
  Na fotografi i vidíte Lenku Sýkorovou, manželku uznávaného umělce a také spoluautorku znovuoživené plastiky. Vpravo Zdeněk Sýkora.
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Těžký život voliče
Motto: Politické hrátky se 

globálně nazývají „politic-
ká kultura“. Není ale zce-
la přesný, protože často se 
jedná spíše o pakulturu. 

Politici zkrátka ne-
zklamou. Navíc mají 
nadpřirozenou schop-
nost. V Mostě i v Lit-
vínově se jim podařilo 
vyčarovat „z komára 
velblouda“. Umělci po-
litických hrátek to před-
vedli na zastupitelstvech obou měst, přímo před 
očima svých občanů. Jak zjistíte uvnitř novin, mi-
nulý týden se sešla hned tři zastupitelská zasedání. 
Dvě z nich – v Mostě a Litvínově - připomínala spíš 
divadelní frašku. Navíc špatně zahranou. V prvním 
případě se jak „nezdařený apríl“ odvolávali radní 
a k samému konci, po bouři kvůli jednacímu řádu, 
došlo i na odchod opozičních poslanců z jednacího 
sálu. V Litvínově to bylo ještě o něco pikantnější. 
Politické dění toho dne skončilo dřív, než vůbec sta-
čilo začít. Zastupitelé si kvůli úpravám v programu 
vjeli do vlasů, aniž by stihli zahřát židle, a rozpusti-
li se. Takový je v rychlé zkratce stav místní politické 
scény.

Říká se, že politik má těžký život. Dovolím si 
opravit, že těžký život má volič. Pokud se chcete 
seriózně zajímat o politické dění na současné ko-
munální scéně, vřele doporučuji silné nervy. V po-
slední době totiž zastupitelstva v Mostě a Litvínově 
opravdu připomínají spíš bídně režírované komedie 
a draze placené frašky. V těchto žalostných tragiko-
mediích se někdy přestávají orientovat sami aktéři, 
natož pak občané, kteří tato divadýlka platí. Pro 
voliče si dovolím ještě jednu radu: Nedistancujte se 
od politiky. Sledujte, zajímejte se a kritizujte. Poli-
tice a politikům to prospěje! 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

ky se 
ic-
e-
se 
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„Soušské číči“ u balónu

Víte, že v Mostě se hraje ženský fotbal 

a docela úspěšně? Uvnitř novin zjistí-

te, jak to chodí ve fotbalovém „muž-

stvu“, kterému vládnou ženy. 

4

Můj dům, můj hrad

Poslanec David Kádner chce prosadit 

nový zákon. Má ochránit slušné lidi 

před zločinci, kteří neváhají překročit 

práh jejich domu. Podaří se mu to?

7

Hokejová mládež v Kanadě

Litvínovští mladí hokejisté byli na zku-

šené v Kanadě. Stálo to zato, přivezli si 

rovnou zlato.

8

Není tužka jako tužka

A když se jich sejde celá sbírka, je roz-

hodně na co koukat a co obdivovat.

12

LITVÍNOV – Litvínov se může chlubit unikátem světového významu. Vestibul Citadely zdobí znovuobje-
vená plastika Zdeňka Sýkory, mezinárodně uznávaného výtvarníka. Plastika přežila veškeré zásahy do 
Citadely od roku 1976, ukrytá pod sádrokartonem. 

Slavnostního odhalení znovuobjevené plasti-
ky Zdeňka Sýkory v  Citadele se zúčastnila také 
Lenka Sýkorová, manželka uznávaného umělce 
a jeho spoluautorka. „Jsou to takové litvínovské 

Pompeje. Plastika přežila schovaná, zazděná. Už 
jsme ji vyškrtli ze seznamu zachovaných realizací. 
Dík naší vyslankyni v Litvínově Dáše Wohankové 
a pracovníkovi Citadely Jaroslavu Špačkovi byl ale 

učiněn objev naprosto epochální. Jaroslav Špaček si 
vzpomněl, že se dílo při snižování stropů a celkové 
přestavbě atria ocitlo za sádrokartonem. Můžeme 
tedy poděkovat neznámému osvícenému zedníko-
vi, že dlaždice neotloukl, a Miroslavu Otcovskému, 
který při současných přestavbách plastiku ochránil 
a postaral se, aby se znovu zaskvěla,“ uvádí Lenka 
Sýkorová. (Pokračování na straně 6)

Utajená unikátní plastika opět ožila

MOST – Tento týden se znovu po zimní přestávce 
otevírají brány Podkrušnohorského technického 
muzea. Na letošní sezónu se opět chystají zají-
mavé akce a novinky. Tou největší je oprava těžní 
věže s interaktivními zážitky. 

Jedním z největších překvapení pro návštěv-
níky hornického muzea má být simulovaná 
klec, v níž horníci fárali do šachty. Díky speciál-
ním efektům by tato expozice mohla patřit mezi 
nejzajímavější a také nejatraktivnější lákadla 
v muzeu. „Požádali jsme o evropské dotace, které 
jsou ve větším objemu a až zhruba v  červnu se 

dozvíme, jestli jsme byli úspěšní. Peníze bychom 
chtěli využít na opravu těžní věže,“ uvedl ředitel 
muzea Zbyněk Jakš. I z  toho důvodu se zatím 
muzeum nechce pouštět do žádných větších 
akcí. I přesto, že zatím není stoprocentně jasné, 
zda se vše podaří, muzeum chystá i pro letoš-
ní rok řadu zajímavých akcí. „Teprve začínáme, 
i když lidé do muzea chodili i v lednu a v únoru, 
kdy je muzeum zavřené. Větší nápor očekáváme 
ale zhruba až od dubna a května,“ informoval 
dále Zbyněk Jakš. 

(Pokračování na straně 6)

Hornické muzeum 
slibuje velké kuriozity

Sádrokarton skrýval 
tajemství...

Hornické muzeum slibuje: Hornické muzeum slibuje: 
Opět se máme na co těšit!Opět se máme na co těšit!
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RACIO MOST s.r.o.
technologické čištění 

přijme:

řidiče - obsluhu sacích kombi vozů
ŘP s k. B + C, platný profesní průkaz řidiče, ADR vítána

Požadavky: praxe, dobrý zdravotní stav, čistý 
trestní rejstřík, zodpovědnost, samostatnost, 

ochota pracovat.

V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: 
kopriva@odpadyracio.cz 

telefonicky na číslech: 
775 654 501 nebo 606 029 702 

MOST – Na posledním zasedání mosteckých zastupitelů bylo zase 
„veselo.“ V poklidu se nesl pouze samotný úvod jednání, kdy politici 
uctili minutou ticha památku zesnulého herce mosteckého divadla 
Stanislava Oubrama a dlouholeté pracovnice technických služeb 
Jany Peškové. 

Když od řečnického pultíku 
odešel poslední občan, zača-
la rozprava zastupitelů, kteří 
se dostavili v  plném počtu. 
Výměna názorů mezi opozicí 
a koalicí záhy začala nabírat na 
obrátkách. Nejprve na návrh 
opozičního zastupitele Adol-
fa Sigmunda za KSČM politici 
hlasovali o návrhu na odvolání 
rady města. Hlasováním v  po-
měru 20 pro 25 proti, nikdo se 
nezdržel, ale neprošel. Stejně 
tak zastupitelé nepodpořili ani 
návrhy dalších několika politi-
ků na stažení z programu bodů 
týkajících se změněného jedna-
cího řádu a cenové mapy. Dis-
kuse zastupitelů se vyhrotila při 
projednávání nového jednacího 
řádu. Obsahoval některé změny 
týkající se například předklá-
dání materiálů zastupitelům, 
rozpravy či diskusí. „Mám 
v ruce zprávu z ministerstva vni-
tra, která upozorňuje na někte-
ré možné rozpory se zákonem. 
Například změny v programu je 
oprávněn podávat člen zastupi-
telstva během celého programu, 
nejen na začátku a další. Je zde 
vícero bodů, kde nový jednací 
řád koliduje se zákonem,“ kri-
tizoval materiál zastupitel za 

ANO Jan Schiller. K  němu se 
přidala stranická kolegyně Be-
renika Peštová a zastupitelka 
za SMM Hana Jeníčková. Ta 
navrhovala, zda by nebylo lepší 
bod stáhnout a nejdříve jej blíže 
prodiskutovat. Primátor nej-
dříve vyhlásil krátkou přestáv-
ku, během níž se vedení města 
radilo se svými advokáty a ta-
jemníkem. „Po poradě a prostu-
dování jsme došli k závěru mož-
ného výskytu porušení zákona 
o obcích. Tento jednací řád je ov-
šem porovnán s  jednacími řády 

dalších několika obcí… Možné 
porušení je v  několika článcích, 
proto provedeme úpravu těchto 
částí na místě,“ sdělil primátor 
a po provedených úpravách 
chtěl přistoupit k  hlasování. 
Na to ale nechtěli opoziční po-
litici vůbec slyšet a dožadovali 
se bližšího prostudování nové 
úpravy v  písemné podobě. Ve-
dení města si ale stálo za svým. 
Opoziční zastupitelé za ANO, 
KSČM a SMM nakonec na pro-
test opustili své lavice. Roková-
ní dále pokračovalo jen v počtu 
26 zastupitelů a zbývající body 
programu včetně již diskuto-
vané cenové mapy hlasováním 
nakonec prošly. Na svém dalším 
zasedání se zastupitelé sejdou 
až 28. dubna. (sol)

MOST – Komise prorodinných aktivit navrhla zastupitelům ke 
schválení celkem 46 žádostí o příspěvky z  rozpočtu města Mostu 
v celkové výši přes pět a půl milionu korun. 

Opozice navrhovala, aby za-
stupitelé podpořili dotace jen 
těm neziskovkám, které působí 
v  Mostě. „Velmi mne zarazily 
dotace poskytované například 
Obrnickému centru sociálních 
služeb. Most stále má ekviva-
lent těchto služeb. V  tomto pří-
padě jsou to nadbytečné pení-

ze a měly být raději dotovány 
subjekty působící zde,“ vznesl 
protinávrh na neschválení do-
tací ve výši zhruba sto třiceti 
tisíc korun obrnickému centru 
zastupitel za SMM Luboš Pitín. 
Jeho protinávrh ale zastupitelé 
nepodpořili a odhlasovali dota-
ce všem žadatelům. 

Náměstkyně primátora Mar-
kéta Stará, která má v  gesci so-
ciální oblast a předkládala ke 
schvalování materiál komise 
prorodinných aktivit, reagovala 
také na kritiku v diskusi občanů. 
Vysvětlila, proč rada města sníži-
la výši prostředků poskytovaných 
městem neziskovkám na úroveň 
roku 2015. „Letos dochází ke změ-
ně fi nancování. Je pro nás důležité, 
abychom se nedostali k  tomu, že 
příspěvky neziskovkám dosáhnou 

fi nanční potřebu a budou se vra-
cet. Zbývající prostředky budou 
dofi nancovány právě s  ohledem 
na aktuální potřebnost konkrét-
ních služeb,“ uvedla náměstkyně 
s  tím, že by mohl nastat případ, 
kdy Ústecký kraj poskytne na 
konkrétní službu dotace také. 
„Proto vyčkáme, až kraj vyřeší 
vyrovnávací platbu. Pak zjistíme, 
jestli je potřeba službu dofi nanco-
vat,“ dodala ještě na vysvětlenou. 
 (sol)

„Nenechte nás 
napospas!“ 

MOST – Komunitní pláno-
vání v Mostě a jeho fi nancová-
ní se stalo hlavním a jediným 
tématem žhavé diskuse občanů 
na posledním zastupitelstvu. 
Požadovali ponížené příspěvky 

od města vrátit zpět. O navýše-
ní příspěvku přišel zastupitele 
žádat ředitel obecně prospěšné 
společnosti K  srdci klíč Karel 
Komárek, jež v  Mostě zastře-
šuje sociální služby Azylového 
domu pro muže, Domu napůl 
cesty a noclehárny s  ubytov-
nou. Tyto služby ročně ubytují 
kolem dvě stě padesáti klien-
tů a zaměstnávají třicet osob. 
„Finančně přinášíme na tyto 
služby kolem sedmi a půl mili-
onů korun ročně. V  roce 2015 
jsme k  těmto prostředkům do-
stali od města zhruba 550 tisíc 
korun, což je zhruba 14 procent 
z  celkových nákladů,“ shrnul 
Komárek a připomněl úskalí 
poskytovatelů sociálních služeb 
a neziskovek při zpožděných 
platbách. Od zastupitelů žádal 
podporu, a to sto tisíc korun. 
„Od města Mostu obdržíme na 
letošek o sto tisíc korun méně 
než loni. Pro tento rok jsme letos 
naši žádost o dotace o něco na-
výšili. Pokud se nepodaří získat 
minimální rozdíl oproti minu-
lému roku, budeme čelit závaž-
ným ekonomickým problémům, 
ale i sankcím, kvůli nedodržení 
spoluúčasti, kterou nás zavazuje 
Ústecký kraj,“ vysvětlil ředitel 
společnosti K srdci klíč. „Finan-
cování neziskových organizací 
obecně není lehké, ale věřím, že 
město Most prostřednictvím vás 
a komunitního plánu své nezis-
kovky podpoří, a nenechá je na-

pospas skepsi a závažným eko-
nomickým problémům,“ dodal.

„Nechceme ztratit 
partnerství“

K tématu komunitního plá-
nování vystoupil i druhý Mos-
tečan a aktivní účastník komu-
nitního plánování. Pozastavil 
se nad přerozdělováním pro-
středků na podporu sociálních 
služeb prorodinných a volnoča-
sových aktivit v Mostě. „Návrh 
na přerozdělení peněz, o kterém 
rozhodla rada města, se výrazně 
liší od návrhu komise prorodin-
ných aktivit a sociálních služeb. 
Celkem se rozdělilo o zhruba 650 
tisíc korun méně, než je v rozpoč-
tu komise. Zůstanou prostředky 
v  rozpočtu komise?“ dotazoval 
se občan a zároveň vyjádřil zne-
pokojení nad podle něho ne-
transparentním přístupem rady 
města k žadatelům v programu. 
„Některým poskytovatelům jste 
totiž ponechali prostředky dle 
návrhu komise, jiným se fi nan-
ce o něco málo snížily, někomu 
se snížily výrazně. Jen jedinému 
žadateli byly prostředky navýše-
ny, a to dokonce na sto procent 
jeho žádosti. Byl skutečně o tolik 
lepší než ostatní?“ ptal se u řeč-
nického pultíku. „Vedení města 
s  organizacemi zapojenými do 
komunitního plánování jednalo 
vždy jako s  rovnocennými part-
nery. Byli bychom neradi, kdyby 

se toto partnerství vytratilo!“ za-
končil.

„Projekty jsou 
ohroženy“ 

Petr Svašek přišel zastupi-
tele rovněž požádat o přiděle-
ní příspěvku města k zajištění 
bezproblémového fungování 
prorodinných, volnočasových 
a sociálních služeb. „Je tu 44 
poskytovatelů těchto aktivit, kte-
ré pečují o tisíce klientů našeho 
města. Od mládeže, dětí, zdra-
votně postižených až po seniory. 
Sociální služby zaměstnávají 
stovky lidí. Je potřeba je nějak 
fi nancovat, i když jsou vícezdro-
jové. Letos komise prorodinných 
aktivit měla k  dispozici přes pět 
milionů korun a rada města 
rozhodla o přidělení jen zhruba 
čtyř a půl milionu korun. Neroz-
děleno zůstalo 647 tisíc korun. 
My chceme, abyste tuto částku 
ponechali v rozpočtu komise a ta 
rozhodla o tom, že budou tyto 
služby dofi nancovány tak, aby 
nebyly ohroženy plánované pro-
jekty,“ žádal Petr Svašek. Primá-
tor Jan Paparega v reakci na jeho 
diskusní příspěvek přítomné 
ujistil, že tyto peníze skutečně 
v  komisi prorodinných aktivit 
zůstanou. „Tyto prostředky zde 
budou tak, abychom v  případě 
potřeby byli připraveni reago-
vat,“ potvrdil první muž města. 

(sol)

MOST - Kino Kosmos v  těchto 
dnech znovu obnovilo provoz. 
Během února bylo totiž zavře-
né. Návštěvníci si tak mohou 
od března vyzkoušet v  rámci 
promítání nová a pohodlnější 
sedadla. 

Původní, čtyřicet let stará, ne-
chal totiž provozovatel kina vy-
měnit. Pořídilo se celkem na dvě 
stě nových sedadel, která do kina 
během února instalovali pracov-
níci městského divadla. „Chtěli 
jsme pro diváka zlepšit požitek, 
a také aby měli větší pohodlí. Se-
dačky sice nejsou úplně nové, ale 

oproti původním jsou mnohem 
komfortnější,“ podotkl ředitel 
knihovny Tomáš Ondrášek. Pří-
znivci fi lmového plátna mohou 
v nejbližší době vyzkoušet nová 
křesla například při sledování 
českého komediálního muzikálu 
Decibely lásky, který kino pro-
mítá v pátek 4. března a rovněž 
i po celý víkend. Od soboty 5. 
března pak také i Bohy Egypta 
ve 3D. První březnový víkend se 
děti v MAXI sále mohou těšit na 
odpolední představení Robinso-
na Crusoe: Na ostrově zvířátek, 
od 15 hodin.  (sol) 

„Doayen“ 
MOST - Městské divadlo v Mostě zařazuje mimořádně na sobo-
tu 19. 3. od 18 hodin na malé scéně vzpomínkový pořad „DO-
YEN“, aneb úsměvné vzpomínání na herce, kolegu a kamaráda 
Stanislava Oubrama, které připravili herci Městského divadla 
v Mostě. Původně plánované KLEVETĚNÍ (20. 3.) bude až 22. 
5. Vynikající herec s mimořádným hlasem Stanislav Oubram ze-
mřel ve věku 77 let, 14. února 2016. 

Račte se posadit na nové

  SLOVO MÁ OBČAN

Opozice k příspěvkům: Peníze jen našim!

Na zastupitelstvu to zase hřmělo
Co schválili 

zastupitelé na 

únorovém zasedání: 

Např. dotaci ve výši 250 
tisíc korun Podkrušnohor-
skému technickému muzeu 
na provoz a podporu čin-
nosti muzea. Odkup části 
pozemku v ulici Chanovská 
od SVS za 26  210 Kč pro 
stavbu IPRM DEMOS – 
Pěší propojení sídliště Cha-
nov s  lokalitou nádraží ČD 
v  Mostě. Cenovou mapu 
pozemků č. 7. Delegovali 
zástupce statutárního města 
Mostu Miroslava Adama, 
ředitele Správy městských 
lesů Most, v honebních spo-
lečenstvech, a to v  Honeb-
ním společenstvu Líšnice, 
Vtelno, Most – Komořany, 
Braňany, Děčany, Pyrop 
Třebívlice, Havraň a Malé 
Březno – Havraň. Prodej 
pozemků v  rozvojové zóně 
Joseph společnosti ALE-
VEN MOST, a.s. za účelem 
rozšíření parkoviště zaměst-
nanců a výrobního závodu. 
Závěrečnou zprávu o reali-
zaci IPRM DEMOS a odkup 
prodejního stánku umístě-
ného v ulici Čsl. mládeže od 
Lucie Matějíčné za 90 tisíc 
korun. 

Tentokrát to „schytali“ i novináři. Tentokrát to „schytali“ i novináři. 
Politici z přítomnosti objektivu Politici z přítomnosti objektivu 
radost evidentně neměli.radost evidentně neměli.
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MOST – Zastupitelé schválili dotaci 64 tisíc korun společnosti Dia-
help, z.s. Komise prorodinných aktivit však původně navrhovala 
této společnosti jen devět tisíc korun. 

Vedení města se ale shodlo, 
že společnosti Diahelp navýší 
dotaci na stoprocentní úhra-
du nákladů vzdělávací akce. 
„Už na předchozích zasedáních 
žádali někteří zastupitelé, aby-
chom se zabývali podporou této 
společnosti. Rada města toto 
zvážila a vyhověla,“ podotkla 
náměstkyně primátora Marké-
ta Stará. Společnost Diahelp se 
stará o nemocné děti s cukrov-

kou. Dotace, kterou zastupitelé 
schválili, je určena k zajištění 
letního edukačního víkendu 
na Farmě Dvorec. Vzdělávací 
akce bude zaměřena na téma 
Kontinuální měření senzorem 
a zábavný program pro děti. 
„Dětští pacienti diabetici dostá-
vají diabetické senzory od VZP 
zdarma. Znamená to, že jim 
je umožněno měření glykémie 
kontinuálně 24 hodin denně. 

Je to senzor, který se musí za-
vést, aplikují ho dětem rodiče. 
Hodnoty se přenášejí poté do 
mobilů, tabletů apod. Některé 
větší děti se to musí ale naučit 
samy, protože chodí už do školy 
a musí se monitorovat. Nenaučí 
se to však ze dne na den, trvá to 
delší dobu,“ vysvětlila princip 
mostecká zastupitelka a dětská 
lékařka Alena Dernerová a do-
dala: „Tyto senzory budou mít 
posléze i dospělí diabetici a bu-
dou se s  tím také muset naučit 
pracovat. Na Západě se toto po-
užívá běžně.“  (sol)

MOST – Kolem komunálního odpadu, jeho likvidace a také toho, 
zda město Most bude uplatňovat nové trendy v třídění odpadu, se 
točila diskuse zastupitelů. „Co se týče barevných popelnic, město 
Most nepatří zrovna mezi hitmakery,“ kritizovala Berenika Peštová 
(ANO).

Debatu kolem odpadů a jejich 
likvidace rozpoutala zastupitel-
ka za ANO Berenika Peštová. 
Pátrala, zda bylo už vyhlášeno 
výběrové řízení na svoz a li-
kvidaci odpadů, které převzaly 
technické služby, a kdo a za ko-
lik bude odpad svážet a likvido-
vat. „V nejbližších dnech by měla 
být vyhláena veřejná zakázka na 
nového dodavatele služeb. V zá-
konné lhůtě zhruba dvou až tří 
měsíců pak proběhne hodnocení 
nabídek. Vítěz by měl služby za-
jišťovat po dobu čtyř let,“ sdělil 
podrobnosti šéf Technických 

služeb města Mostu Karel Mu-
tinský. Zastupitelka se také zají-
mala o novou koncepci likvidace 
odpadu. „Zpracovává se nějaká 
nová koncepce, jak se bude na-
kládat s  odpady a jak budeme 
odpad likvidovat do budoucna? 
Nebo se bude jen uskladňovat 
na skládkách?“ ptala se Berenika 
Peštová. Mimo jiné připomně-
la nový zákon, který počítá do 
několika let s tím, že by se měl 
výrazně zvýšit podíl tříděného 
odpadu a skládkování výrazně 
podražit. „Sledujeme s odborem 
rozvoje nové výzvy, které by nám 

umožnily jiné způsoby likvidace 
odpadu a budeme s nimi praco-
vat. Pokud budou další programy 
pro nás fi nančně dostupné, rádi 
se k nim připojíme, abychom ne-
ukládali jen na skládku,“ podot-
kl ředitel Mutinský a připomněl, 
že město se zlepšilo například 
v nakládání s bioodpadem. Za-
stupitelka ale upozornila, že 
výzvy jsou už dávno zveřejněny. 
„V  roce 2020 bude konec sklád-
kování,“ upozornila Berenika 
Peštová. „Co se týče barevných 
popelnic, město Most nepatří 
zrovna mezi hitmakery,“ do-
dala. Oponoval jí šéf odboru 
životního prostředí Vladimír 
Pátek. „Komoditou v odpadu ve 
městě je sklo, plasty a papír. Roč-
ně odtud město dostává zhruba 
pět a půl milionu korun. Máme 

také sběrný dvůr, kde zase sbírá-
me a odevzdáváme kovy a jiné 
suroviny,“ řekl vedoucí odboru 
a zároveň vyjádřil skepsi ohled-
ně časového horizontu, dokdy 
by mělo podle nového zákona 
dojít k rapidnímu snížení po-
dílu směsného komunálního 
odpadu, který se likviduje na 
skládkách. „Do několika let tří-
dit šedesát procent komunálního 
odpadu, to si myslím, že bude 
nereálné. Obce v této zemi na to 
nebudou mít fi nanční prostředky. 
My se ale staráme, aby mělo měs-
to ze třídění zisk,“ ujišťoval Vla-
dimír Pátek. Berenika Peštová 
je ale přesvědčena, že by Most 
mohl být ještě hospodárnější: 
„Mohli bychom se ale dostat na 
deset až dvanáct milionů korun 
ročně!“  (sol)

Most nepatří mezi „hitmejkry“ v třídění

„ a počítač mlčel…“
„A počítač mlčí,“…okomentoval nejdříve s úsměvem kolaps 

techniky hlasovacího zařízení v sále primátor Jan Paparega. Poz-
ději už ale výpadky techniky úsměvné nebyly. Kvůli komplikacím 
byl totiž primátor nucen několikrát přerušit jednání a vyhlásit 
přestávku. Nový hlasovací systém není přitom instalován v sále 
dlouho. Na nakoupené zařízení si stěžuje mnoho zastupitelů. Na-
dávají hlavně na to, že nový systém je příliš pomalý a způsobuje 
problémy zejména při diskusi. Trvá totiž, než se diskutujícímu 
rozsvítí mikrofon a dotyčný může začít mluvit. Během rokování 
se objevily i další problémy, až technika vypověděla službu zcela, 
a systém musel být opakovaně restartován.  (sol) 

POST
ŘEH

Primátor a náměstkyně přivítali prvního Mostečánka
MOST - Primátor Mostu Jan Paparega a náměstkyně Markéta Stará přivítali v obřadní síni prvního 
letošního Mostečánka Adama. Adámek se na ceremoniál „dostavil“ v doprovodu maminky Nikoly 
a tatínka Štěfana. Od města dostal fi nanční dar dvacet tisíc korun a drobné dárky. Maminka Nikola 
pak od pana primátora ještě kytici. Po celou dobu obřadu se první letošní Mostečan choval,˝ jak se 
patří. Při ceremonii na jeho počest se tvářil důležitě a ani jednou nezaplakal. Primátor a náměstkyně 
popřáli rodičům, aby ze svého syna měli radost a mohli na něj být pyšní. „Užijte si ty klidné a nej-
krásnější chvíle, než začne váš syn chodit. Sám vím o čem mluvím,“ žertoval primátor. Po slavnost-
ním přijetí pozval rodiče malého Adámka na malé občerstvení. (red)

MOST – Kino Kosmos je zno-
vu otevřené a láká na oblíbe-
nou stand-up show s  Lukášem 
Pavláskem Na stojáka LIVE 
2016. Akce se uskuteční ve 
čtvrtek 10. března od 19 hodin. 
Vstupenky jsou k dostání v  re-
cepci Městské knihovny v Most 
a to za 250 korun. „O akci je 

opravdu velký zájem, minulá 
show byla vyprodaná do jedi-
ného místa během několika dnů 
od začátku prodeje!,“ podotýká 
ředitel knihovny Tomáš Ondrá-
šek. V pořadu Na Stojáka LIVE 
2016 vystoupí kromě Lukáše 
Pavláska také Karel Hynek a Ja-
kub Žáček.  (sol)

Zastupitelé podpořili 
děti s cukrovkou 

V Kosmosu „Na stojáka“

Most sice nepatří mezi Most sice nepatří mezi 
„hitmejkry“ v třídění, ale „hitmejkry“ v třídění, ale 
máslo má na hlavě i občan.máslo má na hlavě i občan.
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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

MOSTECKO – Úpravy zahrady, rekonstrukce laboratoří výpočetní 
techniky, fotografi cká soutěž, mistrovství světa ve stolním hokeji či 
napájecí jednotka pro iPady. Na tyto a další zajímavé projekty pošle 
stovky tisíc korun United Energy. 

Komořanská teplárna vybrala 
třináct nejzajímavějších projek-
tů organizací a škol z  regionu 
v  rámci sponzoringu. Rozdělila 
mezi ně 375 000 korun. Už teď 
se může radovat například ZŠ 
Zahradní v Chomutově, která 
obdrží 50 tisíc korun na poří-
zení synchronizační a napájecí 
jednotky pro 24 iPadů (iKufru 
USB) využívaných ve výuce, 
Obecně prospěšná společnost 
Energie z Meziboří z částky 
45 000 korun na úpravu zahrady 
u dvojdomku obývaném klien-
ty, SOŠ energetická a stavební 

v Chomutově, jíž teplárna věnuje 
37 tisíc korun na organizaci Me-

zinárodní přehlídky odborných 
dovedností žáků elektrotechnic-
kých škol v ČR a na organizaci 
soutěže v požárním útoku. 

Díky daru od teplárenské 
společnosti (38 tis. Kč) bude 
moci SPŠ A VOŠ v Chomuto-

vě pokračovat v etapovém pro-
jektu rekonstrukce laboratoří 
elektrických měření a výpočetní 
techniky. Podporu získá také 
fotografi cká soutěž Destinační 
agentury Krušné hory Krušné 
hory očima dětí (20 tis. Kč), 

Billiard hockey club Most (30 
tis. Kč) na organizaci mistrov-
ství světa ve stolních hokejích, 
Lukáš Macek (10 tis. Kč) na re-
alizaci Mosteckých hudebních 
setkání v sezóně 2016/2017 
v Městském divadle Most a další 

neziskové organizace. „Přijímá-
ní žádostí o sponzorský příspěvek 
skončilo v polovině ledna. Do té 
doby se sešlo celkem 27 přihlá-
šek od 22 organizací, z toho 11 
z oblasti sportu a volného času, 
8 z oblasti vzdělávání, 4 z oblas-
ti kultury, 1 ze zdravotnictví a 2 
z oblasti sociální. Jeden projekt se 
týkal ochrany životního prostře-
dí,“ informovala tisková mluvčí 
United Energy Miloslava Kuče-
rová. V  této souvislosti připo-
mněla, že komořanská teplárna 
právě vyhlásila 2. kolo přijímá-
ní žádostí o dary a sponzoring. 
„Přihlášky je možné zasílat od 1. 
března 2016,“ upřesnila mluvčí. 
Více informací mohou zájemci 
najít na www.tepelnapohoda.cz.

(sol)

MOST - Na tisíc lidí z celé republiky dorazilo v neděli do areálu mos-
teckého autodromu na historicky první sraz majitelů vozů BMW. 
Milovníci aut tradičního německého výrobce s modrobílou vrtulí ve 
znaku mohli na velkém parkovišti v paddocku obdivovat více než 
350 exemplářů nejrůznějších typů a modifi kací.

„Každý se se svým bavorákem 
mohl projet po závodním okru-
hu, což je nezapomenutelný 
zážitek. Setkání pak vyvrcho-
lilo spanilou jízdou po dráze. 
Mohu prohlásit, že jsme ustavili 
rekord autodromu v počtu vozů 
BMW, jež se v  jednu chvíli na 
okruh vměstnaly. Je to myšleno 
pochopitelně v  nadsázce, nás 
totiž neomezovaly limity platné 
pro závody,“ usmíval se organi-
zátor srazu Jakub Pastor.

Jeho dobrá nálada byla i přes 
studené počasí na místě, tak 

hojnou účast totiž nečekal. „Ze 
začátku jsem byl rozpačitý a ner-
vózní, jak to všechno dopadne. 
S  výsledkem jsem ale velmi spo-
kojený, přijelo opravdu hodně 
lidí. Věřím, že se jim v  Mostě 
líbilo a dorazí i na další setkání 
na autodromu. Už jsme domlu-
vili pevný termín, sjedeme se 
sem znovu 5. listopadu,“ upřes-
nil Jakub. Sám se stal majitelem 
svého prvního vozu BMW už 
v osmnácti letech. „U této znač-
ky už zůstanu, to vím zcela jistě,“ 
prohlásil jednoznačně.

Autodrom čekají v  letošním 
roce další čtyři setkání majitelů 
vozů různých značek. Po BMW 

to budou například francouzská 
či japonská auta, Škoda nebo 
Seat.  (red)

Teplárna nadělovala i na „koníčky“

Historicky první sraz BMW 
Na mostecký autodrom přijelo na tisíc lidí z celé republiky

Slet BMW, jejich majitelů i Slet BMW, jejich majitelů i 
obdivovatelů měl úspěch.obdivovatelů měl úspěch.

MOST – „Bez laboratoře se neobejdete“. Takový byl název odborné 
konference, která se uskutečnila v  kinosále mostecké nemocnice. 
Hlavním cílem bylo seznámit přítomné se zkušenostmi lékařů s nej-
moderněji vybavenými laboratořemi biochemie, hematologie, toxi-
kologie či klinické farmacie. 

První ročník odborné konfe-
rence uspořádalo Oddělení labo-
ratorního komplementu Krajské 
zdravotní. Součástí programu 
byly přednášky z laboratorních 
oborů a zkušenosti ze strany lé-
kařů s laboratořemi, se kterými 
při své práci úzce spolupracují. 

Oddělení laboratorního 
komplementu v mostecké ne-

mocnici je prvním plně kon-
solidovaným laboratorním 
provozem v Krajské zdravot-
ní. Do jednoho celku zde bylo 
sloučeno několik oborů labora-
torní diagnostiky – biochemie, 
hematologie, toxikologie, kli-
nická farmacie. „Součástí kom-
plementu je také hematologická 
ambulance a centrální odběry 

biologického materiálu pro spá-
dovou oblast mosteckého okresu. 
Oddělení je moderně vybavené 
nejnovější laboratorní přístrojo-
vou technikou ve všech úsecích 
oddělení a má kvalitní vysoce 
odborně vzdělaný personál jak 
středoškolský, tak vysokoškol-
ský,“ uvedl generální ředitel 
Krajské zdravotní, a.s. Petr Fia-
la. Jde o první laboratoř Krajské 
zdravotní, která je akreditovaná 
podle nových Českých státních 
norem ISO. 

Odbornou konferenci „Bez 
laboratoře se neobejdete“ na-

vštívila více jak stovka labo-
ratorních pracovníků, lékařů 
a dalších zdravotníků. „Cílem 
konference bylo seznámit účast-
níky s historií vzniku oddělení 
laboratorního komplementu 
v mostecké nemocnici. V dalších 
ročnících konference se chceme 
zabývat aktuálními nejzajíma-
vějšími tématy z jednotlivých 
oborů laboratorní diagnostiky,“ 
řekla odborná garantka a pořa-
datelka akce Eva Herkommero-
vá, vedoucí centrální laboratoře 
mostecké nemocnice. 

(sol)

Bez laboratoře se neobejdete
V Mostě nakoukli „pod pokličku“ nejmodernějších laboratoří

OBRNICE - Obrnice budou mít partnerské město - saský Stollberg 
s více než jedenácti tisíci obyvateli. Delegace zástupců obou měst 
se zúčastní výměnných pobytů, kulturních a společenských akcí či 
odborných konferencí. 

„Dohodli jsme se se starostou 
Stollbergu Marcelem Schmi-
dtem, že využijeme možnosti 
požádat o příspěvek ze Spo-
lečného fondu malých projek-
tů Euroregionu Krušnohoří/
Erzgebirge, který nám pomůže 
s fi nancováním projektů. Letos 
budeme žadateli my, v příštím 
roce Stollberg,“ uvedla obrnická 
starostka Drahomíra Miklošo-
vá. Jako první přijedou do Obr-
nic 30. dubna stollberští hasiči. 
Zúčastní se zde velké soutěže 
pro všechny věkové kategorie, 
kterou pořádají jejich obrničtí 
kolegové. 

V kulrutním domě ve Stoll-
bergu bude k vidění výstava 

výtvarných prací žáků obrnic-
ké základní a mateřské školy, 
v obrnickém Integrovaném 
centru volnočasových aktivit se 
zase místní obyvatelé seznámí 
s uměním saských dětí. Připra-
vují se také výměnné pobyty 
učitelek mateřských škol. „Ve 
Stolbergu mají čtyři školky, 
jedna z nich se věnuje také dě-
tem s handicapem, stejně jako 
ta naše. Takže pedagožky si 
mohou kromě jiného vyměnit 
zkušenosti právě z této oblasti,“ 
upřesnila starostka. Upozornila 
také na připravovanou odbor-
nou konferenci, kde zástupci 
obou radnic, poskytovatelů so-
ciálních služeb či neziskových 

organizací pohovoří o svých 
zkušenostech s národnostními 
menšinami. „U nás řešíme inte-
graci Romů, kteří v Obrnicícíh 
tvoří téměř polovinu obyvatel. 
Ve Stolbergu vzniklo nedávno 
centrum pro uprchlíky ze Sýrie, 

Afghánistánu, Iráku a dalších 
zemí. I oni se učí sžívat s lidmi 
jiných tradic, zvyků či vyzná-
ní. Myslím tedy, že konference 
bude velmi přínosná, můžeme 
se vzájemně inspirovat,“ doplni-
la Miklošová. (red)

Obrnice se „skamarádí“ se Stollbergem

Ve Stollbergu se umějí bavit. Ve Stollbergu se umějí bavit. 
Foto z místních slavností.Foto z místních slavností.
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Život jako v ráji

S  Davidem se měl jako 
v ráji. Byl to úspěšný muž, kte-
rému se dařilo rozmnožovat 
rodinné peníze. Když se se-
známili na dovolené v Řecku, 
měl David za sebou několik 
neuspokojivých milostných 
románů a před sebou vidinu 
života stráveného 
o samotě jen s ná-
hodnými milenci. 
Okamžitě si ro-
zuměli. Dovolená 
jim utekla, ale oni 
dva se dál stýkali. 
Stali se z nich přá-
telé, milenci a pak 
i partneři. Nastě-
hoval se k Davido-
vi do jeho luxus-
ního domu. Byli 
spolu šťastní. Da-
vid ho zahrnoval 
dárky a penězi. On jeho láskou 
a pozorností. Staral se o dům, 
o nákupy, organizoval jim vol-
ný čas. David pracoval a vydě-
lával peníze. Myslel si, že už to 
tak bude navždy. Postupně se 
ale začal nudit. David zůstával 
ve fi rmě do večera. Měl málo 
času na společné víkendy a do-
volené. Seděl ve velkém domě 
a čekal na svého partnera. 
Vymýšlel si, čím by se zaba-
vil. Přestavoval dům, kupoval 
nový nábytek, měnil zahradu. 
A pak změnil i paní, která jim 
dům uklízela a starala se o do-
mácnost. Najal mladou dívku 
Michalu. Bavilo ho pozorovat 
Michalu při práci. Ještě víc ho 
ale bavilo s  Michalou mluvit. 
Měla naivní pohled na svět, 
veškeré dění hodnotila zábav-
ným způsobem člověka, který 
nechápe souvislosti. Mluvila 
o politice, o dění ve veřejném 
životě a on se skvěle bavil. 
Vzpomněl si na Michalu, když 
nakupoval pro sebe a Davida 
parfémy a koupil i jeden pro 
ni. Jásala nad dárkem, který 
mnohem převyšoval její fi -
nanční možnosti a jeho to tě-
šilo. Pak jí začal kupovat dárky 
pravidelně. Pro něj drobnosti, 
pro Michalu něco, co by si 
sama dovolit nemohla. Mi-
chala se kolem něj točila stále 
víc, až jednou skončila v  jeho 
posteli. Ani nevěděl, jak se to 
stalo. Ženy ho nikdy nepři-
tahovaly. Tohle ale bylo jiné. 
Líbilo se mu, jak ho Michala 
obdivuje, jakou dětinskou ra-
dost má ze všeho, co jí dal. Na-
krucovala se před ním, lákala 
ho. Pohladil ji nejprve ze zvě-
davosti. Jejich první sex si spíš 
nechal líbit, než by si ho užil. 
Postupně ale přicházel Micha-
le na chuť. Považoval všechno 
za hru. Ani neměl výčitky vůči 
Davidovi. Vlastně to ani nevě-
ra nebyla. S mužem by Davida 
nikdy nepodvedl. Tohle byla 
jen nezávazná zábava. Do té 
doby, než za ním Michala při-
šla, že čeká dítě. Usmívala se, 
když mu to říkala. Nechtěla, 
aby si ji vzal. Věděla, že nemá 
nic, co by jí mohl dát. Bez Da-
vida byl jen chlap bez práce 
a bez majetku. Chtěla ale, aby 
jí dal peníze. Bylo jí jedno, 
jak to udělá. Z  Davida mohl 
vytáhnout, kolik si přála. Pe-
níze do začátku, drahé dárky, 
a pak každý měsíc peníze pro 
dítě. Jinak půjde za Davidem 
a všechno mu řekne. Jak spolu 
spali v  jejich posteli. Jak si to 
užívali, když byl David v prá-
ci. Nevěděl si rady. Jeho svět 
se hroutil. Mohl dát Michaele 
nějaké peníze, ale to by ne-
mělo konce. Chtěla by stále 
víc. Platil by jí do smrti. Měla 
by ho navždy v hrsti. David si 
večer všiml, jak je zadumaný. 

Naléhal na něj, aby mu řekl, co 
se děje. Nakonec se zhroutil. 
Rozplakal se a Davidovi se při-
znal. Čekal, že ho David vyho-
dí. Že mu řekne, ať si sbalí věci 
a zmizí mu ze života. David ho 
ale začal utěšovat. Nezáleží mu 

na nějaké špinavé 
děvce, která nu 
vlezla do poste-
le. To pro něj nic 
neznamená. Chtěl 
by ale to dítě. Na-
konec vymysleli 
společně plán. 
Dalších několik 
měsíců vše plynu-
lo podle toho, jak 
si to Michaela na-
plánovala. Dával 
jí peníze, o které 
si řekla. Slíbil byt, 

až porodí dítě. Dal si ale jednu 
podmínku, chtěl být uveden 
v rodném listě jako otec dítěte. 
Před Davidem naoko vše tajili. 
Michaela byla hloupá, spoko-
jila se s příslibem dalších pří-
jmů, dovolenou a věcmi, které 
jí rád dal. Když se narodil malý 
kluk, chtěl, aby se jmenoval 
David. Michaele to přišlo vtip-
né. David ji vlastně bude už po 
zbytek života živit, aniž by to 
věděl. Proč by se tedy její po-
jistka a zdroj příjmů nemohla 
jmenovat po něm. Z porodni-
ce se Michaela vrátila do své-
ho malého bytu. Ještě ten den 
se za ní zastavil. Davídek byl 
kouzelné dítě. Choval ho a cí-
til pýchu a lásku. Michaela se 
rozvalovala v posteli a vybírala 
si v nabídkách realitek byt, do 
kterého se hodlala přestěhovat. 
Nechal ji být. Odešel až večer, 
když už Davídek spal. Vzal si 
klíče od bytu, aby mohl ráno 
přinést snídani a nemusel Mi-
chaelu budit. Byla spokojená. 
Takhle přesně to chtěla. Doma 
dal klíče Davidovi. Věděl, že 
všechno zařídí. Nechtěl s  tím 
nic mít společného. Šli spolu 
do kina, pak do drahé restau-
race. Po půlnoci mu zazvonil 
telefon. Michaelino číslo. Da-
vid mu řekl, ať přijme hovor 
a chvíli počká, než telefon po-
loží. Pak se rozjeli k Michaele 
domů. Cestou David zastavil 
v  tmavé ulici, stáhl okénko 
a neznámý muž mu dal do 
ruky klíče a jen řekl, že vše je 
hotové. Nechtěl vědět, co si 
David s  kým domluvil. Před 
domem, kde bydlela Michae-
la, už stálo několik lidí, sanita 
a policie. Běžel dovnitř, David 
čekal před domem. V bytě už 
byla policie. Nejprve ho ne-
chtěli pustit, teprve když řekl, 
že má uvnitř syna. Vzal malé-
ho Davídka do náručí. Teprve 
pak byl ochoten s  policisty 
mluvit. Michaela byla mrtvá. 
Vyskočila z  okna a zabila se. 
Nemusel předstírat šok. Nevě-
děl, co David chystá, nevěděl, 
proč chce klíče od bytu a koho 
za Michaelou posílá. Policis-
tům řekl, že s  matkou svého 
syna nežije. Má přítele, celý 
večer byli spolu v  kině a pak 
v  restauraci. U Michaely byl 
večer, byla divná, zdálo se mu, 
že má deprese. Prosil ji, aby 
šla k  lékaři. Slíbila, že druhý 
den půjde. Davídka si odvezl 
domů. Všechno ostatní David 
zařídil. Dítě bylo svěřeno do 
péče otce. Neprokázalo se, že 
by za Michaelinu smrt mohl 
někdo jiný. David si dobře 
vybral, komu práci svěří. Pří-
pad uzavřeli jako sebevraždu 
ženy s  laktační psychózou. 
S Davidem se měli jako v ráji. 
Davídek vnesl do jejich života 
slunce.  (pur)

SOUDNIČKA

Masopustní čas
Únor je měsícem masopust-

ního veselí a hostin. Nejen se-
nioři z  MSSS v  Mostě – p. o. 
udržují tradice typické pro únor. 
Také další pracoviště největšího 
poskytovatele sociálních slu-
žeb v  Mostě, konkrétně Denní 
dětský rehabilitační stacionář 
a Středisko denní péče v  ulici 
Františka Malíka nabízí dětem 
celou škálu aktivit, které jim 
v období často nepříznivého po-
časí zpestří pobyt uvnitř v herně. 

Děti se rády zapojují do každé 
připravené činnosti. Společně 
s  rodiči několik dní před osla-
vou ladily kostýmy, vybíraly se 
nejlepší písničky a chystalo po-
svícení - děti „napekly koláčky“ 
z lepenky, zdobené nejen má-
kem, ale i dalšími - pro koláčky 
trochu netradičními - ozdobami 
jako je kuskus či knofl íčky.

Když jsme se jedno únorové 
ráno sešli, skoro jsme se nepo-
znali. Do herny dětského staci-
onáře přiběhly princezny, víly, 

piráti i všelijaká zvířátka. Také 
tety se přidaly a všechny přišly 
řádně namaskované. Za vel-
kého jásotu se rozjela parádní 
diskotéka, nechyběly soutěže 
ani sladkosti. Celé dopoledne 
si děti užívaly hodně radosti, 
získaly nové zkušenosti nejen 
při společném tancování s  ka-
marády nebo při soutěžích, ale 
mohly si navzájem prohlédnout 
své masky. Vybrat nejhezčí mas-
ku bylo obtížné, a tak nakonec 
vyhrály všechny. Za odměnu 
děti dostaly medaile a diplomy. 

Během krátkých přestávek byl 
čas na malé občerstvení a po-
vídání. Nechyběly skutečné ko-
láčky a další dobroty, připravené 
personálem zařízení. Veselé do-
poledne bylo ukončeno tepr-
ve když nastal čas odpočinku. 
Pořízené fotografi e dětí svědčí 
o tom, že si to všichni parádně 
užili. Všem nám zůstane vzpo-
mínka na společně prožité „ma-
sopustní“ chvíle.

Jaroslava Puntová, 
vedoucí zařízení

napsali jste nám...

MOST - Fotbal je v Mostě populární aktivitou, ať už se mu Mostečané 
věnují aktivně, nebo pasivně – jako fanoušci na stadionu. Málokdo 
možná ale ví, že v Mostě, v areálu TJ Baník Souš, máme i fotbalový 
tým žen. 

Ženský tým TJ Baníku Souš 
vznikl v  roce 2011 a dnes jeho 
jádro tvoří přes patnáct hrá-
ček širokého věkového rozpětí. 
„Hrát fotbal byl vždycky můj 
sen, ale dřív se podporovali 
hlavně kluci. Pro zábavu nás 
šest nebo sedm holek jezdilo 
hrát do haly do Bečova. Tam nás 
oslovila jedna z hráček, které 
dávaly nový tým dohromady. 
Na Souši jsme konečně dostaly 
příležitost hrát soutěžní utkání, 
navíc tam máme super zázemí, 
šatny, hřiště... “ popisuje začátky 
ženského fotbalu v Mostě Mar-
tina Kratinová, stoperka souš-
ských žen. 

Nejmladší a nejstarší členku 
od sebe dělí tři desetiletí. Přesto 
tým funguje sehraně nejen na 
hřišti, ale fotbalistky si rozu-
mí i mimo něj. Trénují dvakrát 
týdně, víkendy jsou potom ur-
čené pro zápasy divizní A sou-
těže. Podzimní část sezóny byla 
pro tým úspěšná, zimní pauzu 
Soušské číči přečkají na výbor-
né druhé příčce tabulky. Jarní 
soutěžní zápasy ale rozhodně 
nepodceňují, ba naopak. V nad-
cházejících dnech čeká ženy ze 
Souše náročná zimní příprava, 

kdy budou pracovat na zlepšení 
jak fyzické kondice, tak obrat-
nostní a silové výbavy. 

Jako ženy v celé České repub-
lice, i ty mostecké hrají fotbal 
jen z jednoho prostého důvodu 

- baví je to. Po práci či studiu 
místo zástěry nasazují kopačky 
a spíše než u sporáku je najdete 
na hřišti. Shodují se, že je to ta 
nejlepší forma relaxace. „U fot-
balu člověk vypouští, nemyslí 
na problémy. Soustředíte se jen 
na hru, protože na hřišti to není 
jen o vás, bojujete jako tým,“ 
shrnuje Martina Kratinová. Ra-
dost z výhry či vstřeleného gólu 
se snadno prožívá společně, sílu 

týmu však poznáte až ve chví-
lích, kdy se úplně nedaří. To si 
hráčky Baníku vyzkoušely na-
příklad minulou sezónu, kdy na 
přední místa tabulky nedosáhly 
a spokojit se musely s prostřední 
příčkou. 

Jaké jsou tedy zápasy souš-
ských fotbalistek? V den zá-
pasu mají sraz s dostatečným 
předstihem, aby kromě taktické 

porady a rozcvičky stihly také 
typicky ženské úkony. Spíše než 
soupiska tak kabinou koluje lak 
na vlasy. Na hřišti ale nečekejte 
žádnou bezkontaktní variaci 
fotbalu. I ženy umí hrát tvrdě, 
mnohdy agresivněji, než muži. 

Slovo fotbal stále pro většinu 
lidí asociuje travnaté hřiště, míč 
a především dva týmy chlapů, 
které se za tím míčem honí. 
V  současnosti je tedy úkolem 

mnoha žen- pokusit se právě 
tento obraz fotbalu jako ryze 
mužského sportu zbořit. Přesto-
že se to, přinejmenším v České 
republice, zatím ještě úplně ne-
podařilo, ženský fotbal si zís-
kává stále větší popularitu. Od 
roku 1892, kdy byl v  Glasgow 
odehrán první ofi ciální zápas, 
ušel fotbal v  ženském podání 
velký kus cesty. Na světě je dnes 
51 států, které mají ženskou 
národní ligu a 53 světových 
asociací s  ženskými národními 
týmy. Mezi ty nejlepší patří tým 
fotbalistek USA – loňských mis-
tryň světa, Japonky, které si vy-
bojovaly druhé místo a pozadu 
nezůstávají ani týmy Německa 
a Anglie, které se utkaly o třetí 
příčku. 

U nás se ženský fotbal ob-
jevil v  Brně roku 1928, kde se 
ve třicátých letech sehrálo také 
první utkání v Československu. 
Družstvo dobré úrovně se po-
dařilo sestavit v  pražské Slavii. 
Pro reprezentaci je důležitým 
datem 14. duben 1985, kdy čes-
koslovenský ženský tým sehrál 
první ofi ciální mezistátní utkání 
s Maďarskem. 

Pokud byste chtěli ženskému 
fotbalu dát šanci, Soušské číči 
můžete podpořit 26. 3. 2016, 
kdy sehrají první jarní domácí 
utkání v areálu Baníku Souš. 

Milena ŠVAMBEROVÁ

Místo zástěry nasazují kopačky aneb 
Soušské číči na fotbalovém hřišti

Něžné „mužstvo“.Něžné „mužstvo“.
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LITVÍNOV – Poslední jednání litvínovských zastupitelů skončilo 
dřív, než vůbec stihlo začít. Opozice s  koalicí se totiž neshodla na 
programu. Ani jedna strana neměla dostatek hlasů, aby prosadila 
své. Starostce nezbylo, než jednání ukončit. 

Jednání litvínovských za-
stupitelů ztroskotalo hned na 
samém začátku. Koalici chy-

běli dva zastupitelé, omluvení 
Milan Šťovíček a Jiří Biolek, 
opozici pak jeden hlas Jiřího 

Šlégra, který přijel na jednání 
o chvíli později. Opozice na-
vrhla zařazení některých bodů, 
což ale koalice nepodpořila. 
Následně zastupitelé neschvá-
lili program jednání. Ani při 
dohodovacím řízení nenašly 
opozice a koalice shodu, a tak 

starostka jednání ukončila. 
„Nabídli jsme opozici, že pod-
poříme zařazení projednání 
investičních akcí most přes PKH 
a plavecký bazén. Dva body, 
které navrhla ČSSD, ale zařadit 
nemůžeme. Nebyly projednány 
v  orgánech města a nemáme 
k  nim žádné materiály. S  tím 
ale opozice nesouhlasí. Na pro-
gramu je dnes několik bodů 
z nakládání s majetkem, na kte-
ré čekají obyvatelé města. Jsou 
tam také body týkající se dotací. 
To vše budeme muset projednat 
až za měsíc,“ uvedla starostka 
města před ukončením jedná-
ní. „Nesouhlasíme s argumen-
tem, že zastupitelstvo nemělo 
k těmto bodům řádné podklady 
a nebyly projednány v orgánech 
města. V minulosti byly přípa-
dy, kdy se body do předloženého 
programu zařazovaly především 
na přání koalice. Opakovaně 
jsme také v minulosti žádali 
o projednání námi navrhova-
ných materiálů v orgánech měs-
ta, ale nebylo nám vyhověno,“ 
oponoval Martin Klika. Další 
zastupitelé už v diskuzi vystou-
pit nestihli.  (pur)

LITVÍNOV – Změny v  programu jednání byly středobodem nesho-
dy litvínovských zastupitelů. Jeden bod měl být vypuštěn, další tři 
zařazeny. Zastupitelé chtěli projednat investiční akce, vstup města 
do sdružení HC Litvínov a dar od Meziboří a chtěli odložit výkup Pi-
lařského rybníka.

Pilařský rybník 
s novou cenou

Pilařský rybník plánuje Lit-
vínov odkoupit od současné-
ho majitele Jordána Karaga-
vrilidise. Litvínov má zájem 
v  letošním roce park kolem 
Pilařského rybníka renovovat, 
vybudovat tu dětské hřiště 
a oddechovou zónu. Pilařský 
rybník by měl být v  rámci re-
novace celého parku buďto na-
puštěn, nebo zasypán. Do po-
sledního jednání zastupitelstva 
města šel návrh na odkoupení 
za bezmála šest miliónů korun. 
Na poslední chvíli ale maji-
tel rybníka učinil městu jinou 
nabídku. „Navrhuji stáhnout 
tento bod z jednání, aby mohla 
být nová nabídka projednána 
v  orgánech města,“ uvedla sta-
rostka Kamila Bláhová (ANO). 
Zastupitelé s  jejím návrhem 
souhlasili.

Dar od Meziboří = 
ostuda pro Litvínov

Mezibořští zastupitelé na 
svém posledním jednání schvá-
lili fi nanční dar pro Litvínov ve 
výši 200 tisíc korun. Jedná se 
o peníze na chodník pro pěší 
mezi Litvínovem a Mezibo-
řím. S fi nanční spoluúčastí na 
stavbě chodníku na katastru 
Litvínova měli ale zastupitelé 

na lednovém jednání problém. 
Projednat nepřijetí fi nanční-
ho daru navrhl Martin Klika 
(ČSSD). „Je to ostuda pro Lit-
vínov, aby nám malé sousední 
město s  mnohem nižším roz-
počtem dávalo fi nanční dar na 
vybudování chodníku na našem 
vlastním katastru. Po chodníku 
budou chodit také obyvatelé Lit-
vínova,“ odůvodnil. Zastupitelé 
tento bod odmítli. 

Vstup Litvínova 
do HC Litvínov je 
nezákonné

Martin Klika navrhl zařadit 
do programu bod „vstup měs-
ta Litvínova do sdružení HC 
Litvínov“. „Nebyli jsme nikdo 
s  tímto záměrem seznámeni. 
Nebylo to projednáno ani v radě 
města ani zastupitelstvem. Sta-
rostka poslala dopis, ve kterém 
HC Litvínov žádá o přijetí Lit-
vínova do sdružení nestan-
dardním způsobem,“ vysvětlil 
Martin Klika důvod žádosti 
o zařazení dalšího bodu. Proti 
postupu města se ohradilo také 
sdružení HC Litvínov. „Starost-
ka nás dopisem, který máme 
považovat za přihlášku, žádá 
o přijetí Litvínova do sdružení 
HC Litvínov, aniž by byly splně-
ny podmínky ukotvené v našich 
stanovách. Dokonce nás žádá 
o výjimku z těchto stanov. To je 

nezákonný postup, jak nás upo-
zornil námi oslovený právník. 
Udivuje mě, že se město snaží 
nezákonným způsobem urych-
lit svůj vstup do sdružení HC 
Litvínov, bez zájmu ale přešlo 
například nabídku FK Litvínov 
v době, kdy sdružení opustil je-
den z  členů,“ uvedl předseda 
HC Litvínov Kamil Havelka. 
Návrh Martina Kliky zastupite-
lé neschválili. 

Investiční akce 
usnuly?

Hana Žihlová (Sdružení 
Litvínováci) žádala o zařaze-
ní bodu o postupu prací na 
zásadních investičních akcích 
města: mostu přes PKH a pla-
veckém bazénu. „Tři měsíce 
nemáme žádné informace, ne-
víme, zda se něco děje. Z médií 
se dozvídáme, že město chystá 
architektonickou soutěž na ba-
zén, který byl už z minulosti ve 
fázi k  územního řízení, v  pří-
padě mostu hotové projektové 
dokumentace a platného pro-
váděcího i stavebního povolení. 
Zajímá mě, jak práce na inves-
ticích pokračují a zda vedení 
města skutečně zvažuje vyhodit 
práci úředníků a dva miliony 
korun, které už město přípravy 
na investiční akci stály, a za-
čít znovu. Prodloužit realizaci 
obou akcí minimálně o dva 
roky. Také mě zajímá, kdy nás 
hodlalo vedení města o těchto 
svých záměrech informovat,“ 
odůvodnila svou žádost Hana 
Žihlová. Bod ale zastupitelé 
nezařadili.  (pur)

Na čem ztroskotalo 
litvínovské zastupitelstvo?

Politici se neshodli a šli domů

(Pokračování ze strany 1)
Do výčtu akcí, které nebudou 

letos chybět, patří i dětský den. 
„Letos chystáme nejen dětský 
den, ale i spoustu akcí i mimo 
muzeum. Spolupracujeme se 
spolkem Severočeských havířů 
a letos připravujeme u příleži-
tosti dvacátého výročí fungování 
tohoto spolku významnou akci, 
kdy bychom k nám chtěli pozvat 
i horníky ze střední Evropy,“ pro-
zradil ředitel muzea. Mělo by se 
podle jeho slov jednat o velký 
průvod horníků městem. Ten 
by se měl uskutečnit v  rámci 
Mostecké slavnosti. Další akce 
se pak chystají i na mosteckém 
Prvním náměstí. „Zatím je to 
všechno ještě v plenkách a vše ješ-
tě ladíme,“ dodal Zbyněk Jakš. 

Co uvidíte 
v hornickém muzeu? 

Za vidění stojí bezpochyby 
i nedávno opravený parní těž-
ní stroj, dále různé dobývací 

metody, které se požívaly u nás 
v regionu, ať jde o komorování, 
stěnování, ražbu chodeb a další. 
Návštěvníci se zde mohou se-
známit také s expozicí rudného 
dobývání či klasickou expozicí 
dobývání uhlí, kde se používalo 
ruční nářadí. Za zhlédnutí stojí 
simulovaná štola a také řetíz-
kové koupelny. „Na povrchu 
máme k  vidění unikátní stroje 
jako je parní lokomotiva, obří 
buldozer Caterpillar a jiné. Ve 
výhledu máme i další stroje, kte-
ré bychom chtěli lidem ukázat,“ 
uvedl dále ředitel Jakš. Muzeum 
totiž plánuje ukázku pásového 
dopravníku. „Lidé by tak viděli, 
jaký je rozdíl mezi hlubinným 
a povrchovým dobýváním. Pro-
blém je spíš v tom, že například 
pohonná stanice, která je sou-
částí pásového dopravníku, má 
skoro 40 metrů. Otázkou tedy 
bude, jak se nám sem tento ex-
ponát podaří dostat,“ dodal ještě 
Zbyněk Jakš. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Hornickém muzeum...

(Pokračování ze strany 1)
Plastika v  Citadele není je-

diné dílo výtvarníka Zdeňka 
sýkory, kterým by se Litvínov 
mohl chlubit. Mozaika z  mra-
morových dlaždic je ve Student-
ské ulici, zanedbávaná a už také 
poškozená. Podobnou plasti-
ku zrealizoval Zdeněk Sýkora 
v rámci sympozia evropských 
umělců v  Gorinchemu v  roce 
1974. Později byla přemístěna 
na důstojnější místo a dodnes 
zdobí náměstí tohoto nizozem-
ského města. Po obnovení plas-

tiky přijela dílo českého umělce 
obdivovat i nizozemská králov-
na Betarix. O další Sýkorova 
díla Litvínov nenávratně přišel. 
Zničená je výzdoba jídelny ha-
merské základní školy i panely 
na šatnách litvínovského kou-
paliště. „Kromě díků mám také 
jednu velkou prosbu nebo snad 
naději. Aby se Litvínov posta-
ral i o chodník ve Studentské,“ 
obrátila se Lenka Sýkorová na 
starostku Litvínova Kamilu Blá-
hová. Ta přislíbila, že se bude 
snažit.  (pur)

Utajená unikátní 
plastika opět ožila

LITVÍNOV – Osadní výbor Janov opouštějí členové. Rezignoval do-
konce i předseda výboru Zdeněk Kvapil. 

„Je to stále dokola. Stížnosti 
na sousedské vztahy, nepořádek. 
Na jednání chodí stále stejní 
lidé. Nic se nemění. Osadní vý-
bor ztrácí smysl,“ zní od členů 
janovského osadního výboru. 
Po letech členství opustili vý-
bor Lenka Klimplová, Zdeněk 
Klimpl a dokonce i předseda 
Zdeněk Kvapil. Janovský osadní 

výbor vznikl při Zastupitelstvu 
města Litvínov v  době největ-
ších sociálních nepokojů v  Ja-
nově v  roce 2008. Město si od 
založení osadního výboru sli-
bovalo větší komunikaci s oby-
vateli Janova. „Nevidím v  čin-
nosti osadního výboru smysl. 
Stále dokola jednáme se stejný-
mi lidmi o stejných problémech, 

žádné zásadní změny jsme se ale 
nedočkali,“ vysvětlil svou rezig-
naci předseda výboru. „Někteří 
lidé si z  osadního výboru udě-
lali diskuzní kroužek na téma 
nepořádku v Janově. Opakují se 
stejné stížnosti. Lidem vadí sou-
sedské vztahy. Mají strach z nově 
přistěhovalých cikánů. Nelíbí se 
jim nepořádek v domech. Nelíbí 
se jim život v  Janově. Od měs-
ta se zásadní pomoci za celé ty 
roky nedočkali. Ze začátku fun-

govala nulová tolerance, ta už se 
ale v současné době příliš nepro-
sazuje. Je pravda, že technické 
služby Janov uklízejí. Nepořádek 
ale zůstává v domech. Je to těžká 
práce, když vidíte více negativ 
bez řešení,“ poukázal další člen 
výboru Petr Bucha, který ale 
zatím na členství nerezegnoval. 
Zastupitelstvo bude muset do-
volit tři nové členy do sedmi-
členného výboru už na březno-
vém jednání.  (pur)

Osadní výbor opouští zakládající členové

Další jednání zastupitelů má být 31. března Další jednání zastupitelů má být 31. března 
od 14 hodin v aule Scholy Humanitas. od 14 hodin v aule Scholy Humanitas. 
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Soutěž o vstupenky na koncert Heleny Vondráčkové
Jmenujte 3 fi lmy, kde si zahrála Helena Vondráčková

Odpovědi zasílejte na 737 261 941 nebo inzerce@homerlive.cz - uzávěrka 15. 3. 2016

NOVÁ VES V HORÁCH – Nový zákon předkládá zákonodárcům posla-
nec za Úsvit národní koalice David Kádner. Zákon má upravit míru 
přiměřené sebeobrany v případě, že se jedná o přepadení v domě či 
bytě. Podle Davida Kádnera je každá sebeobrana přiměřená situaci 
a nikdo z přepadených by neměl nést odpovědnost.

Proč jste se rozhodl pro 
předložení zákona, který jste 
tak příznačně nazval Můj dům, 
můj hrad?

Podle mého názoru v  české 
legislativě chybí. Zejména pokud 
přihlédneme k současné bezpeč-
nostní situaci v Evropě, je velmi 
potřebný. Zjednodušeně popsá-
no tento zákon říká, že pokud 
vás někdo přepadne ve vašem 
domě či bytě, můžete se bránit 
jakýmikoliv prostředky bez ohle-
du na následky, které si pachatel 
ponese. Při tvorbě zákona jsem 
vycházel z toho, že pachatel, kte-
rý se vloupá do domu, se může 
připravit. Přepadený tuto mož-
nost nemá. Ve vlastním domově 
je ohrožený, musí reagovat rych-
le a nemůže vyhodnocovat, jestli 
se brání přiměřeně situaci. Je 
doma, nečeká žádné nebezpečí. 

Na podobném zákoně jste 
pracoval už v minulosti. Jak to 
s ním dopadlo?

Byl zamítnut. Vycházel ze 
zahraničních modelů a dával 
možnost sebeobrany bez obav 
z  následků při přepadní nejen 

v  domě, ale i na vlastním po-
zemku. Nyní jsem tedy zákon 
omezil pouze na domov, dům 
či byt. Chápu omezení na ve-
řejném prostranství. Můžete 
si vybrat, kudy půjdete. Jestli 
se pustíte tmavým parkem po 
opuštěné cestě, nebo půjdete 
po chodníku pod kamerovým 
systémem. Doma by měl být ale 
člověk v bezpečí. Tam není na-
místě uvažovat, zda se vetřelci 
bráním v mezích zákona.

Se zákonem vám pomáhají 
bývalí soudci a právníci. Zna-
mená to, že i oni z  praxe vní-
mají nedostatek v  české legis-
lativě?

Je mnoho případů, o kterých 
jsme společně při tvorbě toho-
to zákona diskutovali. A které 
nám dávají za pravdu. Jeden za 
všechny je případ mladé ženy, 
která byla sama doma se svým 
malým dítětem. Do domu se 
vloupali dva muži. Žena se 
i s dítětem schovala do ložnice, 
zatímco ti dva dům prohledávali 
a kradli. Teprve ve chvíli, kdy se 
začali dobývat do ložnice přes 

zamčené dveře, že vzala pistoli 
svého manžela a přes dveře na 
lupiče vystřelila. Bránila své dítě 
a sebe. Přesto byla souzena za 
nepřiměřenou obranu, protože 
ona měla zbraň, zatímco ti dva 
muži ne. To je skutečný případ 
z České republiky! 

V jakém stádiu schvalovací-
ho procesu je zákon nyní?

Trvalo rok, než se dostal na 
projednávání. Museli jsme od-
stranit drobné legislativní chy-
by. To jsme učinili. Zákon pro-
jednala vláda a vydala k  němu 
negativní stanovisko. Podle naší 
vlády Česká republika tento zá-
kon nepotřebuje. Nyní zákon 
bude projednávat Poslanecká 
sněmovna. Věřím, že se kole-
gové poslanci budou chtít záko-
nem Můj dům, můj hrad zabý-
vat.  (pur)

Drahá láska
MOST - Na svůj vztah k muži 

doplatila žena z Mostu. „Sezná-
mila se s 43letým mužem, který 
ji podvedl a okradl. Bez jejího 
vědomí jí odcizil platební kartu, 
se kterou provedl šest výběhů 
hotovostí v celkové výši 19 500 
korun. Další peníze na ní vy-
lákal na údajnou koupi bytu,“ 
uvedla policejní mluvčí Ludmila 
Světláková. Ženu muž postupně 
okradl o 69 800 korun. Policie 
ho nyní obvinila z přečinu krá-
deže, neoprávněného opatření, 
padělání a pozměnění plateb-
ního prostředku a podvodu. Za 
toto jednání mu hrozí až pětile-
tý trest odnětí svobody. 

Vidíme se
MOST - Mostečtí policisté 

opět rozdávali refl exní tašky, 
vesty i pásky. Tentokrát u su-
permarketů. „Refl exní prvky za 
zhoršené viditelnosti snižují 
pravděpodobnost střetu s moto-
rovým vozidlem. Je proto velmi 
důležité, aby chodci tyto refl exní 
prvky používali. Na to pamato-
vala i novela zákona o silničním 
provozu. Ta stanovuje, že chodci 
pohybující se mimo obec, musí 
mít za snížené viditelnosti nějaký 
refl exní prvek,“ připomněla poli-
cejní mluvčí Ludmila Světláková. 

Pozor na 
podvodnici

MOST - Na zlodějku 
a podvodnici narazila starší žena 
z  Mostu. „Ta šla minulý týden 
v odpoledních hodinách ulicí 
Lipová směrem k zastávce auto-
busů městské hromadné dopra-
vy. U jednoho z domu ji oslovi-
la asi 60 letá žena, která jí stále 
ukazovala lístek, kde byla napsa-
ná nějaká adresa, kterou hledá. 
Oslovená však na lístek neviděla 
a neznámá jí ho neustále dávala 
před oči a přitom se na ní tlačila. 
Poškozená poté z místa odešla 
a až po výstupu z autobusu zjis-
tila, že jí z otevřené kabelky zmi-
zela peněženka s několika tisíci 
korunami. Neznámá žena měla 

černé dlouhé vlasy, stažené do 
culíku, oblečena byla v béžové 
bundě a sukni. S ní byly na místě 
dvě dívky,“ popsala událost Lud-
mila Světláková. 

Prodával pervitin 
MOST – Policie v Mostě 

obvinila z nedovolené výroby 
a jiného nakládání s omamný-
mi a psychotropními látkami 
a s jedy 50letého muže z Litví-
nova. Podle kriminalistů z toxi 
týmu měl loni i letos prodávat 
v Litvínově pervitin. „Drogu 
distribuoval nejméně v deseti 
případech ve svém bytě v Lit-
vínově. Obviněný je stíhán na 
svobodě a hrozí mu až pětiletý 
trest odnětí svobody. Současně 
čelí obvinění i z přečinu křivá 
výpověď a nepravdivý znalec-
ký posudek, když u soudu při 
hlavním líčení jedné obžalované 
osoby vypovídal jinak než v pří-
pravném řízení,“ uvedla policej-
ní mluvčí Ludmila Světláková.

„Majzl“ ho hrablem
LITVÍNOV – Policie v Hamru 

obvinila 56letého muže z Mostu, 
který v jedné obci v Krušných 
horách po předchozí hádce 
a slovní rozepři s 33letým mu-
žem z obce jej udeřil hrablem na 
sníh a způsobit mu lehké zraně-
ní ruky. Poškozený vyhledal se 
zraněním lékařské ošetření.

Kradl, když byli doma
MOST – Do bytu v panelo-

vém domě na mosteckém sídli-
šti Výsluní se vloupal neznámý 
lupič. Vnikl do bytu v dopo-
ledne pravděpodobně oknem 
a z pokoje odcizil fi nanční ho-
tovost a fotoaparát. Ke krádeži 
došlo v době, kdy jeho obyvatelé 
byli doma. Poškozený majitel 
krádež odhalil a informoval po-
licii. Hmotnou škodu odhadl na 
částku 17 000 korun.

Ničili káry
MOSTECKO – Mostecká 

policie řešila případy poškoze-
ní osobních vozidel. Vandalové 
řádili například v centru Mostu, 

kde poškodili Škodu Superb. 
„Neznámý vandal nezjiště-
ným předmětem poškodil čelní 
sklo, dveře a světla. Poškozený 
motorista odhadl předběžně 
hmotnou škodu na částku 5 000 
korun,“ vyčíslila škodu Ludmi-
la Světláková. Druhé poničené 
vozidlo byla opět škodovka. 
Tentokrát v  Litvínově. Zde si 
vandalové vybrali na parkovi-
šti u nákupního centra Škodu 
Octavii. Poškodili lak karosérie 
a způsobili škodu za celkem 
osm tisíc korun. V  souvislos-
ti s  poškozováním vozidel řeší 
mostečtí policisté ale i další po-
škozené vozidlo. K  tomu došlo 
předminulý týden. „Škodu za 50 
tisíc korun zanechal neznámý 
pachatel v jedné mostecké ulici, 
když nasypal do nádrže zapar-
kovaného vozidla neznámou 
látku a způsobil zadření moto-
ru,“ doplnila policejní mluvčí.

Okradl ho na 
lavičce

MOST - Znovu na scestí se 
dostal 24letý muž z Litvínova. 
Na zastávce autobusu v Mostě 
si po 21. hodině všiml sedící-
ho postaršího muže. Přistoupil 
k němu a z lavičky sebral polo-
žený mobil. Z balkónu přileh-
lého domu si ho ale všiml muž 
a zavolal na něj, aby mobil vrá-
til. Lapka položil telefon zpět, 
ale popadl cizí batoh a dal se na 
útěk. Muž, který ho pozoroval 
z balkónu, za ním z domu vybě-
hl a začal zloděje pronásledovat. 
Nakonec podezřelého zadržela 
přivolaná policejní hlídka. „Od-
cizený batoh s věcmi byl vrá-
cen zpět poškozenému. Policie 
v Mostě 24letého Litvínovana 
obvinila z přečinu krádeže a ne-
oprávněného opatření, padělání 
a pozměnění platebního pro-
středku. Obviněný již v minu-
losti kradl a byl za to potresta-
ný,“ upozornila policejní mluvčí 
Ludmila Světláková s  tím, že 
muž je stíhaný na svobodě. Hro-
zí mu až tříletý trest za mřížemi. 

(pur, sol)

„Můj dům, můj hrad“ 
Poslanec Kádner chce nový zákon

porušené paragrafy



zpravodajství4. březen 20168

 Docela velké divadlo Litvínov 
uvádí komedii 

 

 

  

Francouzka Jacqueline, manželka britského velvyslance, nenávidí samotu, venkov a všednost. 
Lambert, který se stará čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu o svůj maják, naopak 

samotu, venkov a všednost miluje. Co se stane, když se dva naprosto rozdílní lidé setkají a jsou 
nuceni spolu strávit noc a den, prozradí tato detektivní komedie. 

 

ANI ZA MILION 

ve středu 16. března 2016 v 19,00 hodin 
v Docela velkém divadle Litvínov 

vstupné 250,-/220,- a 200,- Kč, senioři a studenti 50% sleva 
objednávky vstupenek na  778 094 093 a 777 000 933  

nebo e-mailem na docelavelkedivadlo@volny.cz a docelavelkedivadlo@seznam.cz o@volny.cz 

 

Michaela Kuklovává 

Marcel Vašinka 

 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

Kotelny neprodáme
Na posledním jednání se me-

zibořští zastupitelé shodli, že 
nehodlají prodávat ani kotelny, 
ani jiné části tepelného hospo-
dářství města. Dále diskutovali 
o zadání veřejné zakázky na 
decentralizaci tepelného hospo-
dářství, kterou musí město do-
končit do prosince 2017. Městu 
se nabízela možností zadat za-
kázku jako celek, nebo jednotli-
vě na každé z  patnácti zařízení 
zvlášť. „Rozdělení zakázky pova-
žuji za velmi nešťastné. Můžeme 
mít patnáct různých dodavatelů 
a patnáct různých technologií. 
Pak by bylo velmi obtížné tepel-
né hospodářství spravovat. Při 
množstevních slevách by také 
zakázka jako celek mohla přinést 
úspory,“ upozornil zastupitele 
Josef Zástava, jednatel společ-
nosti Doterm Servis, která tepel-
né hospodářství pro Meziboří 
spravuje. Zastupitelé také jed-
nali o možné ceně celé zakázky. 
Ze zpracované studie na decen-
tralizaci tepelného hospodářství 
vyšla cena šestnáct miliónů ko-
run. Projektová dokumentace 
už ale mluví o ceně více než 
čtyřicet miliónů korun. „Je to 
závažná problematika. Chceme, 

aby měli lidé teplo a teplou vodu 
na úrovni a za ceny, na jaké jsou 
po léta zvyklí,“ konstatoval sta-
rosta města Petr Červenka. Ve 
schváleném rozpočtu má město 
na akci 25 milionů korun. Za-
stupitelé proto rozhodli o rekla-
maci projektové dokumentace, 
která nekoresponduje se studií 
a o zadání veřejné zakázky na 
decentralizaci tepelného hospo-
dářství jako celku. 

Meziboří má 
rozpočet 

Zastupitelé schválili rozpočet 
ve výši 64 923 tis. Kč. Z toho 
běžné výdaje činí 50 337 tis. 
Kč a kapitálové výdaje v hlavní 
činnosti 14 586 tis. Kč. Provozní 
rozpočet je tedy přebytkový, a to 
ve výši 3 376 tis. Kč. 

Investor dostal 
šanci

Zastupitelé revokovali usne-
sení z  roku 2015, kterým Me-
ziboří odstoupilo od smlouvy 
s  fi rmou GKR DEVELOP, a.s. 
Žádali od fi rmy smluvní poku-
tu. Firma v roce 2010 odkoupila 
od města pozemek na výstavbu 
osmi rodinných domů. Ten se 

zavázala zasíťovat a domy po-
stavit do pěti let, tedy do ledna 
loňského roku. Svůj závazek 
fi rma nesplnila a s městem ne-
komunikovala. Koncem loňské-
ho roku ale začali noví majitelé 
s  městem jednat a projevili 
zájem svým závazkům dostát. 
Protože je v  zájmu města, aby 
celá záležitost dopadla smírem, 
rozhodli se dát zastupitelé fi rmě 
druhou šanci. Zároveň ale navý-
šili možné smluvní pokuty pro 
případ, že by svůj záměr fi rma 
opět změnila. 

„Asi jsem z Marsu!“ 
Mezibořští zastupitelé se 

rozhodli věnovat Litvínovu 
fi nanční dar 200 tisíc korun. 
Dar je určen na spoluúčast 
sousedního města v  projektu 
Komunikace pro pěší Mezibo-
ří – Litvínov. Zastupitelé tak 
zareagovali na neochotu sou-
sedů fi nančně se na projektu 
podílet. Obě města by přitom 
mohla získat dotaci až ve výši 
90 procent nákladů. Pro Mezi-
boří to znamená spoluúčast 884 
tisíc korun, pro Litvínov 200 
tisíc korun. Projekt vypraco-
valo město Meziboří. Chodník 
má zvýšit bezpečnost chodců 
z obou měst. „Já to nechápu. Asi 

jsem na Marsu. Pro Litvínov to 
jsou jen samé výhody. Připravi-
li jsme projekt, chodník chceme 
udržovat. Nerozumím tomu, 
proč se Litvínov nechce podílet,“ 
prohlásil nevěřícně zastupi-
tel Aleš Jedlička. Starosta Petr 
Červenka zastupitele ujistil, že 
udělal vše proto, aby Litvínovští 
názor změnili. „Jednal jsem se 
starostkou města Kamilou Blá-
hovou, projekt se jí líbil, slíbila 
ho podpořit. Pak hlasovala proti. 
Jednal jsem s  předsedy jednotli-
vých klubů. Vystoupil jsem na 
jednání litvínovského zastupi-
telstva a vysvětlil jim, že se zvýší 
bezpečnost chodců. Připomněl 
jsem jim vždy dobré vztahy mezi 
našimi městy,“ vyjmenoval Petr 
Červenka všechny kroky, které 
učinil, aby se Litvínov k projek-
tu připojil. „Litvínov v minulos-
ti na vlastní náklady realizoval 
chodník do Loučné i do Louky 
u Litvínova. Připravuje chodník 
do Horního Jiřetína,“ prozradila 
zastupitelům vedoucí odboru 
investic, majetku a životního 
prostředí Gabriela Soukupová. 
Finanční dar pro Litvínov ve 
výši spoluúčasti schválili mezi-
bořští zastupitelé jednomyslně 
napříč všemi politickými kluby. 

(pur)

Z jednání mezibořských zastupitelů

ÚSTECKÝ  KRAJ – Obce a města 
v Ústeckém, Moravskoslezském 
a Karlovarském kraji mohou 
podávat žádosti o dotaci na 
demolici prázdných objektů. 
Demolice budov v sociálně vy-
loučených lokalitách vyhlašuje 
Ministerstvo pro místní rozvoj 
ČR na pokyn premiéra Bohusla-
va Sobotky.  

Dotační program je vypsán 
na tři roky. Každoročně bude 
uvolněno na dotace 100 mil. 
Kč. Podpora je určena pro 
města se sociálně vyloučenými 
lokalitami na demolici prázd-
ných domů. Větší šanci sáhnout 
si na dotaci budou mít menší 
města a města s větším podílem 
sociálně vyloučených obyva-
tel. Města mohou získat dota-
ci minimálně 300 tisíc korun, 
maximálně 5 miliónů korun 
a do maximální výše 80 pro-
cent z  vynaložených nákladů 
na demolici. „Společně s  HSR-
-ÚK jsme oslovili města a obce 
Ústeckého kraje s žádostí o vy-
číslení vysídlených budov v je-
jich katastru. Odpovědělo přes 
130 obcí. Celkový počet domů 
k demolici je 241, ale různé veli-
kosti s orientačním počtem 1165 
bytů. Odhadované náklady na 
demolice jsou jen v našem kraji 
260 mil. Kč. Z průzkumu jasně 
vyplývá, že se jedná o problém 
celého kraje. V  kraji narůstá 
počet osob žijících v chudobě 
a v sociálně vyloučených lokali-
tách. Sociálně vyloučených loka-
lit je v kraji 80, což je absolutně 
nejvyšší počet v  celé ČR. V  so-
ciálně vyloučených lokalitách 
žije přes 38 tisíc lidí, což je více 
než jedna třetina všech obyva-
tel sociálně vyloučených lokalit 
v  celé ČR,“ připomněl krajský 
radní Martin Klika. „Intenziv-
ním jednáním s  Ministerstvem 

pro místní rozvoj ČR se nám 
podařilo do programu prosadit, 
že čím vyšší míra sociálního vy-
loučení je v dané obci, tím větší 
má šanci na získání dotace. Aby 
měly šance i malé obce, podpoři-
li jsme zavedení kritérií zohled-
ňujících velikost obce. Aby byly 
současně více podpořeny města 
a obce z nejvíce problematických 
částí strukturálně postižených 
krajů, zasadili jsme se o kritéri-
um: body navíc získává žadatel 
z hospodářsky problémového 
regionu,“ uvedla předsedkyně 
HSR-ÚK Gabriela Nekolová, 
která se na vyjednávání pod-
mínek programu podílela také 
z  pozice zástupce vládního 
zmocněnce pro Ústecký, Mo-
ravskoslezský kraj a Karlovar-
ský kraj 

Hlavní podmínkou pro mož-
nost podání žádosti o dotaci je, 
aby domy byly v  majetku měs-
ta. Proto musí města nejprve 
prázdné objekty vykoupit od 
majitelů. Další podmínkou je, 
aby města uvolněný pozemek 
sama využila. Musí mít zpraco-
vaný projekt následného využití 
revitalizovaného území. „Díky 
intenzivnímu vyjednávání s  mi-
nisterstvem pro místní rozvoj se 
nám společně s  Hospodářskou 
a sociální radou Ústeckého kra-
je podařilo snížit dobu povinné 
využitelnosti pozemku ze třiceti 
na deset let. Po uplynutí deseti 
let už může město pozemek tře-
ba prodat. Jsem velmi rád, že se 
nám společně podařilo přesvěd-
čit premiéra Bohuslava Sobotku 
o potřebnosti tohoto programu. 
Prázdné objekty představovaly 
potencionální hrozbu v  oblasti 
prevence kriminality a bezpeč-
nosti měst,“ komentuje vyhláše-
ní programu krajský radní Mar-
tin Klika.  (pur)

Chcete začít demolovat? 
Hlaste se o dotace

Demoliční dotace má pomoci hlavně vyloučeným lokalitám.Demoliční dotace má pomoci hlavně vyloučeným lokalitám.
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ÚSTECKÝ KRAJ/Québec – Litvínovští mladí hokejisté si sáhli na zla-
tou medaili ve světovém turnaji v kanadském Qubecu. O úspěchu 
českých dětí v  Kanadě jsme si povídali se šéftrenérem krajského 
výběru a předsedou trenérsko metodické komise krajského svazu 
ledního hokeje Zdeňkem Zímou. Ten mladé hokejisty do Kanady 
doprovázel a spolu s asistentem Ladislavem Drábem z Chomutova 
je dovedl až k vítězství.

Turnaj v  kanadském Qu-
becu je považován za největší 
mládežnický hokejový turnaj 
na světě. Kolik mužstev se ten-
tokrát zúčastnilo?

Kanadský Pee -Wee Interna-
tional tournament je právem 
považován za největší na světě 
pro věkovou kategorii hráčů 
narozených v roce 2003. Letos 
si tu zahrálo více než 120 druž-
stev. Mužstva jsou rozdělena do 
čtyř kategorií podle výkonosti. 
My jsme hráli ve druhé nejvyš-
ší kategorii. Za celý turnaj jsme 
prohráli pouze jediný zápas, 
takže jsme postupovali ze sku-
piny z  druhého místa. Cyklon 
SSF, svého přemožitele ze sku-
piny, kluci ale ve fi nále porazi-
li, a vyhráli ve své kategorii. To 
je obrovský úspěch v  tak veliké 
konkurenci. 

Jeli jste tam jako mužstvo 
výběru Ústeckého kraje. Jak si 
v  tomto kolektivu stojí litví-
novští kluci?

V  mužstvu bylo osm kluků 

z  Litvínova a jednoznačně byli 
oporou celého týmu. Brankář 
Lukáš Klika byl podle mého mí-
nění nejlepším gólmanem tur-
naje. Ale nezadali si ani ostatní 
Litvínováci. Obránce Lukáš 
Hocelík a útočníci Marek Sla-
vík, David Skuhrovec, Jan Vo-
pat, Daniel Dej, Vojtěch Buberl 
a Ondřej Matas. Musím ale po-
chválit a vyzdvihnout práci celé-
ho týmu. Kluci byli skvělí. Před 
turnajem spolu tenhle výběr Ús-
teckého kraje hrál prakticky jen 
dvakrát, ale dokonale si sedli, 
sehráli se okamžitě, jakoby spo-
lu hráli odmala. 

Chystáte se příští rok do 
Quebecu znovu?

Je to tradiční turnaj, kterého se 
Češi účastní, co já pamatuji, dva-
cet čtyři let. Poslední dva ročníky 
jsme na turnaj poslali krajský vý-
běr. V příštím roce chceme také 
sestavit výběr z Ústeckého kraje. 

Máme ale trochu jinou fi lozofi i 
než dosud. Účast na turnaji pro 
jednoho hráče vyjde rodiče na 
značné peníze. Na turnaj proto 
sice můžeme nominovat ty nej-
lepší hráče, nakonec ale záleží 
na tom, jestli na to rodiče mají. 
Pro příští rok chceme získat pe-
níze od sponzorů, od Ústeckého 
kraje a větších fi rem v regionu. Je 
to možnost, jak mohou sponzoři 
pomoci mládežnickému sportu 
na mezinárodní úrovni. Nám by 
to dalo možnost poslat na me-
zinárodní turnaj i kluky, jejichž 
rodiny na takovou zkušenost pro 
své děti nemají peníze. V příštím 
roce máme navíc po letošním 
úspěchu velkou šanci dostat se 
do turnaje pro první výkonnost-
ní kategorii. 

Už samotná cesta do Kanady 
je pro hráče velkou zkušeností. 
Neužili si určitě jen hokej...

Atmosféra mezinárodního 
turnaje v cizí zemi je pro kluky 
neocenitelná. Pokud se příští rok 
dostaneme do první kategorie 

do hlavního turnaje, pak budou 
kluci hrát před patnácti tisíci di-
váky, kteří na tento turnaj běžně 
chodí. I letos si ale kluci užili 
stovky diváků, což se jim doma 
nestane. Turnaj byl pro hráče 
výbornou příležitostí procvičit si 
angličtinu. Viděli zamrzlé vodo-
pády na řece svatého Vavřince. 
Jeli trajektem po zamrzlé řece, 
navštívili vyhlášenou čokolá-
dovnu, viděli ledové sochy, zim-
ní karneval a další atrakce. Co 
si ale opravdu užili, byl trénink 
NHL v  Montrealu. To bylo pro 

kluky opravdu něco s velkým N. 
Tomáš Plekanec a Tomáš Fle-
ischmann za nimi po tréninku 
přišli. Fotili se s  nimi, dali jim 
pár hokejových rad a dokonce 
nám dali i hokejku pro nejlepší-
ho hráče. To bylo krásné zakon-
čení celé cesty. (pur)

Mezi nejlepší hráče tur-
naje patřil litvínovský gól-
man Lukáš Klika. 

Co bylo na turnaji v Ka-
nadě úplně to „nejvíc“?

Že jsme turnaj vyhráli. 
 
Je jiné hrát turnaje v Če-

chách a v zámoří?
Je to velký rozdíl, kluci 

nesměli hrát vůbec do těla. 
Byla tam perfektní atmosfé-
ra, hodně lidí fandilo.

 
Mužstvo bylo složeno 

z hráčů z různých klubů. 
Jak rychle se podle tebe 
kluci sehráli viděno očima 
brankáře? 

Před turnajem jsme měli 
v Kanadě tři přátelská utká-
ní, kde se kluci sehrávali. 
Potom trenér sestavil lajny 
a tak jsme odehráli celý tur-
naj. Pro mne jako brankáře 
bylo dobré, že hráči velice 
dobře bránili a hlavně dávali 
góly.

 
Co vás kluky bavilo kro-

mě hokeje a všeho kolem 
hokeje na Kanadě?

Prohlídka památek, spor-
tovní vesničky a přírody 
v Kanadě. Super byla ná-
vštěva sportovní haly Video-
tron Centre v Quebecu.

Litvínovští mladí hokejisté 
přivezli zlato z Kanady

Pee -Wee International 
tournament v  Kanadě oči-
ma předsedy HC Litvínov, 
sportovní sdružení Kamila 
Havelky

„Jsem na kluky pyšný. Je to 
skvělý úspěch v mezinárodní 
konkurenci. Je to samozřej-
mě práce celého týmu, ale 
naši kluci z  Litvínova byli 
ostatním oporou a můžeme 
na ně být právem hrdí. Lit-
vínov je schopen vychovat 
skvělé hráče pro reprezenta-
ci, to se ukazuje už v  těchto 
mládežnických turnajích, 
kde mají naši kluci úspěch. 
Potvrzuje se, že tu roste skvě-
lá generace hokejistů, kteří 
mohou navázat na úspěchy 
extraligového týmu“.

Pohár si užila i trenérská dvojice Zdeněk Pohár si užila i trenérská dvojice Zdeněk 
Zíma (vlevo) a Ladislav Dráb (vpravo). Zíma (vlevo) a Ladislav Dráb (vpravo). 
Uprostřed manager Vojtěch Čihař.Uprostřed manager Vojtěch Čihař.

Kanada byla nejen o hokeji, Kanada byla nejen o hokeji, 
ale také o výletech.ale také o výletech.

Pohár pro vítěze.Pohár pro vítěze.

Výběr Ústeckého kraje Výběr Ústeckého kraje 
s Tomášem Plekancem s Tomášem Plekancem 
(vlevo) a Tomášem (vlevo) a Tomášem 
Fleischmannem (vpravo).Fleischmannem (vpravo).
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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 automatickou pračku 

Beko – 1 700 Kč, rohovou rozklá-
dací sedací soupravu 1 800 Kč, vše 
použité, funkční. Telefon: 607 277 
880 – večer

 ■ Z rodinných důvodů prodám 
myčku Baumatic 45 cm, použitou 
2 měsíce, jako nová, cena 5 500 Kč, 
velkou dvoupostel – kov + gobelín 
čela + strany, cena 4 000 Kč, tele-
fon: 607 277 880 – večer

 ■ Prodám malý bojler – ohřívač 
na teplou vodu Junior 50 l, málo 
používaný – 800 Kč. Telefon: 607 
277 880 – večer

 ■ Koupím vlaky Merkur a jiné 
české hračky, stavebnice Merkur, 
auto na bowden, indiány z NDR, 
pásáky, mašinky a vláčky, auto na 

klíček, atd. Telefon: 608 224 183
 ■ Nabízím pěkný jarní kabát, 

tříčtvrteční, černý, téméř nový, ve-
likost 54, 100 Kč. Telefon: 737 586 
243

 ■ Prodám v Mostě mrazák, znač-
ka Perfekt, 7 šuplíků – 3 000 Kč, 2 
lednice s mrazákem značka Pri-
vileg a Siemens – 3 000 Kč/ks, 2 
sporáky na PB – 2 500 Kč/ks, vše 
použité, pěkné. Telefon: 607 277 
880 – večer

 ■ V Mostě prodám dětskou dře-
věnou postýlku s matrací 1 200 Kč, 
jídelní plastovou vysokou židličku 
700 Kč, dřevěnou vysokou židličku 
– je rozkládací - 450 Kč. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ Koupím DVD přehrávač po-
dobný jako Technika (jednodu-
chý), jsem důchodce. ZN: kontakt 
v redakci

 ■ Prodám čtyřšuplíkový mra-
zák, starší typ, 143 litrů, v-105, 
š-55, h-60 cm, za 300 Kč. Telefon: 
606 373 153

 ■ Prodám autosedačku po 1 
dítěti, 3-10 kg, s papíry, modrá, 
jemný vzorek. 500 Kč. Telefon: 607 
454 139

 ■ Prodám hezkou zachovalou 
ložnici rok 1935, ořech, třídílná 
skříň, prádelník, 2 noční stolky, 
toaleta s třídílným zrcadlem, k 
tomu daruji ručně háčkovaný 
přehoz. 10  000 Kč. Telefon: 774 
449 292

 ■ Prodám dlouhé plesové šaty 
vyrobené v Německu na štíhlou 
postavu, vysokou 165 cm, velikost 
38-40, kvalita. Telefon: 604 103 
485 po 19. hodině

 ■ 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 

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

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

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám družstevní byt 4+1 po 

rekonstrukci ve zvýšeném přízemí, 
blok 292. Telefon: 723 278 225. RK 
nevolat!

 ■ Prodám družstevní 2+KK v 
ulici J. Ševčíka, blok 705 za VZP, 6. 
p., jih, výhled do parku, parková-
ní před domem. Velmi zachovalý 
stav, bezpečnostní dveře a zámky, 
plovoucí podlaha, koberce, skříň, 
věšák na prádlo, satelit. držák, 
sklep, komora, slušný tichý dům, 
volný od 3/2016. Cena 176 000 Kč. 
Telefon: 721 819 050

 ■ 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 
260 000. 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
 ■ 60letá, hledá zdravého muže, 

nekuřáka, 60-63 let s vlastním by-
tem z Mostu, pro trvalý vztah, kte-
rý je také sám. Ráda vařím. Volat: 
607 517 534

 ■ 31 let, se dvěma dětmi nzl., 
hledá maminku a dobrou ženu do 

45 let, na vzhledu nezáleží, ale na 
dobrém srdci ano. Jestli tu někde 
jsi, ozvi se prosím. TČ ve VT, neva-
dí? Info: redakce

 ■ Svobodný 40/168, hledá dív-
ku, které by nevadilo žít na vesnici. 
Jsem hodný a ženy nebiji. Mám 
svůj byt. Můžeš mít i dítě. Jsem 
tolerantní a upřímný. Litvínov a 
okolí. Jen SMS. Telefon: 721 179 
984. Buď také tolerantní, já nejsem 
zlý. Jsi tu? Chtěl bych tě hýčkat. Pa 
Jaroslav

 ■ 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

AUTO, MOTO
 ■ Koupím nebo pronajmu garáž 

v Mostě a okolí za rozumnou cenu. 
Telefon: 774 277 770

DIVADLO ROZMANITOSTÍ MOST

5. 3. 2016 od 10 hodin KOCOUR V BOTÁCH

Taky vás rozčilují Honzové, co nevědí kudy kam? Staňte se kocourem 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 kterém koupíte svým domácím 

mazlíčkům obuv! Pro děti od tří let.

MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ

4. 3. 2016 od 20 hodin DIVADELNÍ PLES

Po celou dobu plesu k tanci i poslechu hraje skupina Flash Back. Můžete se těšit na 

plesové předtančení i programové vstupy činohry Městského divadla v Mostě i Divadla 

rozmanitostí a jejich kapely Nedloubej se v nose. Hostem plesu jsou Olympic revival.

8. 3. 2016 od 19 hodin KRONIKA PICKWICKOVA KLUBU

Adaptace slavné humoristické knihy. Podivuhodné cesty a skutky svérázných anglických 

gentlemanů, konajících dobro navzdory všem překážkám. 

10. 3. 2016 od 19 hodin POSTŘIŽINY

Autor: BOHUMIL HRABAL. Dramatizace kultovní knihy Bohumila Hrabala. Poetické obráz-

ky plné nostalgie a nezaměnitelného humoru jsou vzpomínkou na autorovo dětství prožité 

v nymburském pivovaru.

CITADELA LITVÍNOV 

8. 3. 2016 od 18 hodin RIGOLETTO  GIUSEPPE VERDI 

Filmový záznam z Metropolitní opery v New Yorku. Sklenka vína ke vstupence zdarma. 

Velká scéna, vstupné 299,- / 249,-Kč 

11. 3. 2016 od 19 hodin ŽENY ZA PULTEM 

Screamers a Techtle Mechtle – travesti skupiny. Velká scéna, vstupné 250,- Kč 

13. 3. 2016 od 16 hodin TANEČNÍ ZÁBAVA 

K tanci a poslechu zahraje Orchestr SD Chomutov. Společenský sál. 

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV

5. 3. 2016 od 16 hodin SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Pohádku inspirovanou Hansem Christianem Andersenem napsala Jana Galinová. Hudba 

a texty písní Jan Turek, choreografi e Lenka Lavičková, scéna Hynek Dřízhal a Jurij Galin, 

kostýmy Tomáš Kypta. V režii Jurije Galina hrají Andrea TRAGANOVÁ, Lenka LAVIČKOVÁ, 

Kristýna LIŠKOVÁ, Michal ŽIŽKA, Petr KOZÁK, Robert STODŮLKA, Kamila RAKOVÁ, Jana 

GALINOVÁ a Lukáš MASÁR.

Stěžuje si paní přítelkyni: „Chci chodit do školy a manžel mi odmítá koupit učební pomůcky.“ „A co je to za školu?“ (TAJENKA).

Přijmeme 
UKLÍZEČKUUKLÍZEČKU
na zkrácený úvazek.
Telefon: 720 371 110
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Dnes poslední dějství 
základní části

V Litvínově se dnes hra-
je poslední dějství základ-
ní části Tipsport extrali-
gy ledního hokeje sezony 
2015/2016. Úřadující mistr 
HC Verva v  duelu 52. kola 
hostí Vítovice. Zápas začíná 
netradičně až v 18.20 hodin.

Na play out za méně 
než polovinu

HC Verva Litvínov sta-
novil ceny vstupného na 
domácí zápasy v play out. 
Coby odměnu za fanouškov-
skou věrnost a za zachování 
přízně týmu i ve chvílích, 
kdy se mu nedařilo, zlevnil 
klub vstupné na zápasy play 
out z původních 230 korun 
k sezení a 140 korun k stá-
ní v průměru o 60 procent. 
Ceny na play out na ZS Ivana 
Hlinky v Litvínově: sezení – 
100 Kč, stání – 50 Kč, perma-
nentkáři – zdarma. 

Most bude hrát 
v Litvínově

Poslední utkání základní 
části WSM ligy mezi domá-
cím HC Most a týmem Šu-
perku se odehraje v  sobotu 
5. března na ledě Zimního 
stadionu Ivana Hlinky v Lit-
vínově. Důvodem jsou ce-
lodenní krasobruslařské zá-
vody v  Mostě. Zápas začíná 
v 17.30 hodin.

Do Mostu míří dvě 
stovky závodníků
V sobotu 5. března se 

na ledě zimního stadionu 
v  Mostě uskuteční Velká 
cena města Mostu v  kraso-
bruslení. Očekává se hojná 
účast. Pořádající mostecký 
oddíl krasobruslení hlásí, že 
do okresního města míří dvě 
stovky závodníků z celé ČR.

Fotbalisté Baníku 
začínají jaro  doma
Jarní část ČFL zahájí fot-

balisté FK Baník Most 1909 
utkáním na domácím trávní-
ku. V neděli 6. března vyzvou 
na Fotbalovém stadionu 
Josefa Masopusta rezervní 
celek MAS Táborsko. Utkání 
začíná ve 14.30 hodin. 

Na WHIL až na konci 
měsíce

Interligové házenkářky 
DHK Baník Most dnes ces-
tují k dalšímu mistrovskému 
utkání do Zlína. Na domácí 
palubovce si na jejich vy-
stoupení ve WHIL budou 
muset příznivci házené po-
čkat až do 26. března, kdy 
přivítají Michalovce. 

Suchomel poprvé 
startoval na áčkách
Postup na své premiérové 

turnaje kategorie A v bad-
mintonu si vybojoval re-
prezentant Baníku Most 
Miroslav Suchomel. V nejzá-
padnějším koutě Čech, v Aši, 
dostal příležitost hrát všech-
ny tři disciplíny. V singlu, 
deblu i mixu vždy alespoň 
jednou vyhrál. Mohl tak po-
rovnat svou výkonnost s re-
publikovou špičkou.  (jak)

52. kolo TELH

pátek

4. března
2016

18:20 hodin

Přijďte
nám
fandit!

Jiří Gula

HC VERVA
Litvínov

HC VÍTKOVICE 
Steel

y

y

k

y

MOST - Ve 20. kole soutěže WHIL se mostečtí Černí andělé utkali 
s týmem HK Slávia Partizánske a zápas skončil výrazným vítězstvím 
DHK Baník Most 31:16 (14:9). 

Během prvního poločasu byla 
ze strany Mostu na hře vidět ur-
čitá nervozita. Díky dobře fun-
gující obraně se domácí ale velmi 
rychle dostali do zápasu, ve kte-
rém pak následně dominovali. 

Partizánske s Černými anděli 
dokázalo držet krok jen do po-
loviny prvního dějství. Druhý 

poločas skončil rozdílem pat-
nácti gólů ve prospěch Mostu.

„Vůbec nerozumím tomu, proč 
jsme měli velmi nervózní za-
čátek, soupeře jsme měli velmi 
dobře přečteného. Dostali jsme 
se velmi rychle do zápasu, jen 
mě trochu mrzí, že jsme jedno-
duchými chybami trošku drže-

li hostující tým ve hře. Druhý 
poločas naše hra dominovala. 
Jednoznačnou hrou a obrovskou 
kondicí jsme to utáhli a všechny 
hráčky podaly optimální výkon. 
Jsem velmi spokojený, jsme na 
dobré cestě, doufám, že nám to 
vydrží do play off ,” nechal se po 
utkání slyšet trenér DHK Baník 
Most Peter Dávid. 

Nejvíce branek Most v utká-
ní: Szarková 9/3, Súkenníková 
6, Růčková 5. (jak)

DĚČÍN – Krasobruslařský oddíl 
z  Mostu se vypravil na celore-
publikový závod do Děčína. 
Jako první se na ledě představi-
ly děti z přípravek, kde Eva Bla-
houtová na led naskočila hned 
dvakrát. A hned dvakrát se da-
řilo. Vybruslila si první a druhé 
místo. 

Pro Most následovaly závo-
dy v žákovských kategoriích. 
V žačkách nejmladších A se 
představila Ema Jančárková (7. 
místo), v žačkách nejmladších 
B Štěpánka Maříková (6. místo) 
a Saša Vitmayerová (7. místo). 
Marie Marková v kategorii ža-
ček mladších B zajela krásnou 
jízdu s nově naučeným Axelem 
a vyjela si třetí místo. To samé 
umístění zopakovala Dominika 
Kolmanová v žačkách A. 

V žačkách B oddíl z Mostu re-
prezentovaly dvě závodnice, a to 
Lucie Vaňková a Tereza Nikolo-
vá. Lucka pro Most vybojovala 

zlato, Terka skončila na pátém 
místě. 

Mezi závodními kategoriemi 
na led nastoupil také František 
Kordík, a to v rámci exhibice, 
kdy divákům předvedl jak krát-
ký program, tak i volnou jízdu. 
Obě vystoupení se chystá před-
vést příští týden na mistrovství 
ČR žactva.  (jak)

MARIENBERG – Dvě desítky 
hráčů a hráček z Mostu a Ma-
rienbergu se střetly v marien-
berské Heinrich-von-Trebra-
-Oberschule při šestém ročníku 
Česko-saské ligy. Výsledkovou 
převahu měli podle předpokla-
dů mostečtí hráči v čele s Marti-
nem Tomčalou.

V kategorii žen a dívek zvítě-
zila Valentina Grimmová, mezi 
mladšími žáky byl nejlepší Jan 
Matuščín a prvenství v katego-
rii starších žáků patřilo Danielu 
Sporerovi. 

BHC Most a 15. základní ško-
la Most udržují s Heinrich-von-

-Trebra-Oberschule Marienberg 
dlouhodobé kontakty. V červnu 
proběhne v marienberské škole 
čtvrtý ročník Sportovního se-
tkání Most-Marienberg, jehož 
součástí by letos měly být vy-
brané atletické disciplíny, stolní 
tenis a stolní hokej. 

Výsledky Česko-saská liga - 
billiard-hockey šprtec – WTHA 
Tour Challenger & Český pohár 
Expres: 1. Martin Tomčala (BHC 
4.ZŠ Most), 2. Ondřej Frýba 
(BHC StarColor Most), 3. Marek 
Jankovič, 4. Jan Matuščín (oba 
BHC 4.ZŠ Most), 5. Daniel Sporer 
(BHC 15.ZŠ Most), atd.  (has, jak)

ROUDNICE NAD LABEM - Poslední přípravné utkání zimní přípravy 
skončilo pro fotbalisty Mostu nerozhodným výsledkem. V Roudnici 
nad Labem si Mostečtí poprvé v přípravě vyzkoušeli přírodní tráv-
ník. S vedoucím celkem divizní tabulky nakonec hráči Baníku remi-
zovali, byť v utkání vedli. Trenér Stanislav Hofmann hodnotil utkání 
jako zápas dvou rozdílných poločasů. 

„Začali jsme velice dobře. Dik-
tovali jsme tempo hry, byli jsme 
silní na míči, soupeře jsme ne-
pouštěli do brankových příležitos-

tí, které jsme si naopak dokázali 
vytvářet. Je však trestuhodné, že 
jsme nebyli schopní ani z jednu 
z nich přetavit v branku,“ nebyl 

spokojený s produktivitou svých 
svěřenců Hofmann. 

ASK Lovosice - FK Baník 
Most 1909 1:1 (0:0). Branka 
Mostu: 60. Macháček. Sestava 
FK Baník Most 1909: Divkovič - 
Chábera, Černý (46. Macháček), 
Marák, Šíša (46. Kasal) - Gedeon 
(46. Kotlan) - Hejda (46. Andre-
jič), Čada, Štefk o - Hájek, Kou-
delka (46. Belej).  (jak)

LITVÍNOV – Je v  podstatě rozhodnuto. Mistr jde do play out 
Tipsport extraligy ze třináctého místa. Rozhodlo o tom utkání 51. 
kola základní části, v němž Verva díky špatné druhé třetině prohrála 
4:1 v Olomouci. 

Jistou naději na to začít boj 
o záchranu z  lepší pozice měli 
Litvínovští po domácí duelu 
s Karlovými Vary, ve kterém se 
podařilo hned dvakrát skórovat 
teprve sedmnáctiletému Kris-
tianovi Reichelovi. Bohužel, na-
děje zhasla na Hané. 

„Domácí nás svou agresivní 
hrou zatlačili a podařilo se jim 
vstřelit čtyři branky, které roz-
hodly utkání. Ve třetí třetině si 
výsledek hlídali. Měli jsme nějaké 
šance, ale dostali se jen k jediné 
brance, takže soupeř zaslouženě 
vyhrál. Věděli jsme, že Olomouc 
ve druhé třetině přidá a více po 
nás půjde, ale bohužel jsme na 
to nedokázali zareagovat,“ řekl 
po skočení utkání trenér Vervy 
Radim Rulík. 

Výsledky posledních dvou 
zápasů: HC Verva Litvínov – 
Energie Karlovy Vary 3:1 (1:0, 
1:0, 1:1). Branky a nahrávky: 
5. Reichel (Kubát), 37. Reichel 

(Duda, Hořava), 59. Pavlík (Ku-
bát, Hořava) – 41. Vachovec 
(Svoboda, Benák). 

HC Olomouc – HC Verva Lit-
vínov 4:1 (0:0, 4:0, 0:1). Branky 
a nahrávky: 25. Herman (Holec, 
Buc), 30. Herman (Holec, Buc), 
30. Mikúš (Ondrušek, Jaroměř-
ský), 37. Holec (Řípa, Skrbek) – 
46. Hanzl (Pavlík, Duda).  (jak)

Baník v generálce na jaro 
remizoval s Lovosicemi

Verva jde do play out 
ze třináctého místa

Černí andělé nedali týmu 
z Partizánského šanci

Mostečtí krasobruslaři 
byli pětkrát na bedně

MOST - Tak jako vloni, i v letoš-
ním ročníku Zimní ligy starších 
žáků se fotbalisté Mosteckého 
fotbalového klubu dostali až do 
fi nále. A stejně jako v loňském 
fi nále byli úspěšní také letos. 

Svého soupeře z  varnsdorf-
ského FAŠV porazili 2:1 po 
bezbrankovém prvním poloča-
su. Vítězství se nerodilo lehce. 
Reprezentanti FAŠV působili od 
začátku techničtějším dojmem. 

Mostečtí fotbalisté zase vsadili 
na důraz a snahu o kolmé rychlé 
akce, a to se jim vyplatilo.

Mostecký fotbalový klub - 
FAŠV 2:1 (0:0). Branky MFK: 
Koutecký a Smeták. 

Hráči MFK tak mohli již dru-
hý rok za sebou zvednout nad 
hlavu pohár pro vítěze Zimní 
ligy. Ten jim hned po utkání 
předal zástupce organizátora 
ligy ÚKFS Jan Štefk o.  (jak)

Starší žáci MFK obhájili 
vítězství v Zimní lize

Stolní hokejisté na 
turnaji v Marienbergu
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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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MOST – Mostecké oblastní muzeum se zase „vytáhlo“. Pro své příz-
nivce totiž otevřelo další z neobyčejných a neméně poutavých vý-
stav, tentokrát pod názvem Historie (ne)obyčejné tužky.

Výstavu připravil tým dílny 
Woodmaid v čele s Blankou 
Techlovskou a k  vidění je tu 
sbírka tužek našeho předního 
sběratele Emanuela Petráně. 
Návštěvníci tu najdou na tři 
a půl tisíce zajímavých exponá-
tů této „maličkosti“. Emanuel 
Petráň se zabývá sběratelstvím 
tohoto předmětu denní potře-
by už 43 let. „Tužka je předmět, 
který provází člověka už od ko-
lébky. Je to první, co vezme dítě 
do ruky, a provází nás celý život. 
Snažil jsem se tady ukázat to, co 
přinesla doba. Nejen tužky naší 
nejznámější fi rmy Hardtmuth 
Koh-i-noor, kterým děkuji, že se 
zasloužili o to, že tady uvidíte ce-
lou historii. Poděkovat bych chtěl 
ale také paní Techlovské, která 
se svým kolektivem dovedla tuto 
výstavu k  dokonalosti. Historie 

tužky je tu tak popsána skutečně 
do detailu,“ uvedl při slavnostní 
vernisáži výstavy Emanuel Pe-
tráň. 

Všichni, kteří nestihli ver-
nisáž, mohou výstavu v  mu-
zeu zhlédnout až do 1. května. 
A mají se na co těšit. Sledovat 
tu mohou vývoj tohoto psací-
ho prostředku od břidlicové 
tabulky, přes brka, namáčecí 

a rýsovací pera až po tužku. Ne-
chybějí ani kuriózní „kousky“. 
„Málokdo ví, kolik tvrdostí tužek 
se vlastně vyrábí. Je to dvacet tvr-
dostí. Od 8B – což je nejměkčí, 
po 10 H, která je nejtvrdší. Já jich 
ale mám jednadvacet, protože 
jednu chvilku se vyráběla i tvr-
dost BHB a já ji získal,“ zmínil 
jednu z  mnoha zajímavostí své 
sbírky Emanuel Petráň. Mimo 
jiné také prozradil, že sběrate-

lé si mezi sebou tužky pouze 
vyměňují nebo dávají darem. 
„Ještě nikdo z nás si žádnou tuž-
ku mezi sebou neprodal ani ne-
koupil. Ctíme tuto tradici, která 
mezi jinými obory ve sběratelství 
nemá obdoby,“ prozradil ještě 
sběratel, který se pyšní i titulem 
„Pozoruhodná sbírka“. Ocenění 
získal v roce 2009 od Klubu sbě-
ratelů.  (sol)

HISTORIE 
neobyčejné 

v muzeu
U Ž K YT

TUŽKA – Jiří Žáček

„Záleží hlavně na tuze,
Jestli text dojme nebo raní.
Tvrdá nám škrtá iluze
A měkká píše něžná psaní.“

Emanuel Petráň Emanuel Petráň 
předvádí jeden předvádí jeden 

ze svých suvenýrů ze svých suvenýrů 
sbírky – tužka, která sbírky – tužka, která 

slouží i jako berle.slouží i jako berle.

Tyto tužky jsou Tyto tužky jsou 
kuriózní a zároveň kuriózní a zároveň 

praktické tím, že praktické tím, že 
má každá ve svém má každá ve svém 
víčku zabudované víčku zabudované 

ořezávátko.ořezávátko.

Na výstavu zavítala také ředitelka pro regionální komunikaci Na výstavu zavítala také ředitelka pro regionální komunikaci 
Vršanské uhelné Liběna Novotná. Kuriózní tužky si vyzkoušela. Vršanské uhelné Liběna Novotná. Kuriózní tužky si vyzkoušela. 
Nejvíce ji ale zaujaly „kosmetické tužky“, které byly opatřeny Nejvíce ji ale zaujaly „kosmetické tužky“, které byly opatřeny 
každá svým ořezávátkem ve víčku.každá svým ořezávátkem ve víčku.

Na výstavě je k vidění na tři a půl Na výstavě je k vidění na tři a půl 
tisíce tužek. Je to polovina sbírky tisíce tužek. Je to polovina sbírky 
Emanuela Petráně. Tužky sbírá 43 let. Emanuela Petráně. Tužky sbírá 43 let. 

Všechny tužky, které má Všechny tužky, které má 
Emanuel Petráň ve sbírce, Emanuel Petráň ve sbírce, 
jsou nasbírané nebo získané jsou nasbírané nebo získané 
výměnou od jiných sběratelů. výměnou od jiných sběratelů. 
Žádná z nich není prý Žádná z nich není prý 
zakoupená. zakoupená. 

Děti zaujaly i historické psací „mašinky“. Děti zaujaly i historické psací „mašinky“. 
Při bližším zkoumání zjišťovaly, kterým Při bližším zkoumání zjišťovaly, kterým 
„tlačítkem“ se na těch podivných strojích „tlačítkem“ se na těch podivných strojích 
mažou zpětně písmenka…mažou zpětně písmenka…

Pro děti byla výstava tužek doslova ráj.Pro děti byla výstava tužek doslova ráj. Na rozdíl od jiných expozic  tady se mohlo i dotýkat.Na rozdíl od jiných expozic  tady se mohlo i dotýkat.

Tužka jako kuriozita.Tužka jako kuriozita.

Každý si zde našel tu „svou“.Každý si zde našel tu „svou“.


