekonomika státu 

jde nahoru, fi rmy potřebují za-
městnance. Kvalitních zaměst-
nanců je ale málo. U nás chce-
me vychovat mladé lidi tak, aby 
splňovali požadavky zaměst-
navatelů a byli ku prospěchu. 
Věřím technickému střednímu 
vzdělávání,“ prohlásil. Poradní 
sbor ředitele školy bude mimo 
jiné spolupracovat s radou ško-
ly a studentským parlamentem, 
fi rmy se budou podílet na ma-
teriálně technickém zabezpeče-
ní výuky v  oborech, které jsou 
pro ně důležité, budou se také 
podílet na praktickém vyučová-
ní žáků.  (pur)

Cukrárna 
s předzahrádkou

Mezibořští radní schválili vý-
půjčku prostoru před zrekon-
struovaným nebytovým prosto-
rem v nákupní pasáži na náměstí 
8. května. Nový nájemce plánuje 
v  pasáži otevřít cukrárnu, která 
dosud v  Meziboří chybí. Před 
cukrárnou pak chystá zimní za-
hradu a letní předzahrádku.

O půjčky není zájem
V loňském roce Mezibořští ne-

podali ani jednu žádost o půjčku 
z  Fondu oprav a modernizace 
bytového fondu. Přitom zájem-
ci mohou žádosti podávat neo-

mezeně v  průběhu celého roku. 
V letech 2014, 2013 a 2012 půjči-
lo město z fondu každoročně po 
jedné půjčce. V roce 2011 to byly 
půjčky dvě. Dlouhodobý nezá-
jem ze strany obyvatel města vedl 
k tomu, že rada doporučuje změ-
nit podmínky půjček. „Chceme 
nižší úrok pro žadatele z Meziboří, 
než v  současné době nabízí ban-
ky. Půjčka z FOMBF by měla být 
pro lidi výhodnější než jiné půjč-
ky. Chceme majitele domů a bytů 
podpořit, aby svůj majetek zvele-
bovali, a tím i zkrášlovali město,“ 
uvedl starosta města Petr Červen-
ka. Ke konci loňského roku mělo 
Meziboří ve fondu k  dispozici 
sedm a půl miliónu korun.  (pur)

Měl chuť na cukroví
MOST – Kuriózní případ 

loupeže šetří v  těchto dnech 
mostečtí policisté. Ti už sdělili 
podezření ze spáchání přečinu 
krádeže 21letému muži z  Mos-
tu. Ten ve večerních hodinách 
vylezl na balkón panelového 
domu na sídlišti Pod Šibení-
kem v Mostě a tam odcizil dvě 
igelitové tašky s cukrovím. Poté 
z balkónu slezl. Policie na místo 
vyjela díky oznámení na linku 
tísňového volání. „Podezřelého 
muže objevila hlídka následně 
nedaleko místa činu. Tašky, ve 
kterých byly krabice s cukrovím, 
musel odevzdat,“ doplnila Lud-
mila Světláková. 

Repráky nezaplatil 
MOST – Krást do supermar-

ketu přišel v  uplynulých dnech 
29letý muž z Mostu. V odděle-
ní s  elektro si vybral dvě sady 
reproduktorů, které si poté 
v prodejně uložil do tašky a pod 
bundu. Následně prošel po-
kladnami, aniž za něco zaplatil. 

Krádež odhalil tamní detektiv 
a podezřelého muže zadržel. 
Mostečan skončil na policii. 
„Policisté zjistili, že byl v  minu-
losti za krádež potrestán a sdělili 
mu podezření ze spáchání přeči-
nu krádeže. Lup v hodnotě 2 500 
korun byl zajištěn a vrácen do 
prodeje,“ doplnila mluvčí Lud-
mila Světláková. 

Šel po batohu 
MOST – Drze a suverénně 

si počínal 24letý muž z Mostu. 
V  jedné mostecké ulici v  pod-
večerních hodinách došel na 
chodníku mladíka, který měl 
na zádech batoh. Chtěl mu ho 
strhnout. To se mu ale nepoda-
řilo. Rozhodl se tedy, že batoh 
prohledá. Našel v  něm láhev 
s alkoholem, peněženku s osob-
ními doklady a platební kartou 
a drahý zapalovač. Poté prohle-
dal i kapsy mladíka. „Okrade-
ný muž se z  obavy o své zdraví 
nebránil. Neznámý muž z místa 
utekl. Policie však záhy zjistila 
jeho totožnost a nyní mu sdělila 

ve zkráceném přípravném řízení 
podezření ze spáchání přečinu 
krádeže a neoprávněného opat-
ření, padělání a pozměnění pla-
tebního prostředku,“ konstatova-
la policejní mluvčí. Poškozený 
mladík vyčíslil škodu na částku 
1  500 korun. Ke zranění osoby 
nedošlo. Policie zapalovač zajis-
tila u podezřelého. Ten už v mi-
nulosti do střetu se zákonem 
přišel.

Propíchal gumy
MOST – Neznámý poberta 

řádil tento týden v  mostecké 
ulici U Věžových domů. Tady 
poškodil zaparkované osobní 
vozidlo tovární značky Opel. 
Nezjištěným předmětem po-
škrábal lak na karosérii a ještě 
propíchl jednu pneumatiku. 
„K  případu došlo v  dopoledních 
hodinách za bílého dne, kdy pa-
chatel během dvou hodin opuště-
ný vůz poškodil. Majitel vyčíslil 
škodu na částku 15 000 korun,“ 
sdělila podrobnosti případu 
Ludmila Světláková.  (sol) 

z Rady města Litvínova

Zaměstnavatelé hledají „své“ 
lidi už na středních školách

z Rady města Meziboří

porušené paragrafy

Zaměstnavatelé z poradního sboru přivítal Zaměstnavatelé z poradního sboru přivítal 
starosta Meziboří Petr Červenka.starosta Meziboří Petr Červenka.

Školu představil statutární Školu představil statutární 
ředitel Pavel Prošek (vpravo).ředitel Pavel Prošek (vpravo).
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(Pokračování ze strany 1)
Ten také poděkoval Michaele 

Marksové Tominové, že jako je-
diná z vlády našla odvahu, aby se 
postavila před rozzlobené horní-
ky a vysvětlila jim, co pro ně v je-
jich situaci může stát udělat. Mi-
nisterskou návštěvu uvítal mezi 
horníky předseda Sdružení od-
borových organizací Czech Coal 
Group Jaromír Franta. „Situace 
na dole Centrum je první nega-

tivní důsledek listopadového roz-
hodnuti vlády neprolomit těžební 
limity. Po propuštěných hornících 
na dole Centrum budou násle-
dovat další. Cesta na úřad práce 
je pro horníky velmi slabá kom-
penzace. Více očekáváme zvláště 
od vlády se sociální demokracií 
v čele,“ připomněl ministryni Ja-
romír Franta, který také aktivně 
spolupracuje při tvorbě sociální-
ho programu pro horníky. Hor-

níci v  diskuzi s  ministryní pro-
jevili obavy z nejistoty a hledali 
záruky, že vláda na sociální pro-
gram najde peníze. „To, co jsem 
vám tady slíbila, dodržím. Jsem 
připravená, plán na pomoc hor-
níkům jsem udělala, nemusíte se 
bát,“ ujistila horníky ministryně. 
„Ministryně Tominová nám chce 
sehnat práci. V našem regionu je 
to těžké, budeme jí v  tom muset 

pomáhat, ale musíme jí věřit,“ 
podpořil Michaelu Marksovou 
Tominovou Jaromír Franta. 
O práci jde podle hornických 
předáků a politiků nejen na dole 
Centrum, ale v  celém regionu 
téměř dvěma tisícům horníků. 
Další tři tisíce lidí přijde v  dů-
sledku ukončení těžby o práci 
v doprovodných profesích. 

(pur)

Ministryně: Co jsem slíbila, dodržím

Další cesta ministryně práce a sociálních věcí vedla do mosteckého 
dětského domova. Zajímala se, v jakých podmínkách tu děti žijí a s ře-
ditelkou Marcelou Stütz diskutovala o fi nancování sociálních služeb 
a dětských domovů obecně. Na cestu od ředitelky dostala dárky z míst-
ní keramické dílny. 

Ministryně přijela na pozvání horníků. Setkala se s ředitelem Severní 
energetické, a.s. Petrem Kolmanem. Čelního představitele těžební fi r-
my přivedla vláda svým rozhodnutím zachovat limity do nelehké situa-
ce. Firma sice prosperovala, ale musí svou činnost ukončit a propouštět 
zaměstnance. 

Ministryně si vyslechla názor skupiny, ale promluvila i s jednotlivci. Od 
horníků k ní plynula slova plná obav, nejistoty a strachu z budoucnosti. 
„Horníci jsou lidé zvyklí pracovat. Pomůžeme vám najít práci v regionu 
u jiných fi rem a budeme vám také kompenzovat snížení výdělku. Není 
ale vyloučeno, že někteří se budou muset za prací odstěhovat jinam,“ 
připustila ministryně.

V kraji ministryni přivítal také hejtman Oldřich Bubeníček. Ten mini-
stryni požádal nejen o vyřešení sociálního programu pro horníky, ale 
také o peníze na aktivní politiku zaměstnanosti. „Je třeba dostat lidi 
z evidence nezaměstnaných do práce,“ uvedl hejtman.

Před horníky se vedle ministryně práce a sociálních věcí postavil také 
krajský radní Martin Klika. „Vláda nám musí pomoci. Bylo to její roz-
hodnutí, že těžební společnost skončí a horníci budou propuštěni. Teď 
očekáváme od vlády, že se o propouštěné horníky postará,“ zdůraznil 
Martin Klika, který coby krajský radní pro sociální problematiku na so-
ciálním programu pro horníky také spolupracuje. 

Horníci se do ministryně pustili hned po jejím příchodu. „Máte peníze pro všechny, jen ne pro nás. Dáváte neziskovkám, máte peníze pro imigranty, 
na kulturu, na sport. Pro nás musíte peníze hledat. Mladí lidé se tu naučili pracovat, vy je posíláte na úřad práce. Co se naučili, zapomenou,“ zaznívalo 
z davu horníků. Ministryně je ale ujistila, že peníze pro horníky v rozpočtu najde. „Jak vás tak vidím, nikdo z vás pracovat nezapomene,“ ohodnotila 
tvrdé chlapy před sebou ministryně.

Na cestu dostala Michaela Marksová Tominová od ředitele dolu Cent-
rum Pavla Ličky lopatu s věnováním pro celou vládu. „Určitě ji kolegům 
předám. Ať ví, jak mě tu horníci přivítali,“ slíbila ministryně.

Z Centrumky zamířila ministryně do Domovů sociálních služeb v Janově. Prohlédla si zdejší mimořádně zdařilou terapeutickou dílnu kavárnu Jit-

řenka, dala si místní kávu i dezert a prodiskutovala další problémy regionu. S předsedkyní HRS ÚK Gabrielou Nekolovou například fakt, že většina 

odvodů, které těžební fi rmy platí za vytěžené uhlí zůstávají z větší části státu a do regionu se vrací pouze malá část. 
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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
 ■ Prodám časopis pro maminky 

Betynka – rok 2005 číslo 9, 10, 11, 
12, rok 2006 – číslo 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, rok 2007 – celý ročník, 
rok 2008 – číslo 1, 3, 4. Cena 100 
Kč. Telefon: 412 152 444

 ■ Prodám 5 ks sešitů Malování 
jehlou 2005 – číslo 3, 8, 12, 2006 – 
číslo 3 a 2013 – číslo 5/6 + zdarma 
předlohy, cena 60 Kč. Telefon: 412 
152 444

 ■ Prodám 10 ks sešitů na vyší-
vání, rok 1980-1990, cena 100 Kč. 
Telefon: 412 152 444

 ■ Prodám časopisy Receptář od 
roku 2004 – číslo 10, 2005 – 5 čísel, 
2006 až 2014 – celé ročníky, 2015 
– do září, cena 200 Kč. Telefon: 412 
152 444

 ■ Prodám mlýnek na maso, vel-
ký, pohon 380 V, na pracovním 
stole, včetně převodovky. Telefon: 
728 102 013

 ■ Prodám starší obývací stěnu, 8 
kusů, cena 700 Kč, jsem z Mostu. 
Tel.: 607 109 439.

 ■ Koupím hrací stroj na plecho-
vé desky. Vše, od starých hodin, 
stroje i celé hodiny, rozbité i staré, 
kapesní hodinky. Děkuji. Tel.: 737 
545 100

 ■ Koupím dětské kolo pro 10le-
tou dceru, cena do 500 Kč, v za-
chovalém stavu. Tel.: 607 109 439

 ■ Kdo by chtěl počáteční obleče-
ní pro miminko, vel. 0-6 měs., zů-
stalo jako nové, a dětskou deku do 
kočárku nebo postýlky, levně. Tel.: 
737 586 243.

 ■ Prodám levně kancel. stůl ro-
hový a další nábytek, hezký. Tel.: 
602 527 240

 ■ Prodám masážní perličkové 
koupele za 500 Kč, stojací lampy 
na vyřezávané noze, výška 170 

a 155 cm, jednotlivě, cena za kus 
500 Kč. Tel.: 606 373 153

 ■ Prodám starožitný šlapací šicí 
stroj ve výborném stavu, funkční, 
zn. Kohler za 800 Kč, žehličku Bra-
vo-Jana retro, nepoužitá, 150 Kč. 
Tel.: 606 373 153

 ■ Koupím sbírku pivních etiket. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 603 815 
786

 ■ Koupím skleněný demižon na 

víno. Obsah 30 litrů nebo 25 litrů. 
Děkuji za nabídky. Tel.: 603 815 
786

 ■ Prodám elektrický šicí stroj 
Singer, nový, šicí stroj Minerva po-
norný a klec na andulku. Tel.: 737 
927 658 od 17 do 21 hod.

 ■ Prodám dvě kulatá akvárka na 
šest a deset litrů. Cena dohodou. 
Tel.: 728 346 927

 ■ Prodám pro sběratele malé ko-
šíčky různých tvarů, ozdobné por-
celánové vázičky. Tel.: 728 346 927

 ■ Prodám zánovní masážní le-
hátko + set příslušenství, barva 
béžová. PC 4 000 Kč, prodám za 
2 000 Kč. Telefon: 606 486 333

 ■ Koupím vláčky a mašinky Mer-
kur a podobné + příslušenství, i ve 

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

špatném stavu, či jen na díly – sbě-
ratel. Telefon: 608 224 183

 ■ Koupím hračky z dob socialis-
mu – vláčky a mašinky, stavebnice 
Merkur, auto na bovden, pásáky, 
gumové indiány z NDR atd. Tele-
fon: 608 224 183

 ■ Koupím staré hodinky, LP desky, 
knihy – větší množství vítáno. Stačí 
prozvonit na telefon: 721 442 860

 ■ Nabízím výbavičku po 1 mi-
minku, pěknou, luxusní, velikost 
0-6 měsíců, od bačkůrek po čepič-
ky, vážnému zájemci i pošlu. Tele-
fon: 605 897 486

 ■ Prodám mikrovlnnou troubu 
značky Brotther, velikost š: 30 cm, 
v: 28 cm, d: 50 cm, má 7 stupňů 
pečení. Cena 800 Kč. Telefon: 728 
353 200

 ■ Prodám kachlová kamna, žlu-
tá, pískové barvy, velikost 30x30 
cm, výška 120 cm na uhlí, staro-
žitné, cena 2 000 Kč. Telefon: 728 
353 200

 ■ Prodám obývací pokoj – šatní 
skříň, sekretář, knihovnu, stůl, 4 
židle, válendu, konferenční stolek, 
cena 2 500 Kč. Telefon: 728 353 200

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám byt 2+1 v Mostě, Hut-

nická ul. 4.p. s výtahem, v bytě 
nová kuch. linka, plastová okna, 

jinak v původním stavu. Dům 
zateplen. Realitky nevolat. Cena 
260000. Tel.: 731 667 446.

 ■ Prodám byt, 1+2 v Hamru, 55 
m2, cihlová zástavba, druhé patro, 
nízké náklady na bydlení, plynový 
kotel, plastová okna, balkon, 2x 
sklepní kóje, byt není rohový, sou-
sedé bez problémů, cena 250 000 
Kč. Telefon: 606 850 190

 ■ 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

SEZNÁMENÍ
 ■ Hledáme pro sebe, já 33 let a 

dcera 8 let, hodného kamaráda, co 
by nám pomohl v bytě, a navíc s 
námi jezdil na výlety a dovči. Dě-
kuji předem za odpověď. Tel.: 607 
109 439

 ■ Hledám kamarádku k intim-
ním schůzkám. Jsem 47/174/75 
pro dlouhodobé přátelství. Tel.: 
702 917 726.

 ■ Rozvedený 64 let, zajištěn. Rád 
pozná ženu z Mostu, Loun, Žatce. 
Tel.: 704 049 662

 ■ Pro svoji 74letou kamarádku 
hledám přítele do nepohody a pro 
cesty za mořem a sluníčkem. Má 
ráda divadlo, tanec, cestování a je 
velice společenská. Telefon: 474 
547 679

 ■ Přátelské seznámení by ráda 
uvítala žena 72/168, nekuřač-
ka z Mostu – muže okolo 70 let, 
abstinenta, nekuřáka k občasným 
schůzkám při kávě i společné zá-
bavě. Telefon: 731 389 028

 ■ Je mi 57 let a hledám ženu 
srdca, je to ťažké, dnešna doba je 
len majetky, podvody, já hladám 
v mojom veku ženu srdca. Info: 
redakce

 ■ Svobodný 38/177, rád bych 
poznal přítelkyni ve věku 25-45 let 
pro hezký závazný vztah. Mostec-
ko. Telefon: 721 442 860

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
8. 2. od 19 hodin KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU 
Autor: CHARLES DICKENS a FRANTIŠEK LANGER. Režie: Lukáš Kopecký. Adaptace slav-
né humoristické knihy. Podivuhodné cesty a skutky svérázných anglických gentlemanů, 
konajících dobro navzdory všem překážkám. Vstupné na reprízy: 150 a 170 Kč.
9. 2. od 19 hodin LHÁŘI
Autor: Anthony Neilson. Režie: Věra Herajtová. Groteskní, absurdní, černá i dojemná ko-
medie výrazného skotského dramatika. Drsný úkol pro dvojici přecitlivělých policistů, 
kteří se, ve snaze být ohleduplní, zapletou do vlastních lží.
Vstupné na reprízy: 150 a 170 Kč. Délka představení: 120 minut. 
11. 2. od 19 hodin ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Autor: B. Comden, A.Green, N. H. Brown, A. Freed. Režie: Pavel Ondruch. Slavný swingový 
muzikál, v němž nechybí tanec, zpěv ani láska. Vstupné na reprízy: 180 a 200 Kč. Délka 
představení: 180 minut. Muzikál Zpívání v dešti zvítězil v anketě Cena diváka jako nejlepší 
inscenace roku 2014! 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
6. 2. od 17 hodin KOCOUR V BOTÁCH (premiéra - volné)
Autor, režie: Jiří Jelínek. Náš Kocour se umí do života obout. Na problémy si došlápne. 
Umí to pořádně nakopnout. Taky vás rozčilují Honzové, co nevědí kudy kam? Staňte se 
kocoura vašeho vlastního příběhu. Pohádka o kocourovi, který se jmenuje Terezka a kde 
o osudech hrdinů můžete rozhodnout i vy, vás čeká u nás v divadle. Představení po kte-
rém koupíte svým domácím mazlíčkům obuv! Koťata, těšte se. MŇAU. Pro děti od tří let.

CITADELA LITVÍNOV
9. 2. od 18 hodin LAZEBNÍK SEVILLSKÝ
KINO – Filmový záznam opery LAZEBNÍK SEVILLSKÝ. Díky své melodické invenci, vtip-
nosti a instrumentační řemeslnosti psal Rossini velice lehce. Důkazem toho je i Lazebník 
sevillský – vrchol Rossiniho tvorby, který vznikl za pouhé tři týdny! V Rossiniho komické 
opeře plné převleků je dominantní postavou mazaný Figaro, který v bláznivé historce o 
zamilovaném hraběti Almavivovi a jeho vyvolené Rosině poskytuje za pár zlaťáků zamilo-
vanému páru svůj důvtip a pomoc. Dvojici milenců tvoří operní hvězdy nejzářivější – Joyce 
DiDonato a Juan Diego Flórez. Autor: Gioachino Rossini. Dirigent: Maurizio Benini. Účin-
kují: Peter Mattei, Joyce DiDonato, Juan Diego Flórez. Délka záznamu: 3 hodiny 11 minut 
(součástí záznamu je 1 přestávka). Promítáme v originálním znění s anglickými titulky v 
obraze a s českými na podplátně. Cena vstupenky 299 Kč, pro seniory a ZTP 249 Kč. Ke 
vstupence zdarma sklenka vína a tištěný program.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
6. 2. od 16 hodin BROUK PYTLÍK
Pohádku na motivy slavné knížky Ondřeje Sekory upravila Jana Galinová. Hudba a texty 
písní Jan Turek, scénář Hynek Dřízhal, kostýmy Tomáš Kypta, choreografi e Lenka Masá-
rová. V režii Jurije Galina hrají Robert Stodůlka, Petr Kozák, Petr Erlitz, Kamila Raková, 
Kristýna Lišková, Lukáš Masár a Jana Galinová a další. Vstupné 80 Kč. 

V+V ROCK BAR
SEVEN - < Heavy >< Hard >< Power Rock > ČB // FINAL PAIN - Progressive Metal - Most 
„Každý měsíc je weekend věnovanej metalu v jakýkoliv podobě. Seven je kapela, která 
od roku 1995, hraje Hard and Heavy. Účinkuje po celé Evropě, několikrát ji projela křížem 
krážem včetně Ruska kde má mnoho fanoušků. Jako první česká kapela podepsali smlou-
vu s největší vydavatelskou fi rmou Nuclear Blast a díky ní prodává cd nosiče po celém 
světě. Nyní pilně pracují ve studiu na novém cd KeepThe Faith Heavy Metal.“

Pan doktor zachránil za tři dny život nejméně deseti pacientům. Měl tolik operací? (TAJENKA).

Přijmeme 
UKLÍZEČKUUKLÍZEČKU
na zkrácený úvazek.
Telefon: 720 371 110

Důmrealit.cz - SEVER - MOST
aktuálně nabízí 3 volná místa 

na pozici 

realitní makléř 
tel. 736 480 410
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Házenkářky 
vyprovodily nováčka 

z Plzně

Vysokým vítězstvím 
skončilo domácí vystoupe-
ní házenkářek DHK Baník 
Most, které přivítaly na své 
palubovce nováčka interligy, 
celek Plzně. Ten nakonec od-
jel s porážkou 36:15. Naproti 
tomu z  Poruby tým odjel 
s bodem za remízu 27:27. 

V neděli na duel 
s Plzní

Hokejisté mistrovské-
ho HC Verva Litvínov se 
po pátečním utkání v  Brně 
představí v  neděli 7. února 
opět na domácím ledě. Zde 
od 15.30 hodin přivítají tým 
Škody Plzeň. 

V sobotu hraje Most 
s Třebíčí

Sobota 6. února bude pro 
hokejisty prvoligového HC 
Most opět ve znamení do-
mácího utkání. Tentokrát se 
na mosteckém ledě představí 
celek z Třebíče. Střetnutí za-
číná tradičně v 17.30 hodin. 

Zájemci o jízdy mají 
možnost v únoru

Další možnost svézt se po 
mosteckém závodním okru-
hu mají zájemci už za něko-
lik dní. Umožní jim to Th e 
Most Winter Challenge, tedy 
volné jízdy pro veřejnost, 
které se uskuteční v  sobotu 
13. února od 10.00 do 15.00 
hodin. 

Už v pátek se v Mostě 
hraje házená

Celek házenkářek DHK 
Baník Most se už v pátek 6. 
února opět představí na do-
mácí palubovce. Ve sportov-
ní hale v Mostě Černí andělé 
přivítají od 18.00 hodin tým 
Sokola Písek. 

Stolní hokejisté mají 
v únoru volněji

Ve spíše volnějším úno-
rovém programu je nejbližší 
akcí Oblastní kolo Ligy škol 
v  billiard-hockey šprtci. To 
se uskuteční ve středu 10. 
února a jeho dějištěm bude 
Středisko volného času 
v Mostě.

Souš hraje v sobotu 
s Horním Jiřetínem

Další přípravné utkání 
sehraje divizní Baník Souš 
v  sobotu 6. února. Jejich 
soupeřem budou fotbalisté 
z  krajského přeboru, a sice 
celek Sokola Horní Jiřetín. 
Hraje se na umělé trávě 
v areálu Souše od 11.00 ho-
din.    (jak)

44. kolo TELH

neděle 

7. února
2016

15:30 hodin

Přijďte
nám
fandit!

František Gerhát

HC VERVA
Litvínov

HC ŠKODA
PLZEŇ

PRAHA - V pražském hotelu Chodov se konalo 24. Mistrovství ČR ve-
teránů v  silovém trojboji. Této soutěže se zúčastnili Petr Zamazal, 
Radim Kopal, trenér Dušan Švarcbach a Jiří Poutník, nejstarší člen 
oddílu SKST Litvínov. 

Jiří Poutník se k  závodům 
vrátil po delší době a hned se 
pokusil ve věkové kategorii M4 
(70 let a více) o vytvoření nové-
ho národního rekordu v  benč-
presu o váze 110 kg. Bohužel, 
tato váha byla zatím nad jeho 
síly. I přes tento nezdar si Jiří 
Poutník vybojoval výkonem 
412,5 kg (dřep 145 kg – benč 
105 kg – mrtvý tah 162,5 kg) ti-
tul mistra ČR a vylepšil osobní 
rekord v mrtvém tahu ve váhové 
kategorii do 83 kg.

Dobře si vedl také Petr Za-
mazal ve věkové kategorii M3 

(60 – 69 let), který startoval 
v kategorii do 120 kg. V  této 
nabité kategorii bojoval do po-
slední chvíle o svůj první mis-
trovský titul v silovém trojboji, 
který nakonec výkonem 562,5 
kg (dřep 175 kg – benč 162,5 
kg – mrtvý tah 225 kg) i získal. 
Ke zlaté medaili mu poté přibyl 
ještě pohár za 2. místo v abso-
lutním pořadí. Petr si navíc pře-
konal všechny osobní rekordy, 
což je dobrý začátek před nad-
cházejícím mistrovstvím Evro-
py veteránů, kterého by se chtěl 
v létě zúčastnit.

Všech devět platných poku-
sů v  zápise měl naplánované 
Radim Kopal, který nastoupil 
ve věkové kategorii M1 (40 – 

49 let) do 93 kg. Plán mu však 
zhatil neúspěšný třetí pokus 
v benčpresu, kde si nechal nalo-
žit 205 kg. Činku sice zvedl, ale 

pro technickou chybu (zvednutí 
hýždí během provádění poku-
su) nemohl být pokus uznán. 
V  nejnabitější kategorii Radim 
nakonec skončil vyrovnaným 
osobním rekordem v  trojboji 
670 kg (dřep 245 kg – benč 195 
kg – mrtvý tah 230 kg) na nepo-
pulárním 4. místě. 

Na stupně vítězů se 3. mís-
tem ke svým svěřencům přidal 
i trenér Dušan Švarcbach, které-
mu uteklo stříbro jen o 2,5 kg. 
Přesto byl se svými výkony spo-
kojen, když v kategorii do 83 kg 
celkem nazvedal 647,5 kg (dřep 
257,5 kg – benč 132,5 kg – mrt-
vý tah 257,5 kg).

Soutěže se zúčastnilo 40 vete-
ránu, z toho 2 veteránky.

Text a foto Petra Steinerová 

Dva mistrovské tituly putují do Litvínova

Zleva Jiří Poutník, Petr Zamazal a Radim Zleva Jiří Poutník, Petr Zamazal a Radim 
Kopal na 24. Mistrovství ČR veteránů v Praze. Kopal na 24. Mistrovství ČR veteránů v Praze. 

MOST - Mladší žáci Baníku Most 
NH vyhráli turnaj Zimního halo-
vého poháru v národní házené 
pořádaný 31. 1. 2016 v mostec-
ké sportovní hale. 

Mosteckým hráčům se vyda-
řil vstup do turnaje, když doká-
zali porazit KNH Litvínov 10:7. 
Těsnou výhru 9:8 si připsali há-
zenkáři Baníku také proti Žatci 
a své vítězství v turnaji koruno-
vali střelecky nejvydařenějším 
zápasem proti Chomutovu, kte-
rý porazili 18:14. Po intenzivní 
zimní přípravě je první místo 
v turnaji zaslouženou odmě-
nou celému mosteckému týmu 
mladších žáků. 

Kompletní výsledky turna-
je: Most - Litvínov 10:7 (5:3), 
Žatec – Chomutov 16:9 (7:3), 
Most – Žatec 9:8 (2:5), Chomu-
tov – Litvínov 18:15 (9:8), Žatec 
– Litvínov 14:13 (8:9), Most - 
Chomutov 18:14 (11:7). 

Sestava Baníku Most NH: 
Radek John, Filip Cihlář, Tomáš 
Fojtík (4 góly Litvínovu/2 Žat-
ci/5 Chomutovu), Matěj Cihlář 
(2/0/2), Denis Grásl (3/7/5), 
Tomáš Matuš, Martin Vaníček, 
Vojtěch Šmahel (1/0/4), Martin 
Pastucha, Jakub Vitásek (0/0/2), 
trenéři - Zdeněk Bíma ml., Ale-
xandr Grásl, Vítězslav Nový, 
Marek Paus.

Ještě před mladšími žáky se 
v neděli 31. 1. 2016 v mostecké 
sportovní hale představili do-

rostenci. Baník Most NH nej-
prve porazil TJ Šroubárna Žatec 
B 31:17, po poločasu 15:8. Tým 
Mostu pak ale podlehl A týmu 
ze Žatce 19:25 po poločasu 6:12. 

Sestava Baníku Most NH: 
brankáři - Jakub Rybáček, Pavel 
Kousek,útok - Pavel Benda (12 
gólů), Martin Šalanský (15), Pa-
trik Dinstpír (4), David Pham 
(7), Marek Fojtík (11), obrana 
- Ondřej Navrátil, Roman Kastl, 
Jáchym Pomahač, Jaroslav Svo-
boda, Petr Mikeš, trenéři - Jan 
Kneř, Zdeněk Bíma, Rostislav 
Pátek. (nov)

ž

k

LITVÍNOV - Z Velké ceny města Litvínova v krasobruslení přivezli zá-
vodníci z Mostu hned osm medailí. Z toho čtyři nejcennější. 

„Závod byl dlouhý, ale pro 
Most jeden z nejlepších. Vybo-
jovali jsme osm medailí a z toho 
čtyři ty nejcennější, zlaté. V pří-
pravkách se předvedla Stelinka, 
která skončila na úžasném pá-
tém místě. Dále Evička, která si 
zazávodila hned dvakrát, jednou 
si vybojovala zlato a jednou stří-
bro. V nováčcích mladších svoji 
bezchybnou jízdu předvedla So-
phinka, která si opět vyjela prv-
ní místo. V žačkách nejmladších 
A jsme měly dvě zástupkyně, a to 
Emičku a Dominičku. Emička si 
vyjela krásné sedmé místo a Do-
minička místo jedenácté. Také 
dvě zástupkyně měla kategorie 
žaček nejmladších B, kde bylo 
s kým bojovat, k závodu nastou-
pilo 24 krasobruslařek. Zadařilo 
se oběma závodnicím. Štěpánka 
si vybojovala zlato a Sašenka 
bronz. Lucinka startovala za 

žačky B a vybruslila si brambo-
rovou medaili. V žačkách A Most 
reprezentovala Dominika, která 
si svým výkonem zajela pro stří-
brnou medaili. Fanda, který si 
jel ,,zatrénovat,, na OBO závod, 
předvedl téměř dokonalou jíz-
du s dvojitým axelem. Poslední, 
kdo na led nastoupil za Most, 
byla Šárka, která také nezkla-
mala a domů si odvezla stříbro,“ 
ohlédla se za průběhem Velké 
ceny Litvínova Monika Kordí-
ková, předsedkyně mosteckého 
oddílu krasobruslení. Výsledky 
mosteckých závodnic a závod-
níků: 

Adulta A: 2. Tůmová Šárka. 
Žáci A: 1. Kordík František. 
Žačky A: 2. Kolmanová Domi-
nika. Žačky B: 4. Vaňková Lucie. 
Žačky nejmladší A: 7. Jančárko-
vá Ema, 11. Loucká Dominika. 
Žačky nejmladší B: 1. Maříková 

Štěpánka, 3. Vitmayerová Ale-
xandra. Nováčci mladší: 1. Ku-

čabová Sophie. Připravka I a II: 
1.a 2. Blahoutová Eva. Přípravka 
III: 5. Nováková Stela.  

Soutěže se zúčastnila také 
vnučka starosty Meziboří Klá-
ra Červenková, která za žačky 
mladší A vybojovala druhé mís-
to.  (jak)

MOST – Hokejisté prvoligového 
HC Most měli o víkendu napilno. 
V průběhu dvou dní sehráli dva 
domácí zápasy. V  prvním pří-
padě si připsali vítězství za dva 
body, v druhé neuspěli. 

V sobotu se představili proti 
silné Slavii Praha a po více než 
dramatickém průběhu dokázali 
zápas dotáhnout až do vítězství 

po samostatných nájezdech 6:5. 
V neděli je pak čekala dohráv-
ka s  Přerovem. Hostující klub 
byl v  duelu lepší a nakonec si 
odvezl výhru 1:4. Mostečtí tak 
nadále zůstávají přišpendleni 
u dna tabulky WSM ligy, když 
na předposlední Šumperk před 
středečním zápasem v  Kadani 
ztráceli pět bodů.  (jak)

Hokejisté Mostu si 
připsali výhru a porážku

Žáci Baníku vyhráli 
halový pohár

Mostečtí krasobruslaři si 
z Litvínova odvezli osm medailí

LITVÍNOV – Dvě domácí utkání v  řadě absolvovali hokejisté mis-
trovského HC Verva Litvínov. Těm patří z obou duelů čtyři body. 

V pátek hrál Litvínov derby 
s Libercem, ze kterého ale nako-
nec vyšel lépe soupeř, který zví-
tězil po samostatných nájezdech 
2:3. Nedělní souboj s  Hradcem 
Králové už vyzněl daleko lépe 
pro domácí. Ti totiž po skvělém 
výkonu dokázali zvítězit vysoko 
5:1.

„Poslední čtyři zápasy hraje-
me agresivní hokej, který hrát 
chceme. První třetina nebyla 
z naší strany ideální, dost na 
můj vkus opatrná. Řekli jsme 
si pak v kabině, že se musíme 
víc tlačit do brány a výsledek se 
v podobě gólů dostavil. Ve dru-
hé třetině jsme hráli dobře. Když 
tam padnou góly, tak se hráčům 
trošku rozvážou nohy a ruce. 

Začali jsme hrát takový lehčí 
hokej, který vypadal hezky. Dali 
jsme konečně nějaké góly z přesi-
lovek, což rozhodlo. Děkuji muž-
stvu a především brankáři, pro-
tože soupeř měl v první i druhé 
třetině vyložené šance. Hradec je 
kvalitní,“ řekl k průběhu zápasu 
asistent trenéra Jiří Šlégr. Ten 
také na otázku, co Radek Duda, 
který se už v zápase s Libercem 
nevešel do základní sestavy, od-
pověděl: „Jak jsem řekl po mi-
nulém zápase, dohodli jsme se 
s ním, že zapracujeme na kondi-
ci, každý den mu připravujeme 
trénink,“ dodal Šlégr. Výsledky 
zapasů:

HC Verva Litvínov – Bílí tygři 
Liberec 2:3sn (0:1, 1:0, 1:1 – 0:0 

– 0:1). Branky a nahrávky: 26. 
Pavelka (Gula, Hübl), 60. Hanzl 
(Gerhát, Pavelka) – 7. Radivo-
jevč (Bulíř, Mojžíš), 48. Kren-
želok (Birner, Vampola), rozho-
dující nájezd Řepík. Rozhodčí: 
Fraňo a Úlehla. Vyloučení: 4:5, 
navíc Frolo (Lit) a Vlach (Lib) 
2+2+10 min. za hrubost a ne-
sportovní chování. Využití: 0:1. 
Zásahy: Petrásek 26 - Lašák 37. 
Diváci: 4 535.

HC Verva Litvínov – Mount-
fi eld Hradec Králové 5:1 (1:1, 
3:0, 1:0). Branky a nahrávky: 20. 
Pavlík (Hanzl), 21. Lukeš (Hü 
bl, Gerhát), 22. Frolo (Piroš), 
32. Hanzl, 53. Gerhát (Hübl, 
Lukeš) – 18. Courchaine (Ihna-
čák, Frühauf). Rozhodčí: Pešina 
a Mrkva. Vyloučení: 5:7 Využití: 
4:1! Zásahy: Petrásek 25 - Svo-
boda 29. Diváci: 4 248.  (jak)

Verva brala čtyři body

František KordíkFrantišek Kordík
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MOST – Oblastní muzeum v Mostě ve spolupráci s Moravským zem-
ským muzeem v Brně připravilo unikátní výstavu pod názvem Umě-
ní australských domorodců - Za posledními lidmi z doby kamenné. 
Vernisáž tento týden slavnostně zahájil ředitel muzea.

Výstava obsahuje přes 130 
exponátů. Jedná se o autentic-
ké umělecké předměty, malby v 
„tzv. rentgenovém stylu“ a řadu 
předmětů zdobených tradičními 
malbami – schránky na uložení 
kosterních pozůstatků, hudební 
nástroje (didgeridoo), rituální 
vesla... Velmi cenná je rovněž 
rekonstrukce chaty s originální-
mi malbami na kůře. Instalace je 
doplněna získanými loveckými 
zbraněmi, předměty denní potře-
by kmene Rembarranga a arche-
ologickými nálezy – kamennými 
nástroji. Součástí výstavy jsou 
kopie jednotlivých zobrazení 
mýtických duchů i zvířat, v čele 
s rozsáhlou kopií (12x6 m) zná-
mé skalní obrazárny Oenpelli. 

Exponáty byly získány v roce 
1969 světově proslulým antro-
pologem Janem Jelínkem při 
vědecké expedici Moravského 
zemského muzea po severní 
Austrálii, a především po setká-

ní se skupinou domorodců ve-
denou stařešinou Mandargem. 
Tato skupina si uchovala znalost 
technik i myšlenkového světa 
tradiční společnosti lovců a sbě-
račů nedotčených moderní civi-
lizací. Expedice také prováděla 
archeologické, antropologické 

a zoologické výzkumy, při nichž 
bylo získáno velké množství 
sbírkových předmětů. Unikátní 
sbírka získala díky vstřícnosti 
australských úřadů během ob-
dobí „pražského jara“ povolení 
k vývozu do ČSSR. 

Na vernisáži vystoupil Ond-
řej Smeykal, profesionální hráč 
a průkopník hry na australský 
domorodý nástroj didgeridoo. 
Výstava potrvá až do 31. května 
2016. (sol)

Umění domorodců 
v muzeu

Na vernisáž dorazily desítky návštěvníků, mezi Na vernisáž dorazily desítky návštěvníků, mezi 
nimi i zástupci muzeí či Akademie věd ČR.nimi i zástupci muzeí či Akademie věd ČR.

Ondřej Smeykal o svých „netradičních“ Ondřej Smeykal o svých „netradičních“ 
nástrojích dokázal poutavě vyprávět a nástrojích dokázal poutavě vyprávět a 

zaujmout tak nejen dospělé návštěvníky, ale zaujmout tak nejen dospělé návštěvníky, ale 
také děti. také děti. 

Úvodního slova se ujal ředitel Oblastního Úvodního slova se ujal ředitel Oblastního 
muzea v Mostě Michal Soukup, který muzea v Mostě Michal Soukup, který 
měl důvod k radosti. Muzeum totiž opět měl důvod k radosti. Muzeum totiž opět 
navštívilo nebývalé množství lidí.navštívilo nebývalé množství lidí.

Součástí výstavy jsou kopie jednotlivých Součástí výstavy jsou kopie jednotlivých 
zobrazení mýtických duchů i zvířat, v čele zobrazení mýtických duchů i zvířat, v čele 

s rozsáhlou kopií (12x6 m) známé skalní s rozsáhlou kopií (12x6 m) známé skalní 
obrazárny Oenpelli. obrazárny Oenpelli. 

Výstava je doplněna také zajímavými fotografi emi. Výstava je doplněna také zajímavými fotografi emi. 

Velmi cenné jsou také exponáty s originálními malbami na kůře. Velmi cenné jsou také exponáty s originálními malbami na kůře. 

Exponáty byly získány v roce 1969 Exponáty byly získány v roce 1969 
světově proslulým antropologem světově proslulým antropologem 
Janem Jelínkem při vědecké Janem Jelínkem při vědecké 
expedici Moravského zemského expedici Moravského zemského 
muzea po severní Austrálii a muzea po severní Austrálii a 
především po setkání se skupinou především po setkání se skupinou 
domorodců vedenou stařešinou domorodců vedenou stařešinou 
Mandargem.Mandargem.

Na vernisáži vystoupil Ondřej Na vernisáži vystoupil Ondřej 
Smeykal, profesionální hráč a Smeykal, profesionální hráč a 
průkopník hry na australský průkopník hry na australský 
domorodý nástroj didgeridoo. domorodý nástroj didgeridoo. 


