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Připravte se na nápor, zarážka začíná!

ŠIKANA – jak se jí daří na
Mostecku?
Drsné téma s ještě drsnějšími důsledky. Existuje ve školách na Mostecku?
Jak by se měl tento školní teror řešit?

MOSTECKO – V Chemparku v Záluží tento týden startuje pravidelná odstávka výroby. Rozsáhlá akce
potrvá až do konce dubna. S sebou přinese zvýšenou zátěž, a to nejen v dopravě, na kterou by se měli
obyvatelé připravit.
Plánovaná zarážka výroby v litvínovské chemičce se zahájila již tento týden, a to postupným odstavováním zařízení z výroby. Od příštího týdne
by už měly naplno běžet práce na údržbě zařízení

a plánované investiční akce. Vzhledem k tomu, že
během zarážky bude v závodě na 5 500 pracovníků, kolem chemičky se výrazně zvýší provoz.
Během odstávky se také plánují omezení na silni-

ci I/27. Lidé by se měli připravit také na zvýšený
nápor v dopravních prostředcích. Unipetrol proto
ve spolupráci s policií plánuje bezpečnostní opatření a posílení spojů. Pro řidiče a cestující proto
platí doporučení, že pokud to bude možné, měli
by se této oblasti, zvláště pak ve špičce, vyhnout
obloukem.
(Pokračování na straně 5)

Když to bude možné, cestě kolem
chemičky se vyhněte obloukem...
6-7

Když obsluhují
hendikepovaní
Kavárna, kde je sice pomalejší obsluha, ale exkluzivní chování a káva i zákusky. Kdo zavítá, neprohloupí.

8

Rodina je když...
Jak si představuje nová generace ideální rodinu? Chce mít svatbu a líbán-

 Odstávka výroby v litvínovské chemičce odstartovala 15. března a potrvá do konce dubna. V té době bude v závodě pracovat na pět a půl tisíce lidí.

ky?

Inkluze není odložena,
startuje už letos v září
4

Když plesají těžaři
Pověstná třešnička plesové sezóny neměla chybu. Žbirka a David už téměř
zdomácněli.

MOST – Inkluze v základních školách bude platit
už od září letošního roku. Poslanci se neshodli na
odkladu účinnosti nového školského zákona. Nepomohlo ani nesouhlasné stanovisko osmi krajů
a shoda starostů Svazu měst a obcí ČR. Toto pondělí se v Mostě sešla Hospodářská a sociální rada
Mostecka, která se tímto tématem dlouze zabývala.
Rozhořčená hospodářská a sociální rada Mostecka spolu s Okresní hospodářskou komorou vyzvala ministryni Kateřinu Valachovou k diskuzi.
„Máme odlišný názor na zavádění inkluzivního
vzdělávání do běžných škol, než je prezentován ministerstvem školství. Zveme proto ministryni na setkání, v rámci kterého by se naši členové měli možnost seznámit s argumenty ministerstva pro filozofii

vzdělávacích systémů, včetně toho inkluzivního.
Zatím ministryně na naše pozvání nereagovala,“
uvedla během jednání rady předsedkyně HSRM
Helena Veverková. K tématu vystoupil také Roman Kovář z Odboru školství Krajského úřadu
Ústeckého kraje. Prezentoval nesouhlas Ústeckého kraje k zavádění inkluze a vysvětlil, jaký postup
bude mít inkluze už od září letošního roku. „Pozvolná nenásilná inkluze probíhá dlouhodobě. Počet dětí v praktických školách ve speciálních třídách
klesá už od roku 2010. Úspěšně probíhá individuální integrace. Inkluze povede pouze k exkluzi. Budou
vznikat soukromé školy a rodiče budou za základní
vzdělání svých dětí raději platit,“ uvedl Roman Kovář. Nový zákon platí od září letošního roku.
(Pokračování na straně 9)
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Nový školní rok 2016/17 bude ve
znamení inkluze (ilustrační foto).

O spratcích a inkluzi
Uvnitř dnešního vydání
ní se
poněkud obšírněji věnujeme
me
šikaně tak zvaně „naruby“.
y“.
Šikaně, kdy obětí je učitel
tel
a agresorem žák - spra-tek. Téma se vzhledem
k jeho citlivosti rodilo
poněkud
zdlouhavě.
Nicméně, v mnohém
pro nás bylo nejen zajímavé, ale i poučné.
V jedné z anket jsme se
například tázali rodičů,
jak by reagovali, kdyby
zjistili, že jejich potomek šikanuje učitele. „Na to je
složitá odpověď, není přece šikana jako šikana....,“
reagoval jeden z tatínků a bodře dodal: „Občas se
dělá z komára velbloud a s šikanou je to stejný“. Nechci se, vážený tatínku, hádat, ale on to velbloud je.
A když ne teď, tak jednou určitě bude. Definice šikany je ohromně prostá: „Šikana je to, co druhému
už vadí.“ Asi tuším, co měl onen tatínek na mysli.
Rošťárny a legrácky vůči neoblíbeným učitelům se
dějí, co školy školami stojí. Jenže v případě šikany
je od onoho komára k velbloudovi malinkatý krůček. Kdosi chytrý řekl: „Tvoje svoboda končí u špičky mého nosu“. Řiďme se tím a do hlav to tlučme
i našim dětem.
Tento týden přinášíme další žhavé téma a to
kontroverzní inkluzi. Novou informací je, že ministerstvo ji neodloží. Začleňování mentálně hendikepovaných dětí ze speciálních do běžný škol
odstartuje k úděsu většiny ředitelů, učitelů, politiků i rodičů už letos v září. Vzhledem k tomu, že se
jedná o velmi čerstvou informaci, nyní přinášíme
pouze „ochutnávku“. Obsáhlejší téma chystáme do
příštího vydání. Pokud obě témata sledujete, nejsou
vám lhostejná a rovněž k nim máte co říct, vaše
podněty a názory rádi uvítáme.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Místo „téčka“ kruhový objezd
MOST – Dvě problematické křižovatky chce v nejbližší době řešit
mostecká radnice. Měla by se tím zvýšit bezpečnost a také plynulost provozu.
V prvním případě se jedná
o křižovatku ve tvaru písmene
„T“ pod průmyslovou školou.
Tady by situaci mohl vyřešit
nový kruhový objezd. „Jednak
zde dochází k dopravním nehodám a ve špičce se tu tvoří, zejména z ulice Topolová, dlouhé
fronty,“ potvrdil mostecký primátor Jan Paparega. V tomto

místě se nabízí různé varianty
řešení. „Osobně bych dal přednost kruhovému objezdu. Je to
ale otázka technických možností
a finančních nákladů. Musí to
také vyhovovat i z dopravního
hlediska,“ je také přesvědčen
šéf odboru správních činností
mosteckého magistrátu Jaroslav
Mareš. Na studii řešení této kři-

žovatky se v současné době pracuje. „Do konce pololetí bychom
měli mít jasno, jaké úpravy by se
měly na této křižovatce realizovat,“ dodal Jaroslav Mareš.

Místo trojúhelníku
by pomohlo „téčko“
Druhou, ještě více problematickou křižovatkou v této oblasti
je křižovatka trojúhelníkového
tvaru ulic Topolová, Zd. Štěpánka a Lipová. (Informovali

jsme v minulých vydáních, že
by zde mohl vzniknout kruhový objezd). I zde dochází velmi
často k dopravním nehodám. „
Lidé, kteří tu žijí dlouho a jezdí
tudy, dodneška pořádně nevědí,
kdo má přednost. Tato křižovatka je řešena nešťastně, je do
kopce a rozhledové plochy tu
nejsou dobré,“ zmínil primátor
Paparega. I pro tuto křižovatku nechává město zpracovávat
studii. „Zde jsou vážné problémy
technického charteru. Tady půjde
kruhový objezd udělat jen těžko.
Dala by se ale předělat na klasické ‚téčko‘,“ informoval šéf odboru správních činností Mareš.

V Mostě
jednadvacet
kulaťáků?
Pokud by se mostecká radnice
rozhodla pro vybudování kruhového objezdu pod průmyslovou školou, v Mostě by tak vznikl již dvacátý kruhový objezd.
Kruhové objezdy by ale mohly
vzniknout i na dalších místech.
„Za zváženou by stála také křižovatka SNP, Alej Boženy Němcové
a Pod Resslem. Je také problematická, a i zde by se dalo zvolit jiné
řešení. Kruhový objezd by se tu
jevil jako vhodný,“ dodává Jaroslav Mareš. Podle odborníků na
dopravu se změnou křižovatek
na kruhové objezdy výrazně
zvýšila bezpečnost a plynulost
provozu. „Pro řidiče jsou takové
křižovatky čitelnější a bezpečnější,“ podotýká dále Jaroslav Mareš.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Do Repre na bazar
MOST - V neděli 20. března se
v mosteckém Repre opět uskuteční BAZAR. Od 10 do 13
hodin si můžete zakoupit nové
výrobky, ale i oblečení z druhé ruky. Najdete zde i spoustu
homemade výrobků - vosky do
aromalampiček, soli do kou-

pele, bižuterie, vlasové ozdoby,
svíčky,.. atd. Představí se Studio
Oriflame a obchod Dítě na srdci. Výtěžek za pronájem stolů
poputuje na podporu činnosti
Klubu pro rodiče s dětmi pod
záštitou Člověk v tísni, Bílina.
(red)

Na křižovatce ulic J. Palacha a Topolová by měl
vzniknout dvacátý kruhový objezd v Mostě.

Most do Rudolic se pro řidiče uzavře
MOST – Most v Rudolicích bude za pár měsíců zcela uzavřen! Pro řidiče budou vyznačeny objízdné trasy. Pěší by se ale měli přes most
i nadále dostat.

Nezapomeňte
zaplatit za psy
Nejpozději do konce března je
možné zaplatit poplatek za psa.
A jaké jsou platby? Stejné jako
v loňském roce: Pes v rodinném domě 200 Kč, pokud je psů
více, tak za každého dalšího 300
Kč. Pes v bytovém domě 1 000
a 1 500 Kč. Pokud je jediným
příjmem majitele starobní, invalidní, vdovský, vdovecký nebo
sirotčí důchod, platba činí 200
a 300 Kč bez ohledu na to, kde
bydlí. Poplatky je možné uhra-

dit osobně v pokladně magistrátu, v hotovosti, nebo platební
kartou. Možná je také bezhotovostní platba na účet magistrátu č. 19-1041368359/0800
nebo úhrada složenkou. Složenky již magistrát nerozesílá a každý majitel psa si splnění této
povinnosti musí sám ohlídat.
V případě nezaplacení poplatku
hrozí majiteli psa navýšení poplatku až na trojnásobek.
(nov)

V létě se zahájí kompletní rekonstrukce silničního mostu
směrem do Rudolic. „Veřejnou
zakázku by měla vyhlásit rada
města na svém zasedání 17. března,“ uvedl primátor Jan Paparega.
Most je již více než rok kvůli
oslabení nosné betonářské výztuže částečně uzavřen. Původní
předpoklady naznačovaly, že by
se provoz na mostě mohl během
rekonstrukčních prací omezit jen
částečně. Teď už je ale jasné, že
provoz bude muset být uzavřen
zcela. Uzavírka mostu se dotkne
jak řidičů vozidel, tak i autobusové linky č. 10. Pěší provoz by měl
zůstat zachován. „Na čas se pro-

voz na mostě bude muset zavřít
a budou se muset udělat objízdné
trasy. Harmonogram objížděk se
zpracovává a dáme ho včas na
vědomí,“ ujistil první muž města.
V roce 2014 byl na základě
mimořádné mostní prohlídky
zpracován diagnostický průzkum mostu, kdy se zjistilo, že
došlo k oslabení nosné betonářské výztuže o 5–15 procent.
„Znamená to, že celá konstrukce
je ve velmi špatném stavu. V loňském roce proto došlo k výraznému omezení provozu na mostě
snížením volné šířky vozovky ze
7,5 na 5,5 metru,“ informovala
tisková mluvčí mosteckého

magistrátu Alena Sedláčková.
Rekonstrukce bude zahrnovat opravu a sanaci stávajícího mostního objektu. Nosná
konstrukce a spodní stavba se
zakonzervuje. „Tím by měla být

prodloužena životnost mostu
o deset až patnáct let. Předpokládané náklady činí 5 792 400
Kč bez DPH. Přesná částka však
vzejde z výběrového řízení,“ dodala tisková mluvčí.
(sol)

Přes most do Rudolic se
zanedlouho dostanou
už jen pěší.

Na úřadě s platbou k automatu
MOST – Ve třetím patře mosteckého magistrátu byl nainstalovaný
nový platební automat. Pro klienty úřadu bude v provozu od 14.
března.
Zpočátku by měl automat
sloužit k zaplacení správního
poplatku za evidenci vozidla,
poplatky související se získáním nového řidičského oprávnění a poplatku za vydání povolení ke zvláštnímu užívání
komunikace. „Tyto platby lidé
dosud vyřizovali v pokladně
v přízemí magistrátu, což bylo
časově náročné a často se zde
tvořily fronty. Od nového systému si slibujeme úsporu času
úředníků a zejména klientů,
kteří jistě ocenění urychlení
vyřízení jejich žádostí. Pokud
se tento způsob platby osvědčí,
zvážíme jeho rozšíření i na jiné
agendy,“ informoval vedoucí odboru správních činností
mosteckého magistrátu Jaroslav Mareš.

Automat bude fungovat tak,
že po zvolení příslušného poplatku prostřednictvím dotykové obrazovky a případného
zadání dalšího identifikačního
údaje, jako je například rodné

číslo nebo číslo jednací, bude
klient vyzván k zaplacení. Bude
moci zaplatit v hotovosti, případně během několika dnů
od spuštění nového systému
i klasickou nebo bezdotykovou
platební kartou. Poté obdrží potvrzení, které následně odevzdá
příslušnému úředníkovi, jenž
jeho žádost vyřizuje.
(nov)

Automat najdete ve třetím patře.

zpravodajství
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HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka
Ilustrační foto.

Farmářské trhy budou pokračovat

800 136 018

RACIO MOST s.r.o.
technologické čištění
přijme:

MOST – Farmářské trhy v Mostě frčí. Dokazují to ohlasy na nedávnou první farmářskou slavnost spojenou se zabijačkovými hody.
Další farmářské trhy na náměstí se plánují na červen.
Zimní farmářská slavnost,
která se konala před koncem
února na mosteckém prvním
náměstí, se setkala s velkým
ohlasem. Pokud by se slavnosti spojené s prodejem regionálních potravin osvědčily,
mohli by se Mostečané dočkat
farmářských trhů pořádaných
na náměstí pravidelně. „Máme

pozitivní reakce z řad občanů,
od pořadatelů trhů, i ze strany
Agrární komory v Mostě, která
se na organizaci rovněž podílí,“
pochvaluje si primátor Jan Paparega. I když první farmářské
slavnosti příliš nepřálo počasí,
návštěvnost byla hojná a výrobky regionálních výrobců se
prodaly během chvíle. „Zejmé-

na v dopoledních hodinách byla
návštěvnost velká a po výrobcích se jen ‚zaprášilo‘, stánky
byly rychle vyprodané. Takže
nejen lidé, ale i prodejci si přišli na své. Musím říci, že se akce
velmi vydařila, zázemí pro diváky bylo skvělé a zaujal i doprovodný program,“ hodnotí výsledek s odstupem času první muž
města. Další farmářská slavnost
se má podle městského kalendáře konat v sobotu 25. června,
tentokrát v duchu oslav svatého

Omezená rychlost z Mostu
do Žatce skončí 1. dubna
MOST - Silnice č. 27 mezi Mostem a Žatcem, kde po následcích dopravní nehody musela být začátkem března instalována podpěra
a snížena rychlost v místě narušení mostní konstrukce, bude opět
plně zprovozněna 1. dubna.
K dopravní nehodě, při níž
řidič návěsu poškodil most přes
silnici první třídy č. 27 mezi
Mostem a Žatcem, došlo 26.
února. Po mostní konstrukci
vede železniční vlečka, která zajišťuje kolejovou přepravu uhlí
mezi Vršanskou uhelnou a.s.
a Elektrárnou Počerady. „Vzhle-

dem k rozsahu poškození mostu
a kontrole statika byl železniční
provoz na mostě zastaven. Ihned
po nehodě byly zahájeny práce
na provizorním podepření mostu, aby bylo možné obnovit dodávky uhlí do elektrárny. V úterý 1. března byla pod mostní
konstrukci instalována podpěra

Silnice č. 27 mezi Mostem a
Žatcem bude brzy bez omezení.

a dopravní značení, které omezuje rychlost v místě zúženého
silničního průjezdu pod mostem.
Železniční provoz a tím i dodávky uhlí byly obnoveny téhož dne
ve 14 hodin,“ uvedla vedoucí regionální komunikace Vršanské
uhelné Liběna Novotná.
V současné době probíhá
průzkum poškozené části mostu
a zpracovává se technologický
postup dočasného řešení. Podle předběžných zjištění se totiž předpokládá, že bude nutné
vzhledem k rozsahu poškození
vyměnit celou mostní část. Dočasná oprava byla zvolena proto,
aby bylo možné co nejdříve odstranit podepření mostu, které
zužuje průjezdní profil a komplikuje dopravní situaci na silnici. Kompletní oprava, respektive výměna mostní konstrukce
si vyžádá delší časové období.
Dodávky uhlí do počeradské
elektrárny nebudou přerušeny.
Původní rychlost bude opět obnovena 1. dubna.
(nov)

KNIHOVNA O VELIKONOCÍCH
MOST - Městská knihovna Most
upravila v době Velikonoc otevírací dobu: Velký pátek 25. 3. ZAVŘENO, sobota 26. 3. - 9 - 12
hodin, neděle 27. 3. - ZAVŘENO,
Velikonoční pondělí 28. 3. - ZAVŘENO, úterý 29. 3. - 10 - 18 hodin.
V duchu Velikonoc se v mostecké knihovně nesou kurzy,
které můžou navštívit jak návštěvníci knihovny, tak i ostatní zájemci. 1. Výroba květin

z korálků a drátků - pátek
11. 3. 2016 od 15:00 do 17
hod. Výroba netradičních květin z korálků a drátků; na kurzu bude také možno vyrobit si
šperky z korálků, cena kurzu:
100 Kč (v ceně je zahrnut veškerý materiál a pomůcky potřebné
k tvorbě) 2. Plstění velikonočních vajíček a míčků pro kočky
- sobota 19. 3. 2016 od 9:30 do
11.30 hod. Technikou suchého
plstění si vytvoříte velikonoční

vajíčka, která následně budete
moci naaranžovat spolu s připraveným přírodním materiálem do zajímavé jarní dekorace;
na kurzu bude možno vyrobit
si i náušnice nebo plstěné míčky pro kočky (obdržíte i trochu
šanty nebo kozlíku na ovonění),
cena kurzu: 100 Kč (v ceně je zahrnut veškerý materiál a pomůcky potřebné k tvorbě). Přihlášky
jsou k dispozici v infocentru
Městské knihovny Most. (nov)

Prokopa a pivních slavností.
Do té doby ale 1. náměstí ožije mnoha dalšími akcemi. Od
25. do 27. března tu proběhne
Velikonoční jarmark, následovat budou 14. a 15. dubna Dny
vína a horkou novinkou bude
22. dubna Majáles a dvoudenní
festival místních kapel. Mostečané se mají letos nač těšit
a radnice slibuje atrakce na
náměstí i v příštích měsících
roku.
(sol)

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
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Co studenti zjistili o rodině?

Co studenti zjistili
a co chtějí?
Aneb svatba a
líbánky musí být
V českých rodinách děti
nejčastěji žijí s oběma rodiči (48 procent), s matkou
(35 procent), s otcem (7
procent), s prarodiči (5 procent), dalšími příbuznými (4
procenta).
Jak tráví rodiny volný
čas? Nejčastěji nákupy v shopping centrech a sledováním
TV.
Jak se děti podílí na práci
v rodině? Nejvíce z nich si
pouze uklízí svůj pokoj.
Jak vypadal život studentů, když byli děti? Nejvíce
z nich chodilo do MŠ, nebo
trávilo čas s matkou.
Jaké je hlavní jídlo dne
(V ČR oběd, v zahraničí večeře), kde se stravují? Polovina rodičů vaří každý den.
S kým z rodiny čeští studenti nejvíc vycházejí? 48
procent vychází s oběma rodiči, 32 procent jen s jedním
rodičem, 24 procent se sestrou nebo bratrem, 12 procent s prarodiči, 11 procent
s přáteli.
Jaký je správný věk vstupu do manželství a začátku
rodinného života? Mezi 20
– 37 lety.
Založení rodiny. Rodinu
by lidé měli mít tehdy, když
jsou schopni se o dítě postarat a převzít odpovědnost,
když fungují mezilidské
vztahy, když je rodina zajištěná a rodiče mají dobrou
práci. (Itálie a Polsko se shodovaly, že první by měla být
svatba, teprve poté založení
rodiny…)
Rodina nebo kariéra?
Více studentů preferovalo
nejprve kariéru, teprve poté
rodinu.
Svatba - Většina studentů
by chtěla mít ve svém životě
svatbu.
Líbánky - Líbánky si čeští
studenti představují nejčastěji na romantickém místě,
někteří preferovali jednoduchou párty. (Italové by si nejčastěji přáli strávit líbánky na
Havaji, Francouzi na ostrově
Bora Bora nebo Novém Zélandu, Poláci v Africe nebo
na Bahamách, Skotové na
Barbadosu, Němci na Maledivách nebo v horách.)
O čem si rodina povídá?
České rodiny z hlediska trávení volného času nejraději
mluví o svých zážitcích, či
jak probíhal den. Nejraději
spolu vaří a cestují. (Francouzi např. tráví čas s rodinou během rodinných jídel
a rádi někam spolu vyráží do
společnosti jako rodina.)
(Procentuální
vyjádření
vychází ze vzorku více než
stovky respondentů, pozn.)

Prozradil to mezinárodní projekt
MOST – Překvapivé poznatky o rodině, jejím fungování a vzájemných vztazích dnes, před dvaceti lety a v budoucnosti zjistili studenti Střední odborné školy podnikatelské v Mostě. Vše se dělo v rámci
mezinárodního projektu ERASMUS+, do kterého se škola zapojila.
Několik desítek mosteckých
studentů spolu se svými kantory spojilo své síly se studenty
Itálie, Německa, Polska, Francie a Velké Británie. Prostřednictvím workshopů, exkurzí,
průzkumů a sociální sítí a také
na základě vlastních zkušeností
dospěli k mnohdy zajímavým
závěrům. „Je to jeden z největších projektů, kterého se naše
škola účastnila,“ říká hlavní ko-

zahraničí se ubytovali v hostitelských rodinách studentů
mostecké střední podnikatelské školy. Ta měla připravený
nabitý program, během něhož
studenti vzájemně prezentovali své úkoly, prohlédli si školu,
pořádali workshopy a exkurze.
„Na projektu pracují studenti na
svých školách po celý rok. Studenti z různých států diskutovali
v Mostě nad otázkami, jak stát,

dotkla koordinátorka. Exkurze
podnikli středoškoláci také do
Karlových Var a Františkových
Lázní. „Navštívili jsme Císařské
Lázně, kde se studenti dozvěděli
celou řadu informací o léčbě neplodnosti,“ doplnila Jiřina Řeřichová. V závěru týdne se pak
studenti podívali i do mosteckého dětského domova. Ve škole
vytvářeli tematické plakáty, na
nichž zachytili budoucnost rodin a napsali doporučující dopisy do sídla EU do Bruselu. „Ve
svých výtvarných pracích například ztvárnili rodinné role - práce v domácnosti, návyky ohledně
jídla, trendy v oblékání, vzhledu
apod. Objevily se tu například
cesty na Mars, komunikace přes
facebook, roboti a další zajímavosti,“ popsala další počiny
studentů v rámci projektu Jiřina
Řeřichová.

Videa studentů z ČR
i zahraničí můžete
zhlédnout na
http://podnikac.cz/
a www.homerlive.cz

Zavítali i do mosteckého
dětského domova.
pracuje na počítači. Vyplynulo
také, že často jsou rodiče workoholici, ale i že děti ztrácejí úctu
k rodičům,“ komentovala práce
studentů Jiřina Řeřichová. Nej-

se komiks. Tématem bude Komunikace v minulosti – komunikace
dnes a v budoucnosti,“ prozradila Jiřina Řeřichová.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Děti ztrácejí úctu
k rodičům

Studenti podnikli několik tematických
výprav a exkurzí, včetně hlavního města.
ordinátorka projektu, učitelka
Střední odborné školy podnikatelské v Mostě Jiřina Řeřichová. Projekt je dvouletý a běží
od roku 2015. „Hlavní téma
projektu Náš život za dvacet
let, je dále rozděleno do několika dílčích, přičemž subtématem
projektového setkání v ČR je Rodina. Našeho setkání, které bylo
druhým mezinárodním v řadě,
se zúčastnili studenti ze šesti
zemí. Ze zahraničí bylo vybráno
po pěti studentech z každé země
a dvou učitelích. Celkem se do
projektu zapojilo kolem šedesáti
účastníků včetně našich,“ přiblížila Jiřina Řeřichová. Mezinárodní studentský tým měl před
sebou týdenní program, v rámci něhož podnikal nejrůznější
aktivity, např. soutěž o nejlepší
film o rodině, průzkumy a exkurze. V závěru týdne své poznatky studenti vyhodnocovali.
„Cílem projektu je, aby si studenti udělali představu, jak bude život vypadat za dvacet let. Jakým
směrem se bude vyvíjet situace
v rodině, v ekologii, ve vzdělávání, v dopravě, na trhu práce.
Přinést nějaká doporučení, shromáždit i názory zahraničních
účastníků. Tyto poznatky by jim
následně měly pomoci orientovat
se v tomto světě,“ zhodnotila koordinátorka Jiřina Řeřichová.

Svatby, rozvody,
neplodnost a cesty
na Mars
Setkání studentských týmů
proběhlo v Mostě. Studenti ze

4. kolo play out TELH
pátek

18. března
2016

17:30 hodin
Výrazně zlevněné vstupné:
100 Kč k sezení, 50 Kč k stání,
permanentkáři zdarma!

kraj a město podporuje rodinu,
jaká je rodinná politika jednotlivých států, jak vypadá rodinná
situace v jednotlivých státech,“
uvedla Jiřina Řeřichová. Sou-

V rámci projektu natočili
středoškoláci z Mostu i ze zahraničí krátký film na téma Rodina dnes a v minulosti. „Studenti napříč zeměmi poukázali
ve svých filmech na to, že rodina
před dvaceti lety spolu komunikovala, její členové byli k sobě
tolerantnější, vstřícnější. Rodina
dnes funguje na bázi facebooků
a elektronické komunikace. Většinou je každý sám ve svém pokoji,
kde si chatuje, dívá se na televizi,

Středoškolákům se projekt
velmi líbil, mimo jiné i proto,
že poznali spoustu nových
přátel z celé Evropy.

Vytvářeli výtvarné práce na
téma rodiny v budoucnu.
lepší film byl z Česka. Scénář,
role, filmování i střih byl prací
studentů školy za podpory pedagožky Soni Marvanové. Mostečtí studenti za svůj film získali
symbolickou sošku „Oskara“.
„Studenti dostali svého Oskara.
Sošku si sami sehnali a upravili
podle svých představ. Udělali ale
krásné gesto, protože ho předali
studentům z Itálie, kteří skončili
na druhém místě. Jejich film byl
hodně emotivní,“ popsala kantorka a koordinátorka projektu.

Projekt pokračuje
Další mezinárodní setkání
čeká mostecké studenty letos
v červnu v Polsku. „Připravuje
částí projektu byly i exkurze.
Mostečtí studenti ukázali svým
hostům Autodrom, hrad Hněvín, děkanský kostel, ale také
zašli za zábavou na bowlingový
turnaj a podobně. Další exkurze spojená s tématem Rodiny
následovala do hlavního města.
Tady se studenti dostali například na Staroměstskou radnici.
„Studenti se dozvěděli, jak to
vypadá se svatbami a rozvody
na území Prahy, jaké dokumenty jsou ke svatbě potřeba. Perličkou bylo zjištění, že sedmdesát
procent svateb na Staroměstské
radnici v Praze mají cizinci,“ po-

HC VERVA
Litvínov
HC Energie
KARLOVY VARY

Projektu se zúčastnilo na
šedesát studentů nejen z
Mostu, ale i z dalších pěti zemí.

Přijďte
nám
fandit!
Filip Pavlík

Jak se projekt
líbil studentům?
Daniel Ihracký (18 let)
„Projekt se mi velmi líbil
a jsem rád, že naše škola
dostala příležitost účastnit
se tohoto projektu. Nejen,
že jsem díky němu poznal
nové přátele po celé Evropě, se kterými jsem stále
v kontaktu, ale také zážitky
a především procvičení jazykových schopností. Projekt mne bavil, jelikož jsem
mohl strávit týden s mezinárodními studenty, účastnit
se zajímavých workshopů
a výletů.“
Simona Müllerová (18 let)
„K tomuto projektu mám
velmi úzký vztah a jsem
opravdu vděčná za možnost
se jej zúčastnit. Co bych ale
mohla říct za nás všechny
zúčastněné studenty, tak
je velké poděkování. Tento
projekt nám přinesl mnoho
nových zkušeností, známostí a pomohl nám najít sama
sebe. Mohli jsme zde předvést, co se v nás opravdu
skrývá a čím jsme výjimeční
a to díky mnoha prezentacím, videím a workshopům.
Nenašli jsme však pouze
sami sebe, ale také nové přátele z celé Evropy, které můžeme navštívit i po skončení
projektu. Tento projekt není
jen o práci, ačkoliv jí je hodně, ale je to velká část našeho života, na kterou budeme
vzpomínat. Proto bych si
dovolila za všechny říct, že
jsme díky tomuto projektu
zažili krásné časy a všichni
si ho užíváme. A nejlepší na
tom je, že zde nám na věku
nezáleží, neboť tu dobu,
kdy jsme spolu, si užíváme
všichni stejně a naplno.“

zpravodajství
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Připravte se na nápor, zarážka začíná!
(Pokračování ze strany 1)
Během zarážky bude odstavena veškerá technologie jak
na straně České rafinérské, tak
také Unipetrolu, vyjma energetických služeb. „Je nutné provést
plánované a pravidelné údržbářské práce, aby byl zajištěn
bezpečný a spolehlivý provoz
do budoucna. Je to také klíčové
a jediné období, kdy je možné
provést investiční akce,“ uvedl
hlavní důvod odstávky výroby, která se připravovala již od
roku 2014, Lukasz Piotrowski,
člen představenstva Unipetrolu.

Poslední obdobná akce se uskutečnila v roce 2011 a opakuje se
podle vedení společnosti zhruba v intervalu čtyř až pěti let.
Celkový rozpočet, který si současná odstávka vyžádá, se vyšplhá na zhruba dvě a půl miliardy
korun. Více jak miliarda půjde
do údržby zařízení, ostatní prostředky pak na investiční akce,
kterých je v plánu zhruba na
padesát. Mezi nejvýznamnější
akce v oblasti petrochemie bude
patřit oprava etylenové jednotky, která probíhá již od února.
Dále také navýšení výrobní ka-

pacity jednotky polypropylenu.
„Všechny investice jsou realizovány s důrazem na posilování
bezpečnosti a spolehlivosti výrobního zařízení, maximálního
způsobu omezení dopadů na
životní prostředí a neposledně
i konkurenceschopnosti společnosti v rámci trhu,“ doplnil ještě
Lukasz Piotrowski.
Zarážka bude představovat
velký nápor na provoz. Vedení společnosti ale ujišťuje, že
prioritně se bude dbát na bezpečnost. „V rámci řízení systému bezpečnosti práce každý ze

Na opravě etylenové jednotky, poničené výbuchem, se
pracuje. Znova najet výrobu by měla ještě letos v říjnu.

zaměstnanců prošel detailním
bezpečnostním školením a byl seznámen s riziky, která ho můžou
potkat v rámci areálu. Ve zvýšené
míře budou prováděny kontroly
bezpečnosti práce. O plánované
odstávce a jejím průběhu byli
předem informováni také starostové i hejtman,“ uvedl technický
ředitel Unipetrolu RPA Jan Sailer. Stávající zaměstnanci budou
během odstávky výroby v plném
pracovním režimu. Kromě toho
bude do chemičky směřovat na
tisíce externích spolupracovníků, včetně zahraničních týmů.
„Na sto dělníků a zaměstnanců,
kteří zde budou pracovat, připadne minimálně jeden bezpečnostní
technik. Počítáme s jazykovou
bariérou, ale v každé skupině
bude česky hovořící člověk,“ přiblížil další opatření Jan Sailer.
Upozornil, že jak v průběhu
odstávky, tak i při opětovném
najíždění výroby, se fabrika ale
nevyhne negativním jevům pro
okolí. „Bude nutné využít polní
hořáky, což bude doprovázeno
zvukovými a světlenými jevy. Bez
nich to nepůjde, proto se počítá
s větší zátěží pro okolí, za což se
předem občanům omlouváme,“
sdělil ředitel komunikace Unipetrolu RPA Jiří Hájek. V době
dopravní špičky lze prý také očekávat komplikace, a to zejména
na silnici I/27. „Spolupracujeme
s PČR a dopředu budeme včas
informovat například o přepravě
nadměrných nákladů. Nejedná
se ale o žádná omezení na dny,
spíše o krátkodobější omezení
na komunikaci. Zátěž bude také
v dopravě, proto by se měli řidiči,
pokud to bude možné, ve špičce
vyhnout této oblasti. S dopravním podnikem jsme také domluveni v případě potřeby na posílení
spojů,“ vyjmenoval další opatření technický ředitel Unipetrolu
RPA.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Světový chirurg předvede resekci střev
ÚSTECKÝ KRAJ - Krajská zdravotní pozvala světového lídra v robotické chirurgii a odborníka na resekce střev do školicího centra
v Ústí nad Labem. Profesor Amjad Parvazia provede jednu z audiovizuálně přenášených výukových operací.
Zajímavý seminář, při kterém robotičtí chirurgové z České a Slovenské republiky uvidí
v přímém přenosu robotické
operace nízké resekce střeva
z důvodu postižení střeva rakovinou, budou moci sledovat zá-

jemci ve školicím centru robotické chirurgie, které se nachází
v Masarykově nemocnici v Ústí
nad Labem. Odborný seminář
tu pořádá Krajská zdravotní,
pod niž středisko spadá. Do ústecké Masarykovy nemocnice

přijede profesor Amjad Parvazia z Poople Hospital NHS
Trust ve Velké Británii, který
je světovým lídrem v robotické
chirurgii na resekce střev právě v této indikaci. Partnerem
- školitelem z české strany mu
bude MUDr. Jan Rejholec, který vede v této oblasti tým kolorektální robotické chirurgie
při Klinice urologie a robotické
chirurgie a je zároveň primá-

řem chirurgického oddělení
děčínské nemocnice. „Primář
Rejholec patří ke špičce v této
problematice nejen v Krajské
zdravotní, a. s., ale i v České republice a je oficiálním školitelem
robotické chirurgie a předním
členem týmu robotických chirurgů Krajské zdravotní, a. s.,“
uvedl mluvčí Krajské zdravotní
Jiří Vondra.
(sol)

Ušní, krční, nosní kvůli rekonstrukci uzavřeno
ÚSTECKÝ KRAJ – Provoz ambulancí ušního, krčního a nosního oddělení v pavilonu D1 v ústecké Masarykově nemocnici bude uzavřen
na déle než měsíc. Pacienti budou muset využít náhradních ambulancí, a to i včetně mostecké nemocnice.
Provoz Otorhinolaryngologických (ORL) ambulancí Krajské
zdravotní, a. s. při Masarykově
nemocnici v Ústí nad Labem, o.

z. bude na 4 až 5 týdnů přerušen.
ORL ambulance byly uzavřeny
již od pátku 11. března z důvodu generální rekonstrukce pro-

stor. „Ambulantní provoz bude
omezen pouze na pacienty s ORL
urgentními stavy, které ošetří ústavní pohotovostní služba,
Emergency a provizorní ORL ambulance na oddělení jednodenní
chirurgie v atriu,“ uvedl tiskový
mluvčí Krajské zdravotní, a.s.
Jiří Vondra a dále informoval,

že foniatrie a audiometrie bude
uzavřena zcela. V pracovní době
budou muset pacienti využít služeb ostatních ORL ambulancí.
To budou moci jak v Ústecké
poliklinice a ve specializovaných
ambulancích v Ústí nad Labem,
tak také v Teplicích, Děčíně,
Mostě a Litoměřicích.
(sol)

Životní poslání
Žaludek jí svírala ta známá bolest. Jakoby se jí nějaké
zvíře zahryzávalo do vnitřností. Roztřásly se jí ruce
a začaly brnět rty a tváře.
Lapala po dechu a snažila
se uklidnit. Věděla, že to
nic není. Jen jeden z jejích
záchvatů úzkosti.
Ještě chvíli čekala, než se jí dech
alespoň trochu
uklidnil. Věděla,
že bude muset
znovu do sprchy.
Celé tělo jí pokryl studený pot.
Vzala si prášek,
bez kterého by
nadcházející den
nezvládla. Seděla
v křesle a dívala
se z okna. Nemyslela na nic. Nic se jí nechtělo
dělat. Na zdi za ní neúprosně tikaly hodiny. Konečně
se přiměla, aby na ně stočila
oči. Měla nejvyšší čas. Jestli
nechce přijít pozdě, musí se
připravit a jít. Ještě alespoň
chvíli, přála si v duchu. Pak
se přeci jen zvedla. Do školy
dorazila na poslední chvíli.
Když přicházela k hlavnímu
vchodu, kolem kterého už
postávali studenti, cítila, jak
se jí opět roztřásly ruce. Uvědomila si, že bude potřebovat silnější dávky svých léků.
Už teď ale po nich bývala
malátná a otupělá. Rozhodla
se, že hned odpoledne zavolá svému lékaři a domluví
se s ním na návštěvě. Bude
jí zase říkat, že všechny její
problémy pramení z její nejistoty. Nedokáže se postavit
svým trýznitelům. Nechá si
ubližovat a nic nedělá, aby se
bránila. Říkal jí, že by měla
změnit své zvyky. Začít se
stýkat s jinými lidmi, změnit
prostředí. To se ale snadno
řekne, hůř udělá. Ona do
školy prostě musela. Už jako
dítě si hrála na školu. Vždy
byla ve svých hrách oblíbená
učitelka. Její panenky a medvídci byli dokonalými žáky.
Přihlásila se na pedagogickou školu, i když ji od toho
školní poradce zrazoval. Říkal jí, že není typ na učení.
Nikdo ji nebude poslouchat.
Chybí jí přirozená autorita.
Je příliš hodná a příliš ovlivnitelná. Věděla, že má pravdu. Ale nemohla si pomoct.
Bylo to její největší přání.
Potřebovala učit. Věřila, že
to nakonec dokáže. Po škole nastoupila jako učitelka
na střední škole a hned od
začátku se trápila. Připravovala si skvělé hodiny, byla
nadupaná
informacemi,
které chtěla dětem předávat.
Studenti ji ale neposlouchali.
Nevnímali ji. Postupně ztrácela chuť učit. Ztrácela chuť
chodit do práce. Bavilo ji
to čím dál míň. Studenti ve
škole už ji vůbec nebrali. Někdy jí bylo při vyučování do
breku. Tolik se snažila, aby
její hodiny byly perfektní.
Ale nebyly. Když to došlo tak
daleko, že se studenti v jejích
hodinách nepokrytě bavili
a její snahy si vůbec nevšímali. Nakonec ze školy odešla. Nastoupila do jiné střední školy a chtěla začít znovu.
Nastavit si jiná pravidla. Bylo
to lepší než úplně na samém
začátku. Chvíli ji to bavilo.
Do školy zase chvíli chodila
ráda. Pak do její hodiny přišel ředitel školy. Snažila se,
aby byla ta hodina výborná.
Měla dobrý pocit. Odpoled-
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ne si ji ředitel zavolal do ředitelny. Odcházela naprosto
zpražená. Její hodině se vysmál. Řekl jí, že je neschopná a učitelka jen omylem.
Nemohla uvěřit vlastním
uším. Nechápala, jak si to
k ní může ředitel školy dovolit.
A neuměla se mu
postavit. Sklopila
hlavu a odešla.
Ten den poprvé
ve škole brečela.
Všechny
další
hodiny odučila
se strachem, že
se ředitel objeví
a ona nebude dostatečně připravená. Ředitel si ji
občas zavolal do
ředitelny a sepsul ji. Věděla,
že ji sleduje. Jednou si na ni
postěžoval rodič jednoho
studenta. Ředitel ji zavolal
a před rodičem jí vyčinil jako
malé holce. Kolegyně v kabinetu nad ní kroutila hlavou.
Ředitel jí sebral odměny,
nechal ji domů chodit se základním platem. Před prázdninami jí oznámil, že musí
dát výpověď. V září ji opět
přijme. Pokud to neudělá,
pak ji propustí a už ji nikdo
z ředitelů v okolí nepřijme.
Udělala, co po ní chtěl. Začala se bát chodit do práce.
Ráno měla své stavy úzkosti.
Začala brát prášky na nervy
a zároveň se bála, že se o tom
ředitel dozví a vyhodí ji. Přála si přejít na jinou školu, ale
bála se, že ji ředitel všude
pomluví a znemožní. Ten
den už první hodinu měla
v nejvyšším ročníku. Před
začátkem vyučování si vzala
znovu své léky. Měla naplánovanou čtvrtletní práci.
Rozdala studentům zadání,
sedla si za katedru a zírala
do prázdna. Bylo jí jedno, co
se ve třídě děje. Nevnímala hluk. Nevnímala, jak se
studenti mezi sebou baví, že
se jedná o kolektivní práci.
Nevnímala, že do třídy vešel
ředitel školy. Teprve, když
jí položil ruku na rameno,
s leknutím se probrala. Řekl
jí, ať jde s ním do ředitelny.
Šla. Sedla si do křesla a dívala se skrz něj. Jen vzdáleně vnímala, že na ni mluví.
Zvyšoval hlas. Něco jí vyčítal. Pak si uvědomila, že stále
opakuje, že ve škole skončila. Slyšela ho, jak říká, že je
zfetovaná. Že na ni zavolá
policii. Zvedla se z křesla.
On zůstal sedět. Nabubřelý
výraz, přísná slova. Udělala
pár kroků k němu. Vzala ze
stolu těžké skleněné těžítko
a uhodila ho do hlavy. Vše
proběhlo rychle. Nečekal to.
Po první ráně zůstal omráčen sedět. Další ránu do
hlavy už nevydržel. Sesunul
se na stůl. Dívala se, jak mu
z rozražené hlavy teče krev.
Položila těžítko zpět na stůl.
Napadlo ji, že potřebuje větší
dávku léků. Už jí nepomáhají. Vyšla z ředitelny. Pečlivě za sebou zavřela dveře.
Pozdravila se se sekretářkou
a odešla. Vzala si své věci
v kabinetu. Ani nepočkala,
až zazvoní konec hodiny.
Odešla ven ze školy. Pomalu
přešla po chodníku k silnici
a vstoupila do vozovky. Nerozhlédla se, nezpomalila.
Náraz auta, který ji odhodil
několik metrů stranou, ani
nevnímala. Byla mrtvá dřív,
že přijela záchranka. (pur)
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CO SI MYSLÍ O ŠIKANOVÁNÍ UČITELŮ DĚTMI A STUDENTY ŠKOLNÍ PARLAMENT?
Kamila Kozelková, studentka Střední školy Educhem, předsedkyně studentského parlamentu
„Nemyslím si, že to, co jsem
viděla v televizi, byla přímo šikana. Spíše takové drzejší chování některých studentů vůči
učitelům. Je to trapné a někdy se za ně stydím. Dělají to
hlavně studenti, kteří se jinak
mezi svými spolužáky neprosadí. Většinou už na základní

škole šikanovali ostatní děti,
aby si dokázali, jak jsou ‚dobří‘. Dovolí si to hlavně k učitelům, kteří nemají autoritu. Je
to dobré téma pro studentský
parlament. Po případu z Prahy, který byl hodně medializován, připravujeme na toto
téma diskuze se studenty.
Jednak pouze v uzavřeném
kruhu studentů, ale také další,
s přizváním odborníků na toto
téma.“
(pur)

Kamery? Pomohly by,
ale všude být nesmějí
Dění na školách pomáhají
hlídat kamery. Ve třídách ale být
nesmějí. Byly by totiž zásahem
do soukromí, práv a svobod,
a mnozí učitelé, ačkoliv je vidí
jako jedno z možných řešení,
které by pomohlo proti šikaně,
by je na své škole ve třídách nepreferovali.
Máte na škole zavedený kamerový systém? Mohly by podle vás kamery v souvislosti
s šikanou pomoci?
Jana Adamcová, ředitelka
Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické,
Obchodní akademie, Střední
pedagogické školy a Střední
zdravotnické školy, Most
„Kamerový systém máme, jen
ale na uzlových místech, například při vstupu do školy. Kamerové systémy by asi v mnoha
věcech pomohly, ale principiálně jejich širší využívání ve škole
nedovoluje legislativa. Pokud
by v tomto měla nastat změna,
kamery by se mohly dát do tříd.
Byla bych pro. Myslím si totiž,
že škola je systém, kde se odehrává oficiální společenský akt.
O nějakém „šmírování“ tak nemůže být řeč. “
Josef Forman, ředitel 3. ZŠ
v Mostě
„Kamerový systém využíváme, ale jen venku. Je pro ochranu majetku, jako je např. školní
hřiště apod. Jeho rozšíření by
nám určitě pomohlo. Myslím,
že i toto by mohl být zdroj toho,

téma
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aby se některé negativní jevy na
školách omezily. Přiznám se ale,
že se mi příčí být sledován kamerami.“
Hana Praženicová, ředitelka Střední průmyslové školy
a Střední odborné školy gastronomie a služeb Most
„Kamerový systém je jen na
jedné ze dvou budov. Myslím
si ale, že co se týče šikany, tak
by nebyl účinným nástrojem.
Pokud by šlo o šikanu, děti jsou
dnes už natolik vychytralé, že
přesně vědí, kam je kamera
namířená, co snímá a kam by
mohly zajít, aby byly mimo ni.“
Libuše Hrdinová, ředitelka
7. ZŠ v Mostě
„Co se týče kamer, ve třídách
mít kamery nemůžeme, stejně
jako na sociálních zařízeních.
Jinak jako škola máme kamerový systém pouze při vstupu do
školy, u šaten, nebo tam, kde
by mohlo dojít ke krádeži či
k vniknutí do školy. V prostorách, kde je anonymita velká,
bych kamerový systém uvítala.“
Vladimíra Ilievová, ředitel
Střední školy diplomacie a veřejné správy v Mostě
„Kamerový systém ve škole?
To snad ne, vždyť máme osobní svobodu. Máme svá interní
opatření, která fungují dobře.
Snažíme se o to, abychom v 21.
století vytvořili bezpečnou školu jak pro žáky a žákyně, tak
i pro personál.“
(sol)

Šikana „naruby“
na mosteckých školách není tabu
MOST – Na mosteckých školách není šikana „naruby“ tabu. Případy,
kdy žáci terorizují učitele, se vyskytují i zde. Jak jsme ale z našeho
průzkumu zjistili, ředitelé ji prý vždy řešili a uměli se s ní vypořádat.
Ať už sami, nebo ve spolupráci s rodiči nebo s policií.
Z naší ankety také vyplynulo,
že ředitelé by přivítali větší pravomoci, ale také ochotu a větší
spolupráci ze strany rodičů.
V otázce opatření, aby k takovým věcem nedocházelo, se
různí.
Nepřítelem číslo jedna na
školách, který narušuje žákovu
pozornost, soustředění, ale je
také často prostředkem, kvůli
kterému k šikaně může snadno
docházet a dochází, jsou telefony a tablety. Ty ale dětem zabavovat kantoři nemohou. Musí se
spokojit jen s tím, že je budou
mít žáci vypnuté během vyučovací hodiny. Valná většina škol
ať už základních nebo středních
žákům používání mobilů ve vyučování zakazuje. „Ve školním
řádu máme zákaz používání mo-

Postřeh
Jak jsou na tom se šikanou
pedagogů litvínovské základní školy, jsme se zeptali
vedoucí odboru sociálních
věcí a školství Veroniky Knoblochové. Odbor podle jejích
slov neřešil šikanu směrem
k učitelům na žádné základní
škole v Litvínově. Od rodičů
dětí jsme se ale dozvěděli, že
jedna z litvínovských škol se
v minulosti s podobným problémem potýkala. Jednalo se
o zřízení falešného profilu
na sociální síti, kde žáci zveřejňovali nahrávky učitelky,
anonymně ji uráželi a kritizovali její vzhled. K otevřenému výstupu proti učitelce
se ale žáci nikdy neodvážili.
(pur)

bilů při výuce. Myslím si ale, že
pro kantora je toto těžko ohlídatelné, protože s tím umějí dnešní
děti manipulovat velmi dobře
a dělají to i ve výuce. V momentě, kdy to učitel zjistí, tak mu ale
nemáme právo mobil sebrat,“
uvedla ředitelka mostecké střední integrované školy v Mostě
Jana Adamcová. I na základních
školách požadují ředitelé během
výuky zákaz používání mobilů.
„Co se týče mobilů, my máme ve
školním řádu zakázané mobily
jak v hodinách, tak i mimo ně,“
potvrzuje Libuše Hrdinová ze
7. ZŠ v Mostě. Připouští ale, že
i tady dochází k porušování. „Je
u nás zakázáno používat mobily
v hodinách a fotit učitele a nahrávat. Přišla jsem ale na to, že
se to tady děje, takže jsme tuto

záležitost řešili, a to i s rodiči.
Děti, kterých se to týkalo, budou postiženi sníženou známkou
z chování,“ říká ředitelka Hrdi„Ve Francii je zákaz používání mobilních telefonů
na školách daleko striktnější
a více se respektuje. S mobilem nesmí být děti v kontaktu jak během vyučování, tak
ani o přestávce. Už když žák
vejde do školy, tak s mobilem nemanipuluje. Naši učitelé chodili přímo do hodin
a jednoznačně potvrzovali,
že soustředěnost dětí je pak
zcela jiná. Děti nemají hračku, na kterou se upnou. Pozornost žáků tím významně
posílí,“ popisuje zkušenosti
ředitelka Jana Adamcová.

nová a podotýká, že žáci mohou
telefony vyndávat z aktovek
pouze tehdy, pokud to povolí
učitel v rámci výuky. „Například
je mohou použít jako kalkulačku, nebo v hodinách, kdy se učí
pracovat s internetem a v podobných případech, jinak musí být
mobily v taškách,“ dodává Libuše Hrdinová. Možnost přísnějšího omezení elektronické komunikace na školách by ale podle
pedagogů pomohlo situaci řešit.
„Byli jsme před pár dny ve Francii, kde je tento zákaz daleko
striktnější. S mobilem nesmí být
děti v kontaktu ani během vyučování, ani o přestávce. Už když
vejde žák do školy, tak s mobilem
nemanipuluje. To u nás prakticky vůbec nepřipadá v úvahu.
Tady je mají žáci prakticky neustále, kdy to jde, na uších. Pokud
by se v tomto směru legislativně
přitvrdilo, jednoznačně by to pomohlo,“ je přesvědčena ředitelka
Jana Adamcová.
(sol)

Co byste dělali, kdybyste zjistili,
že vaše dítě šikanuje učitele?
Lukáš, automechanik
Nejdřív bych si to ověřil
a kdyby to byla pravda, tak bych
mu nařezal. Protože v takovém
případě žádná domluva nefunguje.
Lucie, knihovnice
Asi bych byla v šoku, protože
vím, k čemu dceru vedeme a jak
ji vychováváme. Ale asi bych ji
vzala k psychologovi.
Roman, technik
Jestli se učitel nechá šikanovat, tak si za to může sám. Když
si neumí zjednat autoritu, nemá
ve škole co dělat. Kdybych zjistil, že můj kluk něco takového
dělá, asi bych mu nafackoval.

Tomáš, inženýr
Obecně mi vadí, že ve škole
začínají mít navrch děti a učitelé
ztrácí veškerou úctu a autoritu.
Kdyby to byla pravda, samozřejmě by následoval přísný trest
a moje dítě by se muselo omluvit.
Ivana, studentka
Já ještě žádné dítě nemám, ale
kdybych něco takového zjistila,
hned bych to řešila. Spíš ale asi
vážným rozhovorem, než abych
ho bila.
Martina, účetní
Moje dítě by si to v životě nedovolilo. To si dovolí dítě, které od malička není vedeno ke

správnému chování. Když už by
se to stalo, určitě bych ho neseřezala, to není řešení, spíš bych
s ním zašla za odborníkem do
psychologické poradny. Hledala
bych asi i chybu u sebe, kde jsem
jako rodič selhala.
Vlastimil, horník
Když jsem chodil na učňák,
tak jsme šikanovali jednoho
učitele. Tenkrát jsme to brali
jako klukovinu, ale když si na to
vzpomenu, tak se za to stydím.
Muselo to pro něj být hrozné.
Kdyby to tenkrát táta věděl, seřezal by mě do modra. Já bych to
dneska svýmu klukovi za šikanu
udělal.
(pur)

téma
ANKETA: Sledovali jste
kauzu šikany ve Středočeském kraji? Co na to říkáte?
Karla Kreislová
Je to skandální, k čemu
všemu dnes na školách může
dojít a co si děti dovolují.
A v čím dál mladším věku.
Za to, co se děje ve škole jsou
odpovědní učitelé a zejména
pak ředitel. Je neslýchané, že
v případu mediální kauzy
vedení samo nerezignovalo a není mu hanba, aby dál
vedlo školu, kde došlo k takovému selhání.
J. Kabátník
Sledoval. Rozhodně bych
zavedl na školách mnohem
přísnější pravidla. Moje
švagrová učí, takže vím,
o čem je řeč. Učitelé to dnes
nemají lehké. Je těžké získat
si s dnešní morálkou u žáků
autoritu, zvlášť, když je to
samý mobil, facebook a kdoví co ještě. Všechno začíná
v rodině a ve výchově. Dnešní rodiče nemají na děti čas
a pak to takhle vypadá.
Milada Skalická
Je to hrozné. Jde to ruku
v ruce se vztahy, jaké mají
mezi sebou lidé dnes, jsou
na sebe zlí, závidějí si a těží
z neštěstí druhých. Neváží
si hodnot. Když nemá dítě
vzory a příklad, nemůže se
s nimi pak ani ztotožnit. To
se někde musí odrazit. Když
se pak něco závažného stane,
nejsou z toho ani vyvozeny
patřičné závěry.
(sol)
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 OTÁZKA PRO RENNÉ MATEZSE, DĚTSKÉHO PSYCHOLOGA
Co je důvodem šikany dětí směrem k pedagogům. Jak podobné
situace řešit?
Po velmi emotivním a zhusta
medializovaném případu z nedávné doby asi nikdo nechce
slyšet, že je nutný citlivý přístup nejen k obětem šikany, ale
také k agresorům. Přísný trest
je samozřejmě na místě, ale je
nutné také pátrat po příčinách
takového chování a snažit se je
odstranit. Děti, které se k šikaně
uchylují, mají samy často velmi
vážný problém. Nezřídka to bývají děti, které byly na základní
škole samy obětí šikany. A tak
si prostě řekly, že na střední to
bude jiné. Už nebudou ony těmi
fackovacími panáky. Chtějí
na sebe upozornit, prosadit se
v kolektivu vrstevníků. V rodině se jim nedostává patřičné
pozornosti a zájmu. S takovými
dětmi musí citlivě pracovat výchovní poradci, psychologové.
Velmi účinná v případech šikany je prevence. Otevřené přátel-

ské prostředí ve škole. Aby jak
děti, tak i učitelé věděli, že mají
zastání, mohou o svých problémech mluvit. Vedení školy
nesmí byť v jediném případě selhat, jinak začne tento nevhodný jev ve škole bujet. Vhodné
jsou diskuze s dětmi. Musí vědět o tom, jaký trest je za šikanu může čekat, jak společensky
nepřijatelné je to chování. Kam

se obrátit, pokud se se šikanou
setkají a jak a s kým ji konkrétně řešit. Je ale také nutné nepropadat hysterii. Šikanou opravdu
není možné označit každou
„klukovinu“. Děti si jeden den
neudělají nic dobrého, druhý
den jsou největší kamarádi. Teprve opakované, cílené útoky
ať už psychického nebo fyzického charakteru označujeme
za šikanu, která může zanechat
v dětech i dospělých následky
a kterou je nezbytné řešit. (pur)

Policie šikanu nevyšetřovala
Řešila policie na Mostecku někdy v minulosti, nebo
v současné době, případ šikany na škole, kdy šikanovaným
byl učitel a šikanujícím žák?
Údajně mělo padnout trestní
oznámení ze strany jedné litvínovské školy na žáky, kteří
šikanovali učitele prostřednictvím elektronických médií.
Zabývala se policie takovým
případem? Jaké mohou hrozit tresty, pokud se tento druh
činnosti prokáže?

Na dotaz odpovídal Daniel
Vítek, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje
„Na Mostecku žádný podobný případ v poslední době neevidujeme, také jsme nepřijali
žádné trestní oznámení takového charakteru. Jednoznačně
nemohu také hovořit o právní
kvalifikaci skutku, o kterém
neznám podrobnosti. To, co
je obecně nazýváno šikanou,

může být jak přestupkem, tak
i trestným činem. Vždy záleží
na konkrétních okolnostech
toho kterého případu, intenzitě
útoku, místě spáchání a dalších
aspektech. Konkrétně pojem
‚šikana‘ v trestním zákoníku
ani přestupkovém zákoně nenajdete, proto v takto obecné
rovině nelze spekulovat o kvalifikaci, a tím pádem ani o druhu
a výši trestu.“
(sol)

Ředitelé středních i základních škol o šikaně
Setkali jste se na vaší škole
s případem, že žáci šikanují
učitele? Pokud ano, jak jste
to řešili?
Jana Adamcová, ředitelka
Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické,
Obchodní akademie, Střední
pedagogické školy a Střední
zdravotnické školy, Most
„Ano. Máme tu zkušenost.
Šlo o kyberšikanu vůči učiteli.
Žáci se hrubě vyjadřovali na
adresu učitele na elektronických
médiích. Kantor se dostal na
chatové vstupy a zavčas mi to
oznámil. Ihned jsme to tenkrát
řešili. Jednalo se o celou skupinu
starších žáků. Do případu byla
zapojena i policie, kde probíhalo důkazní řízení právě přes tato
elektronická média. Studenti
dostali podmínečné vyloučení.
Tím se vše utnulo a další projevy už v tomto duchu neprobíhaly. Studenti byli jen podmínečně vyloučeni, protože se
jednalo o krátkodobý stav. Druhý případ bylo vulgární pronásledování učitele prostřednictví
mobilu. Tento student VOŠ byl
okamžitě vyloučen. Slovo „okamžitě“ znamená, v případě že se
žák neodvolá, 4 až 6 týdnů, podle správního řádu to rychleji
nejde. “
Josef Forman, ředitel Základní škole v Mostě, U Stadionu (3. ZŠ)
„Osobně se domnívám, že
ano. Respektive já to za šikanu
považuji, i když je to už déle
a tehdy to bylo definováno jako
přestupek výchovného charakteru. Jednalo se o případ, který
byl řešen s rodiči a žákem. Jednalo se o slovní napadání vyučujícího. Pozvali jsme si rodiče
do školy a celou věc vyřešili. Žá-

kovi byla navíc snížena známka
z chování.“
Vladimíra Ilievová, ředitelka Střední školy diplomacie
a veřejné správy v Mostě
„Učím dlouho, ale jako učitelka jsem se s tímto jevem nikdy nesetkala a nyní, v pozici
ředitelky, bych šikanu na svého
učitele či učitelku považovala za
osobní selhání.“
Libuše Hrdinová, ředitelka
Základní školy v Mostě, Jakuba Arbesa (7. ZŠ)
„Se šikanou ‚naruby‘ jsem se
na naší škole nesetkala. Řešila jsem ale případ, kdy děti při
hodinách provokovali učitelku
a opakovaně jí dělaly naschvály,
a to i přes její napomenutí. Případ jsme ale vyřešili společně
s třídní učitelkou na třídnické
hodině a vše utichlo. Šikanu
jako takovou v nějaké závažné
míře jsme tu neměli.“
Hana Praženicová, ředitelka Střední průmyslové školy
a Střední odborné školy gastronomie a služeb Most
„Za celou dobu, co řediteluji,
jsem nezažila šikanu ze strany
žáků vůči učiteli. Pokud dojde
k nějakému šikanování, tak se
to projevuje pouze ve slovní zásobě dětí. To ale nepovažuji za
šikanu, protože jsou tu i sociálně slabší žáci a ti si v podstatě
ani neuvědomují, jakým jazykem mluví.“
Jan Novák, ředitel Gymnázia T. G. Masaryka Litvínov
„Šikana na našem gymnáziu
je téměř nulová. A to jak mezi
studenty, tak i směrem k pedagogům. Pokud jde o nedávný
případ ze střední průmyslové
školy v Malešicích, považuji to

za zásadní selhání ředitele školy.
Kdyby se něco podobného mělo
dít na naší škole, věděl bych
o tom hned na začátku a tvrdě
to se studenty řešil. Ředitel musí
umět své kantory chránit.
Renata Koulová, ředitelka
Střední školy Educhem
„Sama na sobě jsem nikdy za
své pedagogické praxe šikanu
nepoznala, ale v minulosti jsem
se s takovými případy setkala. I když ne v takovém rozsahu, jako se to dělo v malešické
střední škole. Jednalo se spíše
o nekázeň a drzé chování některých studentů k pedagogům. Ve
všech případech to byli učitelé,
které studenti rychle vyhodnotili jako slabý článek pedagogického sboru. Bez autority. Pak
musí nastoupit autorita ředitele
školy.“
Jaká opatření byste zavedli, abyste případnou šikanu
potlačili?
Jana Adamcová, ředitelka
Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické,
Obchodní akademie, Střední
pedagogické školy a Střední
zdravotnické školy, Most
„Jsem pro tvrdé trestní postupy na úrovni střední školy – tedy
podmíněné vyloučení či pro
úplné vyloučení ze školy. Podle
rozsahu a krutosti, aby si žáci
přestali být jistí, že toto jednání
jim projde a že si to mohou dovolit. Významně bych přivítala
legislativní oporu v oblasti výchovného poradenství a přítomnosti dalších specialistů ve škole, jako jsou např. psychologové.
U nás ve škole je na velmi dobré
úrovni výchovné poradenství,
ale rozsah hodin, který mají výchovní poradci na svoji práci, je

směšný. V dnešní době by každá
velká škola měla mít výchovného poradce na plný úvazek.“
Josef Forman, ředitel Základní školy v Mostě, U Stadionu (3. ZŠ)
„V každém případě by bylo
dobré školy podpořit v tom, aby
měly dostatek psychologů, kteří
by tyto problémy pomohli řešit.
Vystudované preventisty, kteří
budou mít dostatek vzdělání na
to, aby s dítětem, které takto ve
škole vystupuje, mohli pracovat.
To vidím jako alfu a omegu. Na
to ale ministerstvo neslyší a neslyší na to ani společnost.“
Hana Praženicová, ředitelka Střední průmyslové školy
a Střední odborné školy gastronomie a služeb Most
„Jako hlavní opatření vidím
okamžité řešení, a to ve spolupráci s rodiči.“
Libuše Hrdinová, ředitelka
Základní školy v Mostě, Jakuba Arbesa (7. ZŠ)
„Pomohlo by určitě získat
větší pravomoci pro ředitele. Na
středních školách mohou žáka
vyloučit. Na základních školách
ale takové možnosti není možné
uplatnit. Pokud bych se s něčím
takovým setkala, řešila bych to
trestním oznámením a věřím,
že by mi v tomto směru policie
pomohla.“
Vladimíra Ilievová, ředitelka Střední školy diplomacie
a veřejné správy v Mostě
„Je potřeba se dětem věnovat,
komunikovat, ptát se jich na jejich starosti, hledat řešení, být
empatický a skutečným vzorem
a pedagogem. Hlavně my učitelé musíme být důslední, děti
nám musí rozumět.“
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Ombudsmanka na
Mostecku jednala
i o sociálních dávkách
MOST – Hospodářská a sociální
rada Mostecka, která se sešla
toto pondělí se mimo jiné zabývala nedávnou návštěvou ombudsmanky Anny Šabatové. Vedle „protivysedávací vyhlášky“
přijela na Mostecko řešit hlavně
zneužívání příplatků na bydlení.
Na zneužívání příplatku na
bydlení doplácí především společenství vlastníků domů a bytů.
Ti sice velmi často sami nebo
od svých nájemníků příplatek
na bydlení sice inkasují, ale
služby spojené s bydlením už
neplatí. Roztáčí se tak spirála
dluhů, do které se dostávají také
ti vlastníci a nájemníci, kteří
služby řádně platí. Pro některá
sdružení vlastníků je toto zneužívání sociálních dávek likvidační. Ombudsmanku na tento
problém upozornila starostka
Obrnic Drahomíra Miklošová.
„Je to velký problém, který je
u nás v Obrnicích zjevný. Máme
tu dům, který jsme od společenství vlastníků koupili, a je určen

k demolici. Jsou tu další domy,
na kterých je už patrné, s čím
se musí společenství vlastníků
potýkat. Když přestane několik členů společenství platit za
služby a přispívat na údržbu, je
to neudržitelné,“ říká starostka
Obrnic. Z dílny ochránkyně lidských práv vzešel výklad zákona, podle kterého je možné zasílat v mimořádných případech
příplatek na bydlení společenství vlastníků napřímo. Další
diskuze s ochránkyní lidských
práv se točila kolem hygienických norem a vymahatelnosti
práv. „Navrhovala jsem možnost
krácení sociálních dávek v případě opakovaných přestupků
v oblasti občanského soužití. Pomohla by také evidence přestupků a pravidlo třikrát a dost. Po
třech přestupcích by každý další
byl hodnocen jako trestný čin.
S ombudsmankou jsme mluvili
také o problému řady zrušených
hygienických norem,“ doplnila
starostka Obrnic.
(pur)

Poděkování fenky Ťapky
24. 3. 2016 od 17 hodin
Zábavný večer s útulkem v Městské knihovně v Litvínově.

porušené paragrafy
Zapomněl, kde
zaparkoval
O pomoc požádal strážníky senior. V ulici Čapkova si ráno
zaparkoval svůj vůz. Ten ale na
místě už nebyl. Strážníci předpokládali, že někdo vozidlo odcizil.
Okamžitě zalarmovali Policii ČR,
auto zapsali do registru hledaných vozidel a ohlásili hlídkám
v terénu. Zanedlouho bylo vozidlo nalezeno ve vedlejší ulici. Majitel zapomněl, kde zaparkoval.

Zbil nevlastní dceru
Strážníky přivolal muž, ke kterému utekla dívka ze sousedství.
Děvče zbil její opilý nevlastní
otec. Na místě hlídka zjistila dívku s podlitinami v obličeji, zjevně v šoku. „Policisté se dozvonili

na jejího nevlastního otce, který
jim vysvětlil, že dívka chtěla odejít
na Loutkárnu, a tak jí domluvil,“
informoval velitel litvínovské
městské policie Zdeněk Urban.
Dívce strážníci přivolali rychlou
záchrannou službu. Lékař rozhodl o převozu do nemocnice.
O situaci byla informována matka dívky a odbor sociálních věcí.

Práci v kavárně našli klienti Domova sociálních
služeb Janov s mentálním postižením.

La Ponte - tak trochu jiná kavárna
LITVÍNOV - Káva, chlebíček, dezert a velmi milé a příjemné prostředí. To je hlavním lákadlem nové kavárny La Ponto v Chudeříně. Zákazníky tu obslouží usměvaví mladí lidé s hendikepem.
La Ponto je už druhá kavárna,
kterou provozují Domovy sociálních služeb Litvínov – Janov.
Tu první zřídilo vedení organizace jako terapeutickou dílnu
v prostorách domova pro seniory v Janově. A protože měla
neočekávaný úspěch, neváhal
ředitel zařízení Vladimír Vopelka podobnou kavárnu otevřít
i přímo ve městě. „Získali jsme
prostory v tomto zrekonstruovaném domě. V patře máme
tři byty chráněného bydlení, ve
kterých žije šest klientů našeho
zařízení. V přízemí jsme nejpr-

ve plánovali keramickou dílnu.
Když se ale naše kavárna v Janově tak úspěšně rozjela, změnili
jsme plány. Doufám, že získá
kavárna stejnou oblibu, jako ta
první, janovská Jitřenka,“ uvedl
při slavnostním otevření kavárny Vladimír Vopelka. Práci
v kavárně našli klienti Domova
sociálních služeb Janov s mentálním postižením. Terapie prací jim velmi prospívá. A prospívá také zákazníkům kavárny.
Obsluha je sice pomalejší, ale
milá a usměvavá. Zákazníky
učí toleranci. „Hledali jsme ná-

La Ponto je už druhá kavárna,
kterou provozují Domovy
sociálních služeb Litvínov – Janov.

Vykopl mu dveře
Na služebnu městské policie
se dostavil muž z ubytovny ve
Vodní, který oznámil, že mu
jiný muž vykopl dveře do bytu.
Strážníci na místě zjistili poškozené dveře, které byly překonány přes zamčený zámek. Pachatele zastihli strážníci nedaleko
ubytovny. Zadrželi ho a předali
Policii ČR.
(sol)

zev pro novou kavárnu a zvolili
jsme La Ponto. V esperantu to
znamená ‚ten most‘. Symbolizuje
to spojení dvou světů,“ vysvětlil
Vladimír Vopleka. Zdraví lidé
se tu učí přijímat lidi s mentálním postižením, obyvatelé
bytů i zaměstnanci kavárny se
tu učí žít a pracovat ve světě za
branami janovského sociálního
zařízení.
Zaměstnanci do kavárny
dojíždí z janovského zařízení.
Obyvatelé domů pak naopak
do práce dochází na jiná místa.
„Tak to má smysl. Aby se naši
klienti za prací dostali mimo
brány zařízení. A lidé v chráněném bydlení nežili jen uzavření v novém domě,“ vysvětlil
Vladimír Vopelka. Šest nových
obyvatel domu tak dojíždí do
Janova. Jeden pracuje přímo
v sociálním zařízení v kuchyni.
Dalších pět získalo pracovní
smlouvu v pekárně Japek. „Jsme
s nimi spokojeni. Nejsou sice tak
rychlí jako ostatní zaměstnanci,
ale svou práci dělají s nadšením a radostně. Odvádí dobrou
práci, proto jsme jim po nějaké
době zácviku nabídli pracovní
smlouvy,“ říká jednatelka Japeku Helena Zemánková Týřová. Novou kavárnu chválí také
krajský radní pro sociální problematiku Martin Klika, který

byl jedním z prvních zákazníků kavárny. „Je to skvělá práce.
Děkuji za ni řediteli zařízení
Vladimíru Vopelkovi, ale i všem
ostatním, kteří se na ní podíleli. Odvedli obrovský kus práce.
Daří se jim začleňovat lidi s hendikepem do běžného života. Mají
tu práci, mají tu bydlení. Tak by
měla transformace sociálních
zařízení vypadat,“ prohlásil při
slavnostním otevření kavárny
Martin Klika. „Jsem moc rád, že
se to povedlo. Pro naše klienty to
hodně znamená. Děkuji našemu
zřizovateli, Ústeckému kraji, že
nám něco podobného umožnil,“
připojil se s děkováním i Vladimír Vopelka a přidal příběh
jedné z klientek, která poprvé
ve svém životě jako dospělá
žena bydlí sama mimo sociální
zařízení. Příběh partnerského
páru, který se do sebe zamiloval v sociálním zařízení a nyní
má možnost bydlet v samostatném bytě. Příběh muže, který
je schopný pracovat i částečně
o sebe pečovat, ale nesnese společné bydlení s kýmkoliv. V novém chráněném bytě bydlí sám.
Až dostanete chuť na kávu nebo
dobrý zákusek, zajděte kousek
mimo centrum města. Navštivte tak trochu jinou kavárnu La
Ponte v Chudeříně v Husově
ulici č.104.
(pur)
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Inkluze není odložena,
startuje už letos v září

Když se sejdou studenti a senioři,
kouká z toho pěkná zábava.

(Pokračování ze strany 1)
Neznamená to ale okamžitý
konec praktických škol. „Dokud budou mít žáky, budou
fungovat. Rodiče budou informováni o tom, že mohou dát
dítě do běžné základní školy,“
vysvětlil Roman Kovář. Podle
HSRM je další velký problém
také diagnostika lehkých mentálních postižení u dětí. „Diagnostika nyní není povinná.
A to je problém. Do naší školy
v Obrnicích chodí děti, které
by měly být ve speciálních třídách,“ uvedla starostka Obrnic
Drahomíra Miklošová. Roman
Kovář také upozornil na to, že
poradenská zařízení, kde se
diagnostika dětí provádí, nejsou na zavedení nového zákona připravena.
Zavedení inkluze do vzdělávání kritizuje také Svaz měst
a obcí ČR. Starostové poukazu-

Studenti a senioři se vezou na stejné vlně
MEZIBOŘÍ – Studenti mezibořské střední školy Educhem a senioři
z místního domova sociálních služeb našli společnou řeč. Obě generace se spojily. První společnou akcí byla putovní výstava, kterou si
mohli senioři prohlédnout přímo ve škole. Mladí lidé a senioři se ale
hned na místě domluvili na dalších společných aktivitách.
Přímo na půdě školy si senioři prohlédli výstavu na téma
„Tomáš Baťa“ a „Rok po roce“
přímo na půdě místní střední
školy. Seniory vřele přivítalo
vedení školy, ale hlavně zástupci studentů v čele s předsedkyní
studentského parlamentu Kamilou Kozelkovou. Na setkání
přišel osobně vyjádřit podporu
i starosta města Meziboří Petr
Červenka. „Studenti měli možnost se seniory diskutovat o událostech jednotlivých let, protože
mnozí z nich jsou pamětníci.
Během diskuze se ukázalo, že
mezi oběma generacemi nepanuje žádný ostych nebo napětí,“ chválí spolupráci ředitelka
školy Renata Koulová. „Bylo to

prospěšné jak pro seniory, tak
i pro nás. Hezky jsme je přivítali,
snažili jsme se jim udělat pěkný
den. Oni nám na oplátku měli co
vyprávět. Užili jsme si to,“ říká
o setkání předsedkyně studentského parlamentu Kamila Kozelková. „Pozvání do chemické
učebny, kde si vybraní žáci 3.
ročníku připravili pro uživatele
Domova sociálních služeb několik velmi vydařených chemických pokusů a ‚osobní‘ kontakt
s dálkově ovládaným robotem,
byl pro většinu novým zážitkem.
Studentky pak na závěr věnovali
všem přítomným květiny a voňavou pozornost v podobě mýdla
z vlastní dílny,“ hodnotí setkání
sociální pracovnice Marie Vor-

lová. Hned na místě studenti
naplánovali několik dalších
aktivit. „Můžeme pomáhat seniorům například jako asistenti
při různých akcích, zejména těm
méně mobilním. Plánujeme také
návštěvy domova. Kluci z oboru mechanik – elektrotechnik se

například nabídli, že pomůžou
s opravami drobných elektrospotřebičů. Zajdou do domova, a co
budou umět, opraví na místě.
Například rádia. Co nezvládnou,
odnesou do dílny a učitelé jim
s tím pomohou,“ prozradila Kamila Kozelková.
(pur)

MEZIBOŘÍ – Meziboří je možné dále řadit mezi nejbezpečnější města v kraji. Vyplývá to z policejní zprávy, kterou si vyslechli mezibořští radní.
rových vozidel a jiných objektů.
V první polovině loňského roku
došlo k většímu počtu krádeží
jízdních kol ze sklepů. Většinu
případů se ale podařilo objasnit
a některá kola se dokonce vrátila
majitelům,“ uvádí se ve zprávě.
Horší to bylo v loňském roce
v Meziboří s alkoholem a jinými návykovými látkami. Došlo k dvojnásobnému navýšení

jí na finanční náročnost zavádění inkluze. Nesouhlasný postoj zaujal také Most. „Udivuje
nás, proč se se zaváděním inkluzivních opatření tak spěchá?
Obáváme se nesouladu chystaných změn s připravovanými
změnami dalších právních předpisů a norem. Obáváme se také,
že nebude dostatek finančních
prostředků. Pokud ministerstvo
sníží počet dětí ve třídě, bude
potřeba více pedagogů, více financí na platy, více prostoru ve
školách. Školy nejsou připraveny
ani po pedagogické stránce. Ve
školách chybí speciální pedagogové, od září nebude dost ani
asistentů pedagogů. Obáváme
se, že chystané změny upozaďují složku vzdělávací ve prospěch
složky socializační,“ uvedl ve
své zprávě o postoji statutárního města primátor Mostu Jan
Paparega.
(pur)

Policista roku
MEZIBOŘÍ - Jeden z policistů Policejní stanice Meziboří je navržen na titul Policista roku za záchranu života. V době svého
osobního volna v Litvínově z auta zpozoroval bezvládně ležícího
muže. Zastavil a muže prohlédl. Když zjistil, že nedýchá, přivolal
záchranku a zahájil resuscitaci. Ošetřující lékař na místě konstatoval, že muž prodělal zástavu srdce a policista mu zachránil
život.
(pur)

Meziboří podpořilo
sport a turisty

Meziboří drží prim v bezpečnosti
O bezpečnost v Meziboří se
stará jedenáct policistů Policejní stanice Meziboří. V loňském
roce se jim podařilo objasnit 46
trestných činů z 66, které byly
na území Meziboří spáchány.
„Oproti předchozímu roku došlo
k poklesu na úseku majetkové
trestné činnosti, a to zejména
u krádeží vloupáním do zahradních chat, garáží, osobních moto-
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trestných činů ohrožení pod
vlivem návykové látky. „Za rok
2015 bylo na území města Meziboří zjištěno celkem 9 osob,
které řídily motorové vozidlo pod
vlivem alkoholu nebo drog. Ve
dvou případech došlo k odhalení pachatelů, kteří se zabývali
nedovolenou výrobou, držením
a prodejem omamných a psychotropních látek,“ uvádí se dále ve
zprávě. Zatímco trestná činnost
stagnuje nebo jí ubývá, roste
počet přestupků. A to zejména u řidičů. K zvýšení došlo na

také úseku přestupků veřejného
pořádku a občanského soužití, kdy bylo evidováno celkem
29 případů, což je o 4 případy
více proti roku 2014. Jednalo se
především o porušení vyhlášek
o volném pohybu psů a zákaz
požívání alkoholických nápojů
na veřejném prostranství. Činnost policistů v Meziboří oceňuje také starosta města Petr
Červenka: „Meziboří patří dlouhodobě k nejbezpečnějším městům. Děkuji za to Policii ČR,“
uvedl starosta.
(pur)

MEZIBOŘÍ – Mezibořští radní na
svém posledním jednání schválili finanční dotace v celkové
výši 135,5 tisíc korun. Dotaci od
města tak dostali mimo jiné důchodci, zahrádkáři, kynologové,
střelci, ale i Destinační agentura
Krušné hory.
Největší dotaci 30 tisíc korun
získala od Meziboří Základní
kynologická organizace Meziboří. Použije je na startovné,
kynologické pomůcky, hostování, poplatek v jiném klubu, kynologické vesty s logem. Sportovně střelecký klub v Meziboří
podpořilo město dotací 24 tisíc
korun. Peníze jsou určeny na
pronájem pozemků a energie,
údržbu a opravu střelnic, nákup střeleckého materiálu, čin-

nost kroužku mládeže, účast na
soutěžích, dopravu, sportovní
materiál. Destinační agentura
Krušné hory získala dotaci 10
tisíc korun na tvorbu turistických materiálů a rozvoj turistického ruchu. Klub českých
turistů dostal 18 tisíc korun na
webové stránky, turistickou akci
pro pěší a cyklisty ve Sloupu
v Čechách, turistickou etapovou
akci „Pochod k pramenům Vltavy” a letní turistický tábor ve
Sloupu v Čechách. „Město podporuje smysluplné volnočasové
aktivity pro občany Meziboří.
Ceníme si všech, kteří svůj volný
čas vyplňují činností a organizují
akce také pro ostatní obyvatele
města,“ uvedl starosta Petr Červenka.
(pur)
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MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ

Šachy jsou velmi dobrá hra, ale na strávení volné chvíle je (TAJENKA).

18. 3. 2016 od 19 hodin OSUDY DOBRÉHO VOJÁKA ŠVEJKA
Tři díly možná nejslavnějšího českého románu inscenované v kabaretní podobě.Malá
scéna.
19. 3. 2016 od 18 hodin DOYEN - vzpomínka na Stanislava Oubrama
Úsměvné vzpomínání na herce, kolegu a kamaráda Stanislava Oubrama, které připravili
herci Městského divadla v Mostě. Malá scéna. Vstupné: zdarma
22. 3. 2016 od 19 hodin MMMM - OPERNÍ SÓLISTKA ANDA - LUISE BOGZA
Autor: PETR MACEK. Velikonoční operní galavečer. Sólistka Státní opery Praha a dalších
operních scén zazpívá árie a dueta z děl W. A. Mozarta, G. Verdiho, G. Pucciniho a G.
Bizeta. Spoluúčinkuje Milan Vlček - tenor, sólista opery Moravského divadla v Olomouci,
a Michal Křístek, baryton, sólista operních scén. Doprovází a spoluúčinkuje Festivalový
orchestr Petra Macka.Uvádí Koncertní agentura MMMM.Vstupné: 300 Kč.
24. 3. 2016 od 19 hodin BALADA PRO BANDITU
Autor: MILAN UHDE - MILOŠ ŠTĚDROŇ Režie: Pavel Ondruch Příběh veliké lásky, veliké
zrady a veliké svobody. Živě hraný i zpívaný muzikál o nezkrotném zbojníku Šuhajovi. Na
jevišti mostecké činohry ožívá divoký kraj Podkarpatské Rusi.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ MOST
19. 3. 2016 od 10 hodin HRANÍ O KARKULCE aneb POHÁDKA Z BEDNY
Jevištní zpracování známé pohádky bratří Grimmů určené nejmenším divákům.
26. 3. 2016 od 10 hodin KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŘÍT
Známá pohádka „O neposlušných kůzlatech“ se stala základem pro nové zpracování,
ve kterém nechybí laskavý humor a řada pěkných písniček. Maminka koza musí odejít
do města na nákup. Nabádá svá malá kůzlata, aby se měla na pozoru před vlkem a
neotevřela mu dveře. Po jejím odchodu se však vlk snaží v různých převlecích do domku
dostat. Zda se nechají kůzlata oklamat jeho lstmi nebo ne, to už vám budou vyprávět dva
herci a jejich loutky.

CITADELA LITVÍNOV
20. 3.2016 od 16 hodin JAK PAN SLEPIČKA A PANÍ KOHOUTKOVÁ MALOVALI VAJÍČKA
Pohádka pro děti – Divadélko Romaneto. Malá scéna
22. 3. 2016 od 19 hodin ROBERT VANO
Přednáška o jeho životě a tvorbě. Fotograf známý především svými mužskými akty. Café
Bar

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
19. 3. 2016 od 16 hodin DVA KOCOUŘI
Pohádka, která vypráví o dvou kocourech, Zrzkovi a Mourkovi, a o tom, co tento týden
vyváděli za rošťárny. Hraje Divadlo nad Labem – účinkují Ivana Zajíčková a Jiří Kraus.

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 tohoto 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 kombinovaný sporák,
elektrika + plyn, značka Amika,
cena 3 000 Kč, půl roku používané,
ve velmi zachovalém stavu, kontaktovat na číslo: 722 034 648
■ Koupím staré hodiny, i poškozené a jejich díly (stroj, závaží,
kyvadlo a jiné). Děkuji za nabídky.
Telefon: 737 545 100
■ Prodám autosedačku 3-10 kg,
modrá Evenflo on my way, Most,
500 Kč, má stříšku. Čerpadlo 220
V, málo používané 800 Kč. Telefon:
607 454 139
■ Prodám 2 klece na andulku, 1
klec větší na papouška, cena za
klec 50 Kč, kufříkový psací stroj
Unis, moc pěkný 400 Kč, porcelánové hodiny 500 Kč. Most. Telefon:

Arco truhlářství s. r. o.

HLEDÁME TRUHLÁŘE
s minimálně tříletou praxí.
Místo výkonu práce - Most.
Kontakt: 773 615 548
774 449 292
■ Prodám postýlku s matrací,
peřinku, polštář s povlečením,
dětskou židli rozkládací, vaničku,
nočník, houpačku, autosedačku
– vajíčko. Zánovní – nové – levně.
Telefon: 777 138 513
■ Prodám lékařský tonometr
rtuťový, plně funkční, cena 99 Kč,
předvedu a v Mostě předám. Telefon: 603 376 114
■ Nabízím za symbolickou cenu
50 Kč, jarní tříčtvrteční dámský
kabát, nový, velikost 54, na silnější paní, možno zaslat, domluva na
telefonu: 739 816 462
■ Prodám automatickou pračku
Beko – 1 700 Kč, rohovou rozkládací 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, velikost 54, 100 Kč. Telefon: 737 586
243
■ Prodám v Mostě mrazák, značka Perfekt, 7 šuplíků – 3 000 Kč, 2
lednice s mrazákem značka Privileg 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 dřevěnou 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 podobný jako Technika (jednoduchý), jsem důchodce. ZN: kontakt
v redakci
■ Prodám čtyřšuplíkový mrazák, starší typ, 143 litrů, v-105,
š-55, h-60 cm, za 300 Kč. Telefon:

Přijmeme
UKLÍZEČKU
na zkrácený úvazek.
Telefon: 720 371 110
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 vyšívání, 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, velký, 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.

BYTY, DOMY

■ Prodám DB 1+KK v ulici Česká,
blok 625/379, Most, šesté patro,
plastová okna, místnost přepažena, stav původní, volný 5/2016,
cena 89 000 Kč. Telefon: 605 282
581
■ Prodám zahradu 400 m2 v
Mostě na Zahražanech se zahradní chatkou, dřevníkem, montážní
bednou, ohništěm, krásný výhled,
blízko autobusová zastávka. Telefon: 607 277 880
■ 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, parkování 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, Hutnická 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.

SEZNÁMENÍ

■ 60letá, hledá zdravého muže,

nekuřáka, 60-63 let s vlastním bytem z Mostu, pro trvalý vztah, který 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, nevadí? Info: redakce
■ Svobodný 40/168, hledá dívku, 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. Děkuji předem za odpověď. Tel.: 607
109 439

AUTO, MOTO

■ Pronájem garáže dlouhodobě
v Mostě, Stalingradská čtvrť, ulice
Školní – dohodou. Telefon: 736
149 915
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, sjezdovka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém
jednání možná sleva.

Telefon: 608 026 025
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Rezerva Černých
andělů si vyšlápla na
favorita SVŠ Plzeň
MOST - Družstvo prvoligových
házenkářek DHK Baník Most B,
doplněné o 3 hráčky z interligového A týmu (Matouškovou,
Mičiníkovou a Smolovou) šlo
odhodlaně do zápasu s tím, že
urvou poprvé 2 body na domácí půdě. Velké nasazení a chuť
se projevila v celém utkání, kdy
domácí hráčky ani jednou nepustili soupeře do výrazného
vedení. Navíc fungovala obrana
a tím i zavřená branka Smolovou.

Záloze Andělů se podařilo
pár vteřin před koncem díky
Matouškové vybojovat sedmimetrový hod při nerozhodném
skóre a jeho proměněním z ruky
Mičiníkové se urodilo první vítězství na domácí půdě.
DHK Baník Most B vs. SVŠ
Plzeň A 23:22 (11:8). Nejlepší střelkyně: Mičiníková
10/6, Matoušková 7, Vílová 2,
Parthová 2, Holečková 2 – Galušková 12/3, Irlbeková 3, Dragounová 2.
(jak)

Baník si dojel na hřiště
Viktorie Žižkov pro
šestibrankový příděl
PRAHA - Ve 20. kole ČFL odjeli
mostečtí fotbalisté k utkání na
stadion aktuálně čtvrtého celku
tabulky. Domácí sice byli v utkání favoritem, ale to, s jakým
střapcem Mostečtí z hlavního
města odjedou, asi nečekal nikdo. Baník si nakonec vezl domů
„kanára“ 6:0.
Jediný gól chyběl domácí Viktorii k tomu, aby Baníku udělila
sedmigólový výprask, jenž obdrželi Baníkovci několik sezón
zpátky na půdě Vlašimi.
Baník se v neděli dopoledne
držel pouze čtrnáct minut. Poté
se spustil brankostroj domácích.
V první půli se trefili postupně
Pavlata, Podrazký a Dočekal. Na
straně Mostu stála za zmínku
pouze střela Štefka.

O víkendu se hrají zápasy
o všechno. Mistr má stále
naději vyhnout se baráži
LITVÍNOV – Víkend rozhodne o tom, kdo půjde do baráže o hokejovou extraligu. Úřadující mistři, HC Verva Litvínov, stále mají naději,
že pro ně sezona skončí na lichotivější pozici, než je ta barážová.
O všem se pravděpodobně rozhodne o tomto víkendu.
„Třikrát vyhrát za tři body
a doufat, že Pardubice ještě alespoň jeden bodík, kromě tříbodové porážky v Litvínově, ztratí. Tak vypadá z pohledu Vervy
situace před druhou polovinou
play out,“ píše se na klubovém
webu v ohlédnutí za třetím kolem play out.
„Není to zcela radostná perspektiva, ale stále by měla být
motivující. Čtyři body za tři kola
se stáhnout dají. Každý tým má
před sebou tři zápasy a v nich se
může stát hodně,“ doplňuje klubový web.

Žlutočerní vytěžili z minulého víkendu téměř maximálních
pět bodů. Pardubice také, takže pokud vyhrají páteční duel
doma s Vítkovicemi a poslední
doma s Vary, nebude jim vadit
ani když mezitím v Litvínově nebudou bodovat. Mají tříbodový
náskok a lepší vzájemné zápasy.
Mohlo to být ale i jinak. Kdyby ve 2. kole karlovarský Marek
Baránek v zápase s Pardubicemi nenastřelil za stavu 2:3 tyč.
Nebo kdyby Vítkovice proměnily obrovskou šanci v prodloužení. Ale také to mohlo úplně

V druhém poločase se Mostečtí k ohrožení domácí svatyně nedostali, naopak Žižkov
se prosadil ještě zásluhou Podrazkého, Volka a Svatonského.
Kromě celkového špatného výkonu týmu neměl svůj den ani
gólman Divkovič, jenž několika
chybami takřka daroval domácím pojišťovací trefy.
FK Viktoria Žižkov FK Baník
Most 1909 6:0 (3:0). Branky: 14.
Pavlata, 21. Podrazský, 27. Dočekal, 73. Svatonský, 78. Volek,
80. Podrazký. Sestava Mostu:
Divkovič – Čada, Černý, Chábera, Štefko (77. Andrejič), Šíša,
Jindráček, Marák, Gedeon, Belej (46. Vaschkevich), Hájek (59.
Hejda).
(jak)

opačně, kdyby Verva ve Varech
neskórovala v předposlední minutě nebo nevyhrála obě prodloužení s Vítkovicemi.
Sečteno a podtrženo, šance
stále je! Teď dokonce o chloupek
větší a musí se o ni bojovat.
Tak jako tak by Litvínov musel v posledních třech kolech
bodovat naplno, takže se toho
vlastně tolik nemění.
Minimálně pro další zápasy
byla Dudova teč v čase 58:20
nedělního zápasu v KV aréně
důležitá. Zvýšila litvínovskou
naději a povzbudila fanoušky,
kterých do Varů přijela spousta.
Konečně také tým vyhrál po
šedesáti minutách, za posledních 11, kol teprve podruhé.
Protivníka výrazně přestřílel
a nakonec svou snahu přetavil
ve vítězný zásah.
Stínem bylo nedohrání zápasu Viktora Hübla po zákroku
Martina Rohana v 54. minutě.
V pátek přivítá Verva v odvetě od 17.30 hodin karlovarskou
Energii. Když vyhraje, lze pohlížet na druhý duel, který začíná
v Pardubicích o půl hodiny později.
V neděli přijedou do Litvínova Pardubice. Zápas, který bude
o všechno, začíná v 15.30 hodin.
O tom, kdo se spolu s Vítkovicemi vyhne baráži, se může
definitivně rozhodovat až v posledním, šestém kole v pátek 25.
března, kdy Verva hraje ve Vítkovicích a Pardubice hostí Vary.
(jak)

Petr Fulín předá zájemcům zkušenosti v kurzu sportovní jízdy
MOST - Dvojnásobný mistr Evropy cestovních vozů (ETCC) Petr Fulín # 22 zasvětí zájemce do zásad, pravidel, tajů a fíglů okruhového
závodění, jež si osvojil během kariéry profesionálního jezdce. Na
velkém závodním okruhu mosteckého autodromu a handlingovém
okruhu sousedního polygonu povede kurz sportovní jízdy. Na premiérový zve všechny, kteří touží zdokonalit svůj jízdní styl a naučit
se držet ideální stopu, už v pátek 18. března. Petra Fulína ale spojuje
s autodromem mnohem více aktivit, což odhalí i následující rozhovor s úspěšným jezdcem.
Co mohou účastníci kurzu
očekávat?
Jedná se o jednodenní intenzivní kurz sportovní jízdy.
Věřím, že účastníkům nabídnu
nejen příjemně strávený čas na
závodní dráze, ale i zábavnou
teorii. Pro tuto příležitost jsem
si připravil videoprezentaci,
na které jsem se snažil zachytit
veškeré nástrahy mosteckého
autodromu a chyby, jichž by
se mohli mí svěřenci dopustit.
S jistou mírou nadsázky tak
můžu prozradit, že na každého
účastníka čeká vlastně podrobný „manuál“, z něhož jsou patrné nejen ideální stopy, ale také
alternativní průjezdy a správná
ofenziva/defenziva. Dotkneme
se samozřejmě i techniky jízdy

s důrazem na správnou práci
s brzdovým i plynovým pedálem, jak měnit těžiště a co tím

získávat. To vše budeme trénovat samozřejmě na závodní dráze i v praxi.

5. kolo play out TELH
neděle

20. března
2016

15:30 hodin
Výrazně zlevněné vstupné:
100 Kč k sezení, 50 Kč k stání,
permanentkáři zdarma!

Angažujete se také významně při obnově seriálu závodů
na okruzích Octavia Cup, který navazuje na legendární Česká pojišťovna Škoda Octavia
Cup z let 1998 až 2010. Projekt
promotér představil právě na
Autodromu v Mostě. Jaká je
vaše úloha? Uvidíme vás i za
volantem upravené škodovky?
V první řadě chci zdůraznit,
že obnovu Octavia Cupu velmi
vítám. Náš okruhový motor-

sport potřebuje přesně takový
seriál, v němž v minulosti začínalo hodně jezdců, kteří Čes-

kou republiku později úspěšně reprezentovali v zahraničí.
A protože jsem v „oktávkách“
začínal, mám logicky k této sérii
silný osobní vztah a z její obnovy mám opravdovou radost. Má
práce spočívá v coachingu VIP
jezdců a také pozdějšího vítěze
projektu Junior star. S ohledem
k mému současnému angažmá
ale nebudu v novém Octavia
Cupu figurovat jako jezdec.
Spolupracujete se společností Autodrom Most i na
jiných projektech, případně
chystáte společně něco nového?
Jistě. Začalo to vlastně kurzem a postupně se spolupráce
rozrůstá. Nyní je na mosteckém autodromu dlouhodobě
umístěn náš simulátor, jednáme
i o využití naší starší závodní
techniky pro veřejnost. Troufnu
si říct, že jsem k ruce i jako rádce. Jsem přesvědčen, že právě
pohled jezdce je pro zatraktivnění koncepční práce autodromu přínosem.
V loňské sezoně vám titul
v seriálu ETCC unikl o pouhé

HC VERVA
Litvínov
HC Dynamo
PARDUBICE

Přijďte
nám
fandit!
Karel Kubát

tři body, přesto bylo co slavit.
Za konečné druhé místo jste
obdržel cenu Mezinárodní
automobilové federace. Jak
bude vypadat vaše letošní
profesionální sezona? Kde
všude vás mohou fanoušci vidět v akci?
Nastupuji do další sezóny
poháru cestovních vozů FIA
ETCC. Tento šampionát čeká
relativně slušná změna, protože se poprvé představí auta
specifikace TCR a nový bude
i systém hodnocení. Pojede se
o absolutní pořadí. Stávající
třídy se sjednotí jen do jedné,
respektive – budu-li počítat
i juniorská auta 1,6 - do dvou.
Jaká bude finální podoba startovního pole, se ale ukáže až
při zahajovacím podniku, který je už za dveřmi. Pojede se
2. dubna na okruhu Paula Ricarda nedaleko francouzského
Marseille. Sezóna se skládá
z celkem šesti víkendů, během
nichž šampionát zavítá dvakrát
do Francie, na Slovensko, do
Itálie, Německa a Portugalska.
(fou, jak)
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Baník přivítá na svém
hřišti Jirny
Třetiligový FK Baník Most
1909 se po nepodařeném
vystoupení na Žižkově opět
představí na domácím hřišti. V neděli 20. března bude
hostit na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta celek
Viktorie Jirny. Zápas začíná
v 15.00 hodin.

Souš hraje opět na
domácí půdě
Divizní Baník Souš se
i v druhém utkání jara představí na domácí půdě. V sobotu 19. března přivítá od
15.00 hodin celek Libiše. Náš
druhý zástupce, celek FK
Litvínov, zajíždí k utkání do
Kladna.

Litvínovské ženy slaví
bronz!
O víkendu se konal v Černošicích finálový turnaj sezony 2015/16 ledního hokeje
žen, kam postoupily čtyři
týmy z celé ligy. Litvínovské
svěřenkyně trenéra Zdeňka
Němce prohrály v semifinále se Slavií 1:9 a v boji o třetí
místo vyhrály nad Brnem
10:5 a patří jim bronzové
medaile.

Okresní přebor začíná
v dubnu
Fotbalisté hrající okresní
přebor Mostecka vyběhnou
na trávník až na začátku měsíce dubna. Desáté kolo je
totiž na programu víkendu
2. – 3. 4. Jednotlivé zápasy:
SFK Meziboří – Polerady,
Kopisty B – Havraň, Obrnice
B – Horní Jiřetín B. Utkání
začínají v 15.30 hodin.

Divizní stolní tenisté
hrají na domácích
stolech
Na domácích stolech se
o víkendu představí stolní tenisté SKST Baník Most B. Ti
se v sobotu 19. března střetnou od 16.00 hodin s Jirkovem a v neděli 20. března pak
změří od 10.00 hodin síly se
Slavojem Ústí nad Labem.

Golf pro
hendikepované
Česká golfová asociace
hendikepovaných
(CZDGA) pořádá v roce 2016 pod
záštitou Evropské golfové
asociace hendikepovaných
(EDGA) a České golfové federace (ČGF) Mistrovství
Evropy jednotlivců v golfu
hendikepovaných. Toto mistrovství proběhne ve dnech
18. až 21. 6. 2016 v Golf Resortu Barbora. V návaznosti
na předchozí ročníky Czech
Disabled Golf Masters je
tento turnaj zařazen do prestižní evropské série European Disabled Golf Tour, a to
v nejvyšší úrovni PREMIER.
V České republice se jedná
již o šesté pokračování tohoto evropského podniku.

Kadetky přivítají
doma celek Klatov
Dorostenecká liga basketbalistek pokračuje o víkendu
dalším kolem. V něm se na
domácí palubovce v sobotu
19. března představí kadetky
BK Baník Most. Ty ve sportovní hale v Mostě od 15.00
hodin přivítají celek BK Klatovy.
(jak)
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Bál těžařů
znovu bez
konkurence!
Z horského Meziboří přijel Pet
r Červenka s chotí (vpravo).

Primátor Jan Paparega v obležení místních médií.

Poslanec Bronislav Schwarz v kole
se svou ženou Kateřinou, jejíž róba
byla favoritem večera.

Mgr. Vlasta Šoltysová,
zástupce šéfredaktora
(soltysova@homerlive.cz)
Spolupracovníci redakce:
Mgr. Jan Foukal
Patricia Sittingerová

MOST – Bály, které pořádá každoročně v Mostě těžařská společnost Vršanská uhelná, patří
k vrcholu společenské sezóny.
A to nejen kvůli významným
hostům, kteří se tu každoročně
sjedou, ale také kvůli nabitému
a atraktivnímu programu. Tento rok nebyl žádnou výjimkou.
I letos se těžaři „vytáhli“, což
dokazoval i fakt, že Repre praskalo ve švech a hosté se dobře
bavili až do kuropění. Největšími esy v rukávu, které měla
Vršanská uhelná pro přítomné
připraveny tentokrát, byli bezpochyby Meky Žbirka a Michal
David. Na jejich hity nebylo na
parkanu jediné volné místečko. Hosté se dobře bavili ale
během celého večera. Pochutnávat si při tom mohli na místních dobrotách, které nabízelo
během večera občerstvení,
nebo si mohli nechat například
udělat foto od profesionálního fotografa Daniela Šeinera,
který tu měl otevřený fotobox.
Zkrátka a dobře, vše klaplo na
jedničku.
(sol)
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Někdo se zkrátka má – z jedné strany majitelka svatebního
salonu (vlevo), z druhé předsedkyně HSRÚK Gabriela Nekolová.
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér

Předtančení byla úž

asná šou.

Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín

Ředitel mosteckých strážníků se
sličnou manželkou.
Michal David prostě nezklame.

Foto: Daniel ŠEINER

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 nádraží, Aquadrom, Central Most

Petr Říbal.
Ples uváděla hvězda TV Nova

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

