
  Prvotní nástin parku nad sportovní halou už existuje. Podle vedení města je velmi zdařilý.
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Výjimeční versus 
výjimeční

Jak jsme v minulém vydá-
ní slíbili, tak plníme. Uvnitř 
tohoto čísla najdete po-
vídání na diskutované 
a konroverzní téma IN-
KLUZE. Naše téma má 
slabinu - názory v něm 
nejsou vyvážené. Na 
výjimku ministerských 
úředníků a některých 
vrcholných politiků 
jsme totiž žádný klad-
ný názor na inkluzi nenašli. Většina dotázaných 
učitelů, rodičů a odborníků se jí zuby nehty brání. 
Začleňování dětí s lehkým mozkovým postižením 
do „normálních škol“ vnímají spíš jako mnoho kro-
ků zpět. Za stávající, hrůzostrašné situace v našem 
školství se ani nedivím. Osobně nejsem přítelem 
jakýchkoliv separací a vyčleňování. Dokonce mám 
ve svém okolí blízký příklad dítěte s diagnostiko-
vaným aspergerovým syndromem. Polopaticky ře-
čeno, je to také lehký mozkový retard, ovšem jaksi 
„naruby“. Celkem slušně tedy vím, jak odlišnost, ať 
je jakákoliv, dokáže zdravý dětský kolektiv vnímat 
a bohužel, hlavně „trestat“. Říká se, že nejkrutější 
dokáží být děti. O tom, že to obzvlášť funguje v na-
šich školách, je důkazů přehršel. Pozitivní na celé 
inkluzi je alespoň to, že o zařazení do „normální“ 
třídy si můžou rozhodnout sami rodiče. Doufej-
me, že to budou činit s citem. Při debatách o všech 
mozkových výjimečnostech počínaje inkluzí, přes 
vyrovnávací třídy a zvláštní školy, speciálními 
programy pro zanedbané nebo nezvladatelné děti 
s ADHD konče, by mě zajímalo: Kdy si minister-
stvo školství všimne, že mu přebývá jedna výjimeč-
ná kolonka – nadané a výjimečně chytré děti. 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

á-
itř 
-

9 771212 397004 31

Milí čtenáři, příští vydání 

týdeníku Homér 

vyjde v pátek 8. dubna 2016.

V nové porodnici už 

přicházejí na svět děti

Maminky i zdravotní personál se do-
čkaly. Gynekologie a porodnice se 
přestěhovaly do nových prostor. 

4

Sledujte značky! Čištění 

města začíná

Mostečané pozor na parkování! Prv-
ního dubna vyjedou do města stroje, 
které začnou čistit ulice.

2

Inkluze: Odborníci bijí na 

poplach, poslanci jsou slepí 

a hluší

Jak vidí inkluzi odborníci na speciální 
vzdělávání a jaké bude mít inkluze dů-
sledky pro české školství?

6

Velikonoční svátky vrcholí

Proč se slaví Velikonoce a jak je možné 
trávit sváteční prodloužený víkend. 

12

MOST – Ještě letos by se mělo začít s budováním 
nových parkovacích míst u mostecké nemocni-
ce. Současně se také rozhodlo, že za parkování 
u mostecké nemocnice nebudou její návštěvníci 
a pacienti platit.

Nejdříve začne s budováním nového parkování 
Krajská zdravotní. „Záměr Krajské zdravotní o vy-
budování parkoviště v  zadní části nemocnice, leží 
už na městě,“ potvrdil mostecký primátor Jan Pa-
parega. Vzniknout by tu mělo kolem sto padesáti 
až dvě stě míst. „Tato místa budou ale jen pro rezi-
denty a zaměstnance nemocnice. Uvolní se tím ale 
místa před pavilonem B, kde jsou rezidentní stání 
dnes. Město chce rovněž vybudovat nová parkovací 
místa u nemocnice. Náš záměr jsme předložili Kraj-
ské zdravotní. Zpětnou vazbu tatím ale nemáme,“ 
informoval dále Jan Paparega. Kde by ale město 
chtělo „své“ parkoviště vybudovat, blíže zatím 
neupřesnilo. Pozemky u nemocnice totiž patří do 
majetku Krajské zdravotní. Nabízí se ale prostor 
u pavilonu bývalé infekce, kterou město směnilo 
s  Ústeckým krajem za své pozemky u Neprakta 
klubu. „Pro další parkovací plochy je u nemocnice 
místa dost. Ať již v  zadním traktu nemocničních 
pavilonů, tak v případě města Mostu i u infekčního 
pavilonu,“ tvrdí předseda představenstva Krajské 
zdravotní, a.s. Jiří Novák. Dobrou zprávou pro 
pacienty a návštěvníky nemocnice ale je, že par-
kování u nemocnice by mělo zůstat i nadále zdar-
ma. Krajská zdravotní totiž zvažovala zpoplatně-
ní míst. „Máme informaci o tom, že se parkovací 
místa u nemocnice zpoplatňovat nebudou,“ ujistil 
primátor Paparega. 

Parkovací dům nebude
V souvislosti s parkováním u nemocnice sou-

časná městská vláda vážně uvažovala o výstavbě 
parkovacího domu. Byl pro něj vytipován prostor 

v okolí mostu v ulici J. E. Purkyně. Nejprve by se 
ale musely vyřešit majetkoprávní vztahy, protože 
ani zdejší pozemky nepatří do majetku města. 
„Další problém v případě parkovacího domu před-
stavují náklady. Byť bychom vzali v  úvahu i část 
dotace, pořizovací náklady by se pohybovaly v řádu 
sta milionů korun,“ podotkl primátor Paparega. 
Město by navíc nemohlo parkovací dům nijak 
komerčně využít. „Po dobu udržitelnosti projektu 
bychom museli převzít na svá bedra také i provoz 
domu jako takový, což jsou opět další nemalé pro-
středky. Proto se nám tato možnost jeví jako velmi 
nepravděpodobná,“ vyhodnotil primátor.  (sol)

Parkování u nemocnice:
platit se za něj nebude

MOST – Největší park v centru města nad sportovní halou by měl pořádně prokouknout. Město s ním má 
velké plány. Lidé by se tu kromě úprav zeleně mohli dočkat například amfi teátru či letního kina. 

Velké plány má současné vedení města s cent-
rálním parkem, tak zvaným parkem Střed. Vzniká 
totiž projekt za přibližně pětatřicet milionů korun 
na jeho revitalizaci. „Na revitalizaci parku nad 
sportovkou se velmi intenzivně pracuje,“ potvrdil 

primátor Jan Paparega. Město má v současné době 
zpracovanou studii, jak by to mohl park vypadat. 
„Prvotní skicu jsme již viděli a musím říci, že to 
vypadá velmi zajímavě,“ pochvaloval si primátor. 
Aby se změna mohla realizovat, bude nutné získat 

dotaci. „Pokud by se podařilo dotaci získat, koneč-
ně by se dalo něco s tímto parkem udělat. Jeho stav 
je velmi neutěšený,“ poznamenal dále primátor 
Paparega. V současné době hyzdí park rozbité be-
tonové bazénky, špatné a rozbité jsou tu pochozí 
plochy a schůdky, park je zarostlý a neošetřovaný 
a za setmění také málo bezpečný. 

(Pokračování na straně 4)

Radnice má velké plány s parkem nad halou
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MOST – Obyvatelé ulice V. Nezvala by se měli připravit několik mě-
síců na rozkopané okolí. Začne tu totiž oprava letitého vodovodu, 
který je často poruchový. 

Stávající litinový vodovod 
v ulici Vítězslava Nezvala 
v centru města byl uveden do 
provozu už roku 1960. „V rám-
ci naší investiční akce v ulici 
Vítězslava Nezvala bude zre-
konstruován téměř 600metrový 
poruchový úsek vodovodu, na 
který je připojeno zhruba 1 300 
obyvatel,“ uvedl generální ře-
ditel Severočeské vodárenské 
společnosti Bronislav Špičák. 
V téže ulici je rovněž zásobní 
vodovodní řad a kamenino-
vá kanalizace z roku 1966. Ty 
jsou však podle vedení vodá-
renské společnosti v dobrém 

stavu a výměnu nepotřebují. 
„V rámci investiční akce se pro 
rekonstrukci použije potrubí 
z litiny o vnitřním průměru 100 
mm v délce 594,9 metrů. Sou-
částí stavby je i přepojení všech 
12 stávajících domovních vodo-
vodních přípojek na trase,“ do-
plnil ke stavbě tiskový mluvčí 
společnosti Jiří Hladík. „Práce 
budou zahájeny v těchto dnech. 
Zatím se čeká na vydání výko-
pového povolení a nabití právní 
moci stavebního povolení. Práce 
budou dokončeny do 30. června 
2016,“ ujistil ještě mluvčí Jiří 
Hladík. 

Nový vodovod 
u nemocnice

Zároveň se zrekonstruuje 
i vodovod v okolí mostecké ne-
mocnice. „Musíme zde opravit 
téměř kilometrový nevyhovující 
úsek vodovodu, na nějž je při-
pojeno na 40 obyvatel a záložní 
přípojka nemocnice. Tím do bu-
doucna přispějeme k pravidel-
né dodávce pitné vody,“ sdělil 
generální ředitel. Vodovod-
ní řady slouží jako propojka 
mezi pásmy vodojemů Ressl 
a Hněvín III. Vodovod je zčásti 
v místní asfaltobetonové ko-
munikaci, převážně však v ze-
leném pásu v hloubce do dvou 
metrů. „Tento vodovod je starý, 

jeho technický stav je špatný a je 
poruchový. Opravovat se budou 
úseky od ulice J. E. Purkyně are-
álem nemocnice až po ulici Pod 
Koňským vrchem. Dokončení se 
plánuje rovněž na konec červ-
na, obdobně jako v  Nezvalově 
ulici,“ komentuje mluvčí Hla-
dík. 

Dočká se i čistička 
 Mezi další stavby v Mostě se 

zařadí také ještě rekonstrukce 
přivaděče DN 600 Most, Cha-
nov – Želenice, rekonstrukce 
čističky v  Čepirozích a také 
rekonstrukce kanalizačního 
výtlaku Čepirohy, Velebudice. 
Mezi drobnějšími stavbami také 
oprava vodovodu v  Dělnické 
ulici.  (sol)

MOST – Mostečané, pozor na parkování! Prvního dubna vyjedou do 
města stroje, které začnou čistit ulice. 

Hned 1. dubna budou na řadě 
ulice Česká, J. A. Komenské-
ho, Lomená a V  Zahrádkách. 
V  pondělí 4. dubna se bude 
pokračovat s  Bělehradskou, J. 
Kubelíka, J. Suka a V. Řezáče. 
„Strojní čištění potrvá do 20. 
května. Na něj potom naváže 
blokové čištění, které je svým roz-
sahem větší. Během března před-
čistíme po zimě nejvíc zanesené 

hlavní komunikace a začínáme 
i pravidelným úklidem křižova-
tek a kruhových objezdů,“ infor-
moval šéf Technických služeb 
města Mostu Karel Mutinský. 
Harmonogram čištění mohou 
občané najít na webu technic-
kých služeb i magistrátu města. 
První přenosné dopravní znače-
ní se objeví už tento týden, a to 
ve výše zmiňovaných lokalitách. 

Dopravní značky o zákazu za-
stavení se poté průběžně budou 
umisťovat podle plánu čištění 
ulic. Řidiči by proto měli dávat 
pozor, kde parkují. „Je potřeba, 
aby řidiči sledovali přenosné do-
pravní značení, protože hrozí ne-
bezpečí odtahu vozidel,“ varuje 
Karel Mutinský. Odtažení vozi-
del bude pro neukázněné řidiče 
o to rychlejší, že odtahy letos 
provádí kromě městské policie 
také technické služby se svým 
odtahovým vozidlem. 

Během strojního čištění by se 
měly vyčistit všechny ulice města. 
„Neupřednostňujeme žádné ulice. 
Při přípravě plánu spíše musíme 
přihlížet k plánovaným akcím 
města, aby nedošlo ke kolizi prací 
v den jejich konání,“ poznamenal 
dále ředitel technických služeb. 
V rámci čištění vyjedou dva velké 
zametací stroje Mercedes, tři malé 
zametací stroje, dále vysokotla-
ký čistící vůz kanalizací a vpustí 
a dvě dodávky pro přepravu pra-
covníků, materiálu a nářadí.  (sol)

MOST - V rámci oslav 700. výročí 
narození Karla IV. uvede Městské 
divadlo v Mostě obnovenou pre-
miéru inscenace Noc na Karlštej-
ně v režii Zbyňka Srby. Premiéru 
i šest chystaných repríz odehraje 
mostecký soubor ve venkovních 
prostorách hradu Hněvín. 

Premiéra se uskuteční 19. 
června ve 21 hodin. Reprízy 
proběhnou v termínech 22., 23., 
24. června a 1., 2. a 3. července 
opět od 21 hodin. Vstupenky 
jsou v prodeji již od pondělí 21. 
března v pokladně divadla. Lze 
je také rezervovat na stránkách 
www.divadlo-most.cz. Vstupné 

je 300  Kč. Noc na Karlštejně 
měla v  mostecké činohře pre-
miéru 17. září 2011. Otto Liš-
ka byl dokonce nominován na 
Cenu Th álie za roli krále Petra, 
kterého ve fi lmovém zpracová-
ní ztvárnil Waldemar Matuška. 
Kromě Otty Lišky uvidíte pod 
širým nebem v  kulisách hradu 
Hněvín v  hlavních rolích Mi-
roslava Večerku a Veroniku Tý-
covou. Dále se můžete těšit na 
Jakuba Dostála, Reginu Razovo-
vou, Zdeňka Košatu, Williama 
Valeriána, Karolínu Herzino-
vou, Bohuslava Patzelta a mno-
ho dalších.  (nov)

MOST – Dílna magistra Kelleyho 
na Hněvíně bude v  pondělí za-
vřená. V září navíc bude přístup-
ná skupinám jen na objednání. 

Na základě vyhodnocení 
uplynulé sezony a návštěvnosti 
Dílny mága Kelleyho se radní 
rozhodli o omezení provoz-
ní doby expozice. „Pondělí se 
stane zavíracím dnem, protože 
návštěvnost v  tento den nebývá 
nijak velká,“ zdůvodnila opat-
ření tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Ročně navštěvuje Dílnu ma-
gistra Kelleyho několik tisíc 
lidí. „Vloni navštívily expozici 
na Hněvíně necelé tři tisíce ná-
vštěvníků. Nejvíce lidí přijde ale 
během slavností, kdy sem zavíta-
lo na šest set lidí,“ podotkla dále 
tisková mluvčí s tím, že návštěv-
nost přesto oproti předchozím 
letům klesla.

Poprvé se dílna otevřela 
v roce 2013. Kromě toho, že se 
sníží počet návštěvních dnů, 
omezí se provoz i během září. 

„Sezona bude kratší. Dílna se 
otevře tradičně 1. května. Za-
vře se ale už na konci srpna,“ 
upozornila Alena Sedláčková. 
Město ale ujišťuje, že v září 
se zájemci do Dílny magistra 
Kelleyho mohou dostat. „Dílnu 
budou moci navštívit skupinky, 
které si návštěvu předem objed-
nají,“ ubezpečila mluvčí. Od 
října do dubna se dílna opět 
„zazimuje“. Během té doby 
se pracuje na ošetření loutek 
a kulis, které jsou uschovány 
v  městském divadle. Vstupné 
i ostatní návštěvní hodiny zů-
stanou stejné. 

Dílnu magistra Kelleyho chce 
město Most více zviditelnit 
a přiblížit turistům. „Chystáme 
jako novinku nový vývěsní štít. 
O expozici se lidé také mohou 
dozvědět na našem novém tu-
ristickém webu. Do budoucna 
ale zvážíme i možnost nějakých 
dalších poutačů či směrovek,“ 
připustil ještě primátor Jan Pa-
parega.  (sol) 

Noc na Karlštejně 
bude na Hněvíně 

Kelleyho dílna na 
hradě omezí provoz

U osmé školy a nemocnice se 
rozjely opravy vodovodů

Sledujte značky! Čištění města začíná

MOST - Park Šibeník se mění k nepoznání. Město se rozhodlo zrevi-
talizovat a oživit nejen park u sportovní haly, ale také Šibeník. 

Práce na úpravách Šibeníku 
začaly už v roce 2014 a pokra-
čuje se i nyní. „Na Šibeníku po-
kračuje prořezávka. Vypadá to 
tu už velmi pěkně,“ zhodnotil 
primátor Jan Paparega. Kromě 
prořezávky stromů a úprav zele-
ně se tu ale chystá řada novinek 
a zajímavostí. Například běžec-
ké stezky, které budou lemo-
vány fotografi emi a popiskami 
známých sportovců. „Bude tu 
i naučná stezka,“ zmínil pri-
mátor. Odstranit by se měly 
v letošním roce také ohyzdné 
betonové pozůstatky, které tu 
léta straší. „Rádi bychom sehna-
li nějaké prostředky, aby se tu 
mohlo vybudovat alespoň jedno 
dětské hřiště,“ vyjmenoval dále 
primátor.  

V současné době město také 
nechává zpracovat projekto-

vou dokumentaci na osvětlení 
v rámci Šibeníku. „Vytipovali 
jsme nějaké trasy, kam by se mělo 
umístit veřejné osvětlení. Chtě-
li bychom Šibeník nasvětlit tak, 
aby tu byl možný průchod pro 
občany i v pozdějších hodinách 
a nebáli se tu. Bude to zejména 

u páteřních komunikací,“ infor-
moval dále náměstek primátora 
Marek Hrvol. Na Šibeníku by se 
měly objevit také sochy z letoš-
ního ročníku sochařského sym-
poziu. „Vytvoříme tu ze soch 
nějaký celek,“ doplnil primátor. 
(Do příštího vydání připravuje-
me o úpravách a chystaných no-
vinkách na Šibeníku podrobnou 
reportáž.)  (sol)

Zgruntu nový Šibeník

Odtahy hrozí už od začátku dubna, Odtahy hrozí už od začátku dubna, 
kdy začíná strojní čištění města.kdy začíná strojní čištění města.

Džungle na Šibeníku se mění v park.Džungle na Šibeníku se mění v park.



zpravodajství 24. březen 2016 3

MOST – Se začátkem jara odstartují v  Mostě stavební a investiční 
akce. V plánu jsou opravy schodišť, chodníků i komunikací. Vznik-
nou nové zastávky a přechody. Zateplovat se budou městské objek-
ty. 

V samém centru města by se 
mělo změnit k  lepšímu napří-
klad schodiště u Prioru. Staré 
a zničené se zúží a doplní ho 
okrasná zeleň. Na řadu přijdou 
také zastávky v  Topolové ulici, 
které dostanou nové přístřešky 
a povrch. V plánu jsou také pře-
chody pro chodce. Nový vzniká 
v  Čepirozích na frekventované 
komunikaci I. třídy, ale nové 
místo pro přecházení vznikne 
také v  ulici Pražská. Ani letos 
nebude město zahálet při opra-
vách chodníků a komunikací, 
které budou realizovat technic-
ké služby. 

Odbočka a sítě 
v Josephu 

Město nově soutěží zakázku 
na vybudování odbočky z  pá-
teřní komunikace a inženýr-
ských sítí v  zóně Joseph. „Je to 
zakázka za dvacet milionů ko-
run. Nejprve jsme museli zakáz-
ku zrušit, protože se zde vyskytlo 
velké množství nesrovnalostí 
ohledně projektové dokumenta-
ce.Ty ale byly v průběhu posled-
ních týdnů odstraněny,“ doplnil 
primátor Paparega. Město bude 
také pokračovat v energetickém 
zhodnocování svých budov. 
„Dostat by se mělo na zateplení 

Divadla rozmanitostí a penzio-
nu v Albrechtické ulici. Uvidíme, 
zda se nám podaří u těchto akcí 
dosáhnout na dotace,“ podotkl 
Jan Paparega. 

Rudolický most se 
asi nestihne

Komplikace se objevily u ve-
řejné zakázky na opravu mostu 

v  Rudolicích, o které jsme in-
formovali v  minulém vydání. 
Město totiž muselo veřejnou 
zakázku zrušit. „Nabídková cena 
výrazně překročila předpokláda-
nou hodnotu zakázky malého 
rozsahu. Tuto dokumentaci zpra-
covávala společnost, která dělá 
velké a nákladné stavby. Cena, 
kterou nabídli, byla přiměřená 
zakázce v  řádech dvaceti třice-
ti milionů korun. Bude se proto 
soutěžit znovu,“ připustil primá-
tor Paparega. Akce tak bude mít 
zdržení a je proto možné, že se 
na rekonstrukci mostu letos vů-

bec nedostane. 

Silnice do Radčic 
začala

Mezi investiční akce, které už 
také odstartovaly, patří i výstav-
ba komunikace Most – Mari-
ánské Radčice. Tu ale fi nancuje 
a zajišťuje ministerstvo fi nancí 
a to z patnácti ekomiliard. „Mi-
nulý týden se předalo staveniště. 
Stavební práce by se na komuni-
kaci měly co nevidět začít hýbat,“ 
doplnil ještě Jan Paparega. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

MOST – Úniky splašků, zápach či ucpaná WC by neměly trápit spor-
tovce a návštěvníky sportovní haly. Město dalo zelenou opravě ka-
nalizace. Na práce uplatní záruku. 

Radní schválili přímé zadání 
zakázky na opravu kanalizace ve 
sportovní hale společnosti Her-
kul. Tato společnost prováděla 
rekonstrukci haly v  roce 2011. 
„Kdyby tyto práce provedl někdo 
jiný než fi rma, která zde dělala 
stavební práce, tak ztratíme zá-
ruku. Proto zakázku vyhlásíme 
napřímo,“ informoval primá-

tor Jan Paparega. Kanalizace je 
v havarijním stavu jen pět let po 
celkové rekonstrukci sportovní 
haly. Poškozené jsou dvě čás-
ti v hale. Město se ale pustí do 
opravy jen jedné z kanalizačních 
větví. „Bude se opravovat více 
problematická část, a to v  oko-
lí šaten. Pokud jsou totiž v  hale 
větší akce, nastávaly zde naléhavé 

problémy,“ upozornil primátor. 
Oprava havarijní splaškové kana-
lizace bude stát zhruba 743 tisíc 
korun. „Reagujeme tím na to, co 
se mělo udělat v rámci velké inves-
tiční akce, kdy z nepochopitelných 
důvodů kanalizace zůstala zcela 
nedotčena. Při zakázce nad čtvrt 
miliardy je přitom taková věc 
otázkou dvou tří milionů korun 
a jistě podstatná,“ posteskl si prv-
ní muž města. Oprava by se měla 
realizovat v  době, kdy postihne 
sportovce nejméně, tedy v létě. 

Kdy se dostane na opravu dru-
hé části kanalizace ve sportovce, 
bude podle vedení města zatím 
otázkou. „Druhá část kanalizace, 
do níž jsme se nejprve chtěli pus-
tit, je méně problematická. Její 
oprava ale bude rovněž nutná. 
V  rozpočtu na letošní rok jsme 
ale měli zahrnutou jen částku 750 
tisíc korun, takže se uvidí, jak se 
podaří vše zvládnout, za kolik se 
první část opravy vysoutěží a kolik 
bude zapotřebí na druhou,“ dodal 
primátor Paparega.  (sol)

MOST – Mostečané si v loňském roce hodně stěžovali. Nejvíce je trá-
pil provoz restaurací, sousedské vztahy, ale i týrání zvířat. Na měst-
ský úřad také doručili devět petic. Většině z nich ale vedení města 
nevyhovělo. 

Z celkem devíti petic, které za 
loňský rok dorazily na mostec-
ký magistrát, vyhověla radnice 
jen čtyřem. Například za za-
chování obchodu se smíšeným 
zbožím v Kovářské ulici. „V této 
věci k  nám dorazily dvě petice. 
Jedna za zrušení, druhá za za-
chování obchodu v nebytových 
prostorách. Pro zachování bylo 
výrazně více lidí, proto jsme jim 
vyhověli,“ konstatoval náměstek 

mosteckého primátora Marek 
Hrvol. Další petice se týkala 
zachování hřiště v ulici Mozar-
ta. Ještě před tím se však udělal 
mezi obyvateli průzkum, zda 
o hřiště stojí. Zelenou dostala 
i demolice čtyř kamenných zí-
dek a šesti laviček před blokem 
41 v  Moskevské ulici. Na zíd-
kách a lavičkách se srocovala 
problematická mládež a další 
individua a dělaly zde nepořá-

dek a hluk, který vadil místním 
obyvatelům. Radnice tudíž ne-
chala tyto prvky zrušit. Poslední 
peticí uplynulého roku, které 
město vyhovělo, byla za výstav-
bu multifunkčního hřiště v Če-
pirozích. „Nyní se zpracovává 
projektová dokumentace. Hřiště 
na místě vznikne,“ potvrdil pri-
mátor Jan Paparega. 

Kromě petic obdrželo město 
v  roce 2015 téměř osm desítek 
stížností. „Stížností bylo dohro-
mady 76, ale také 37 pochval. 
Jedna ze všech těchto stížností 
byla vzata zpět. Žádná ze stíž-
ností se neopakovala,“ konstato-

vala tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Lidé si nejvíce stěžovali na živ-
nostenské podnikání, provoz 
restauračních zařízení, soused-
ské vztahy nebo také na týrání 
zvířat. 

Mostečané ale také posílali 
nejrůznější dotazy a podněty. 
„Týkaly se například upozor-
nění na porušování zákazu po-
chůzkového podomního prodeje, 
narušování veřejného pořádku 
a nočního klidu, ale také stěho-
vání nepřizpůsobivých občanů 
do města,“ doplnila statistiku 
tisková mluvčí. (sol)

MOST – K  zápisu do prvních tříd základních škol v  Mostě přišlo 
v lednu 842 dětí. K dodatečnému zápisu potom dalších 29. Do kon-
ce února se ale nepřišlo zapsat na 123 dětí. Nyní je dohledává od-
bor školství ve spolupráci s  oddělením sociálně – právní ochrany 
dětí. 

„Nyní probíhá druhé kolo vy-
hodnocování zápisů. Řeší se tak 
zvané dublované děti, tedy ty, 
které přišly k  zápisům na více 
škol. Zároveň ale také ty, které 

nepřijdou k zápisu vůbec. Ty bu-
deme dohledávat,“ informoval 
primátor Jan Paparega. Mezi 
děti, které každoročně k  zápi-
sům nedorazí, ale nepatří jen 

ty, jejichž rodiče na zápis zapo-
mněli. Některé z nich se mohly 
přestěhovat, nebo jít k zápisu do 
jiných škol v okolních obcích. 

Nejvíce budoucích prvňáčků 
přišlo k  zápisu do 7. ZŠ v  ulici 
J. Arbesa a na 10. ZŠ v ulici Zd. 
Štěpánka. Mezi nejméně navště-
vované základní školy patří 5. 
ZŠ v  Chanově a 1. ZŠ v  Mostě 
v  ulici Svážná. Kapacita mos-

teckých základních škol je 6 880 
žáků. Je to více než tisíc volných 
míst. Podle předpokladů bude 
letos v  září ve školách zhruba 
5 900 dětí. Největší kapacitu má 
14. ZŠ, a to 1000 žáků. 

I přesto, že v  Mostě jsou re-
zervy na základních školách 
stále větší, primátor ubezpečil, 
že město nepočítá s  rušením 
žádné z nich.  (sol)

Přes sto dětí nepřišlo letos k zápisu

Lidem vadí hlučné restaurace, 
týrání zvířat a nepřizpůsobiví

Kanalizace v hale se opraví v záruce

V Mostě začne stavební „šrumec“ 

MOST - Nadace Student, která 
podporuje nadané středoškol-
ské a vysokoškolské studenty 
ze sociálně slabých rodin, přijí-
má žádosti o podporu pro škol-
ní a akademický rok 2016/2017 
nejpozději do 31. 5. 2016. 

Přihlášky v elektronické 
podobě je možné stáhnout 
na webových stránkách měs-
ta Mostu www.mesto-most.cz 
v sekci Nadace Student a za-
slat na e-mailovou adresu jin-
dra.rou sova@mesto-most.cz 
společně s po žadovanými do-

kumenty ověřujícími příjmy 
rodiny a studijními výsledky. 
Součástí přihlášky musí být 
i životo pis studenta. Přihlášky 
je možné i vy tisknout, případně 
osobně vyzvednout u asistentky 
nadace Jindry Rousové v kan-
celáři č. 118, v prvním patře 
mos teckého magistrátu. U ní je 
rovněž možné získat při osobní 
návštěvě, pro střednictvím výše 
uvedeného e-mailu nebo na te-
lefonním čísle 476 448 346 do-
plňující informace. 

(nov)

Žádosti o podporu 
z Nadace Student 
do konce května

Mezi investičními akcemi tohoto roku Mezi investičními akcemi tohoto roku 
bude i oprava schodiště u Prioru.bude i oprava schodiště u Prioru.
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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 

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

Předzahrádky 
otevřeny déle

MOST – Mostečtí radní pro-
dloužili provozní dobu do 23 
hodin v předzahrádkách u re-
staurací Mostecký kahan a Piv-
nice Kosmos. Tady platí pro-
dloužená doba až do 31. října 
2016. V  restauracích U Žižky 
a U Charlieho bude déle otevře-
no jen do 30. září 2016. „V přípa-
dě oprávněných stížností občanů 
na některou z  těchto předzahrá-
dek bude provoz pouze do 22 
hodin,“ upozornil náměstek pri-
mátora Marek Hrvol.

Vzdělávání pro 
pěstouny

MOST – Semináře pro 45 
pěstounů plánuje uskutečnit 
magistrátní odbor sociálních 
věcí. Radnice schválila zajištění 
těchto seminářů Městskou sprá-
vou sociálních služeb v  Mostě 
a to za částku 168  320 korun. 
Kromě toho se pěstouni zúčast-
ní i víkendových pobytů spoje-
ných se vzděláváním. Půjde o 32 
pěstounů s  34 dětmi. Pobyty 
zajistí Rodinné centrum Sed-
mikráska Žatec. Celkem vyjdou 

na téměř 400 tisíc korun. Veš-
keré náklady budou hrazeny ze 
státního příspěvku. Povinnost 
vzdělávat se, a to prostřednic-
tvím seminářů či víkendových 
pobytů, ukládá pěstounům zá-
kon o sociálně právní ochraně 
dětí. 

Přípravky pokračují
MOST – Konšelé souhlasili 

s pokračováním přípravných 
tříd od 1. 9. 2016 do 31. 7. 2017 
při Základních školách v Mostě 
U Stadionu, V. Talicha, J. Ar-
besa, V. Nezvala, Zd. Štěpánka, 
J. A. Komenského, Okružní 
a dvou přípravných tříd při zá-
kladní škole ve Zlatnické ulici 
v Chanově. 

Více úředníků
MOST – O jedno funkční mís-

to se navýší počet zaměstnanců 
mosteckého magistrátu. Jedná se 
o pozici projektového manažera 
na odboru rozvoje a dotací, a to 
v rámci projektu Mostem odpo-
vědněji: Poznejte čistou mobilitu. 
Pracovní pozice pro projektanta 
je zřízena od 1. dubna do 31. čer-
vence 2016 za podmínek fi nan-
cování ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR.  (sol) 

(Pokračování ze strany 1)
Mezi novinkami, které se 

tu plánují, by se měl obje-
vit například letní amfi teá-
tr. „V plánu máme vybudovat 
menší amfi teátr, který by mohl 
sloužit v  letních měsících pro 
pořádání koncertů, ale také pro 
vystoupení našeho divadla a Di-
vadla rozmanitostí. Využívat by 
ho mohly například i školky 
a školy,“ nastínil Jan Paparega. 
Město zvažuje dokonce i letní 
kino. „Prostor by se dal využít 

i jako letní kino. Vybudovalo by 
se zde sociální zázemí a občer-
stvení, které by mohlo fungovat 
v  letních měsících,“ prozradil 
další plány primátor. V  okolí 
parku by mělo vzniknout také 
nové dětské hřiště. „Chceme, 
aby tento park lidé více využí-
vali, i když si uvědomujeme, že 
poblíž odtud se vyskytují proble-
matické bloky,“ věří mostecký 
primátor. Součástí by byly také 
úpravy zeleně. Park by měl zů-
stat neoplocený.  (sol) 

Radnice má velké 
plány s parkem...

MOST – Maminky i zdravotnický personál se dočkaly . V těchto 
dnech se totiž přestěhovala gynekologie a porodnice do nových 
a moderních prostor, které prošly velkolepou rekonstrukcí díky pe-
nězům Vršanské uhelné, a.s.. 

Gynekologicko – porodnické 
oddělení Krajské zdravotní, a.s. 
– Nemocnice Most, o.z. pro-
šlo rekonstrukcí za více než 4 
miliony korun, které darovala  
Vršanská uhelná a to v rámci 
partnerství těžební společnosti 
s Ústeckým krajem. Maminky 
ze spádové oblasti mostecké 
porodnice tak své potomky 
přivádějí na svět v úplně no-
vých prostorách. „Chtěl bych 
poděkovat za dar všem předsta-
vitelům Vršanské uhelné, která 
rekonstrukci zafi nancovala. 
Finanční prostředky umožnily 
modernizaci gynekologicko – 
porodnického oddělení včetně 
porodních sálů, kde se během 
jejich čtyřicetileté existence na-
rodilo přes čtyřicet tisíc dětí. 
Porodnice s porodními sály 
byly v době rekonstrukce v ná-
hradních prostorách mostecké 
porodnice,“ uvedl  Jiří Novák, 
předseda představenstva Kraj-

ské zdravotní, a. s. Na oddělení 
došlo k uspořádání porodního 
sálu, obměně osvětlení, výmě-
ně veškerých povrchů v celém 
prostoru. Nová je i antistatic-
ká podlaha v porodních bo-
xech, novorozeneckém boxu 
i na operačním sále, aby byly 
splněny náročné hygienické, 
stavební a provozní podmínky, 
které jsou nutností pro fungu-
jící porodnici s perinatologic-
kým centrem. To je totiž jed-

ním ze dvou, kterými Krajská 
zdravotní v rámci Ústeckého 
kraje disponuje. První ma-
minkou, která porodila v nově 
zrekonstruovaných prostorách 
mostecké porodnice, byla Pet-
ra Šulcová. Na svět přivedla 
ve středu 16. března ve 12:00 
hodin syna Jaroslava. Měřil 51 
centimetrů a vážil 3 460 gramů. 
První dvojčátka se podívala na 
svět v nové mostecké porodni-
ci ve čtvrtek 17. března. Nikola 
Bažová v 7:35 hodin porodila 
dceru Nikolu (43 cm, 2 260 g) 
a v 7:45 hodin syna Josefa (42 
cm, 1 680 g). Nové prostředí 
si prý pochvalují rodičky, tak 
jejich doprovod i zdravotnický 
personál. „Finanční podpora 
na rekonstrukci porodních sálů 
byla první etapou, jak navrá-
tit věhlas mostecké porodnici. 
Proto podpoříme fi nanční část-
kou 3,2 milionu korun také ná-
slednou rekonstrukci oddělení 
šestinedělí, která bude násle-
dovat,“ uvedl generální ředitel 
Vršanské uhelné a.s. Vladimír 
Rouček. Oddělení šestinedělí 
by se mělo rekonstruovat ješ-
tě v letošním roce. V rámci ní 
by na oddělení měly vzniknout 
například i nové nadstandardní 
pokoje a další.  (sol)

MOST - V pořadí třetí The Most AUTOSHOW #3 uspořádá v neděli 3. 
dubna mostecký autodrom. Při dni otevřených dveří si zájemci mo-
hou detailně prohlédnout areál autodromu, jehož součástí je velký 
a malý závodní okruh, plochy pro výcvik bezpečné jízdy či fun aré-
na. Hlavní program první dubnové neděle tvoří volné jízdy s vlast-
ním vozem po závodní dráze či taxijízdy ve speciálech řízených 
zkušenými piloty. Vstup ani parkovné návštěvníci neplatí. Do areálu 
autodromu se dostanou spodní branou, kde mohou i bez problémů 
odstavit svůj vůz.

„Touto akcí naplno vypukne 
sezona na autodromu, kde až do 
konce října bude jedna událost 
střídat druhou. Převahu budou 
mít pochopitelně akce zaměřené 
na motorsport,“ upřesnila even-
tová manažerka společnosti 
AUTODROM MOST Veronika 
Raková. Upozornila zároveň, 
že se po nákladné rekonstrukci 
posledních dvou zatáček poprvé 
pro veřejnost otevře celý okruh. 
V době od 9 do 18 hodin tak ka-
ždý může po dráze kroužit bez 
omezení. Cena je 150 korun za 
10 minut jízdy. 

Na co se můžete 
těšit

Nebývalou ochutnávku zá-
vodní atmosféry nabídne po-
lední pauza. Pořadatelé totiž 
vypsali závod Taxi Cup na pět 
kol pro všechny přítomné zá-
vodní vozy určené k taxijízdám 

pro veřejnost. Přesně hodinu po 
poledni za volant svých speciálů 
usednou například Tomáš Pekař 
(Clio Cup), Jiří Stránský (Nissan 

GT-R), Stanislav Šedivec (Cor-
vette ZR1), Miloš Feigl (Mitsu-
bishi EVO 9 Red Bull Edition) 
či Jakub Michalovič (Subaru 
WRX STI) za společnost AU-
TODROM MOST. 

Závodit může ale také kaž-
dý návštěvník. Soutěživé typy 
a řidiči se smyslem pro recesi 
by si neměli nechat ujít vložený 

závod ve slalomu „Louda Cup“. 
Tento závod na jedno kolo ná-
sleduje po skončení Taxi Cupu. 
„Jak už název napovídá, vítězem 
nemusí být nutně nejrychlejší 
jezdec s  nejlepším strojem, ale 
naopak ten nejšikovnější. Víc 
bych nechtěla prozradit, ať se 
mají návštěvníci Autoshow na 
co těšit a zažijí také nějaké to 
překvapení,“ doplnila Veroni-
ka Raková. Tři nejúspěšnější 
účastníci soutěže získají věcnou 
odměnu. Zájemci se mohou 
přihlásit na e-mailové adrese 
rakova@autodrom-most.cz. 
V boxu č. 42 pořadatelé zaregis-
trují účastníky závodu i v  den 
konání akce. Startovné činí 150 
korun.

Přijede i Aleš 
Loprais

VIP hostem dne otevřených 
dveří autodromu je tentokrát 
Aleš Loprais. Uspořádá pro fa-
noušky autogramiádu a zájemce 
nechá také nahlédnout do svého 
dakarového speciálu.

Součástí Autoshow bude do-
provodný program s  muzikou, 
chybět nemůže pochopitelně 
ani občerstvení. Představí se 
i krásné nové vozy, jež v boxech 
vystaví jejich prodejci. Své vy-

bavení pro novou sezonu na 
okruhy či rallyové tratě odhalí 
i závodní týmy. Těšit se mohou 
podle Rakové také fajnšmekři. 
Výrobci vozů Jaguar a Land 
Rover totiž nabídnou návštěv-
níkům modelové vozy obou 
světoznámých značek při road-
show na jednotlivých cvičných 
modulech polygonu. „Každý 
motorista může také využít 
služeb, které nově v našem are-
álu nabízíme. Vybudovali jsme 
pneuservis, zajišťuje navíc kom-
plexní čištění vozů. Pustili jsme 
se také do rekonstrukce čerpací 
stanice pohonných hmot. Bude 
bezobslužná s terminálem pro 
úhradu platební kartou,“ doda-
la Veronika Raková. 

Pořadatelé zvou na den 
otevřených dveří celé rodiny. 
Zatímco otcové si mohou vy-
zkoušet svůj řidičský um a od-
vážnější maminky se svezou po 
dráze se zkušeným jezdcem, 
děti se vyřádí ve fun aréně. 
K  dispozici budou mít  dětské 
dopravní hřiště, motokárovou 
dráhu či dráhu pro čtyřkolky 
a buggy. „Dětem půjčíme kola 
či koloběžky a také přilby. Přímo 
v paddocku připravíme pro nej-
menší skákací hrad,“ vyjmeno-
vala Veronika Raková. 

 (nov)

Autodrom otevře dveře pro 
veřejnost, přijede i Aleš Loprais

V nové porodnici už přicházejí na 
svět děti, dokonce i dvojčátka

Zleva Jiří Novák a Vladimír Rouček Zleva Jiří Novák a Vladimír Rouček 
při otevření nové porodnice.při otevření nové porodnice.

Nový porodní sál vůbec nepřipomíná Nový porodní sál vůbec nepřipomíná 
nemocniční prostředí.nemocniční prostředí.

V zrekonstruované porodnici se V zrekonstruované porodnici se 
narodila už i první dvojčátka.narodila už i první dvojčátka.
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Je libo libové?

Se svou sestrou Vilmou si 
koupili malou restauraci za 
peníze, které zdědili po rodi-
čích. Ani jednomu z  nich se 
v životě zatím příliš nedařilo. 
On se vyučil kuchařem, vařil 
po hospodách, nikde nevydr-
žel příliš dlouho. Vilma vystu-
dovala ekonomic-
kou školu, ale na 
malém městě žád-
né extra uplatnění 
nenašla. Ani jeden 
z nich neměl part-
nera a vlastně ani 
žádnou zajíma-
vou budoucnost. 
Když se rodiče 
zabili při autone-
hodě, spadla jim 
do klína zajímavá 
částka. Domluvili 
se, že by moh-
li začít nový život. Kdyby si 
dědictví rozdělili, utratil by 
každý z  nich svou část a nic 
by z  toho nebylo. Společně 
si za zděděné peníze koupili 
zavedený podnik. On vařil, 
Vilma se starala o účetnictví 
a provoz. Ve vlastní kuchyni 
se otáčel úplně jinak než na 
předchozích místech. Vaření 
mu šlo, hosté se vraceli. Vil-
ma měla nápady, začalo se jim 
dobře dařit. Pak si Vilma našla 
přítele a zdálo se, že je koneč-
ně v  životě šťastná. Dokonce 
uvažovala o svatbě. Její přítel 
si ale nakonec našel jinou, 
mladší dívku a Vilmu opustil.  
Od té chvíle to šlo s  Vilmou 
a vlastně i s podnikem s kop-
ce. Vilma se přestala starat 
o to, aby podnik prosperoval. 
Utápěla se ve smutku, začala 
pít. Snažil se ji přimět, aby na 
svého bývalého přítele zapo-
mněla a věnovala se své práci. 
Marně. Ten večer za ním Vil-
ma přišla do kuchyně. Připra-
voval si základ vaření na další 
den. Jen tak tam stála, opřená 
o stůl a pozorovala ho. Když 
mu řekla, že chce restauraci 
prodat a odjet do ciziny, my-
slel, že špatně slyší. Vilma mu 
ale v klidu vysvětlila, že už ji 
život na malém městě nebaví 
a nenaplňuje. Chce své peníze 
a začít jinde znovu. Snažil se 
Vilmu přesvědčit. Konečně se 
jim dařilo. Pro svou práci žil, 
skvěle vařil, hosté si kuchyni 
pochvalovali. Bylo to to, co 
chtěl dělat po zbytek života. 
Nemohl ale Vilmu vyplatit. 
Vzali si půjčku do začátku 
na vybavení restaurace, další 
půjčku už mu nikdo nedal. 
Vilma ale stále trvala na tom, 
že podnik prodají a peníze 
si rozdělí. Chtěla pryč. Už 
nechce mít s  podnikem nic 
společného. Říkala, že ji ne-
zajímá, co bude s ním. Popadl 
ho vztek. Vilma mu chtěla vzít 
jeho radost. Postavila si hlavu 
jako malá holka. Nedodržo-
vala dohody. Řekli si přeci, že 
budou společně podnikat, do-
kud neumoří všechny půjčky. 
Řekli si, že nebudou rodinný 
podnik rozdělovat. Teď, když 
mají vše tak slibně rozjeté, 
chce Vilma všechno zničit. Za-
čali se hádat. Křičeli na sebe. 
Nakonec to nevydržel a Vilmu 
uhodil. Asi silněji, než původ-
ně chtěl. Vilma upadla a hla-
vou narazila na nerezový pult. 
S  rozraženou lebkou zůstala 
ležet v kaluži krve. Díval se na 
ni a necítil žádnou lítost. On je 
skvělý kuchař, měl příležitost 
to dokázat a sestra mu ji chtěla 
vzít. Udělal, co musel. Připra-
vil si velký igelitový pytel. Na-
brousil nože a dotáhl sestřino 
tělo do obrovského dřezu, kde 
porcoval maso. Z těla odřezal 

nejlepší kusy masa a zbytek 
uložil do pytle. Maso nařezal 
na kousky a naložil do směsi 
koření a oleje, kterou si sám 
připravoval. Naložené maso 
uklidil do lednice. Kuchyň 
pečlivě umyl. Pak pytel od-

táhl do auta, ve 
kterém vozil kusy 
zvěře z  jatek i od 
myslivců. Odve-
zl zbytky těla do 
lesa, vykopal hlu-
bokou jámu a tělo 
pohřbil. Tu noc 
spal dobře. Ráno 
všem zaměstnan-
cům oznámil, 
že Vilma odjela 
na delší dobu na 
studijní pobyt do 
zahraničí. Všichni 

věděli, že je Vilma nespoko-
jená a o cestě do ciziny mlu-
vila. Nikdo její nepřítomnost 
neřešil. K  obědu naservíroval 
hostům specialitu šéfa kuchy-
ně. Masovou směs na tajném 
koření. Měla úspěch. Hosté 
jídlo chválili, další den při-
bylo objednávek. Pak mu ale 
jeho speciální směs došla. Na 
další den naložil selečí. Hosté 
se ale ohrazovali. Je to dobré, 
ale ne taková specialita, jakou 
podával původně. Něco se 
změnilo. Večer seděl v kuchy-
ni a přemýšlel. Musí mít opět 
tu specialitu. Potřebuje stejné 
maso. Ještě tu noc vyrazil na 
lov. Jel svým tmavým nená-
padným autem několik hodin. 
Konečně na vzdáleném místě 
narazil na člověka, který šel 
nad ránem z  jedné vesnice 
do druhé po krajnici vozovky. 
Stačilo jen strhnout volant. 
Naložil tělo do kufru a odvezl 
do svého podniku. Vyřezal si 
nejlepší kousky masa, naložil. 
Zbytek schoval do sklepa, kam 
nikdo jiný nechodil. V  noci 
tělo odvezl do lesa a zakopal 
vedle Vilmy. Z jeho masové 
směsi byli hosté restaurace 
opět nadšení. Byl spokojený. 
Rozhodl se, že svou specialitu 
bude podávat pouze o víkendy. 
Vždy v pátek vyjel pro čerstvé 
maso. Jezdil daleko. Někdy do 
ciziny, někdy na druhou stra-
nu republiky. Nikdy dvakrát 
na stejné místo. Místo v  lese, 
kam zakopával zbytky, už bylo 
nesčetněkrát překopané. Bral 
to neosobně. Byla to pro něj 
trochu práce, trochu umění. 
Kuchařské umění, kterého by 
nikdy nedosáhl bez své ses-
try. Pak začal být neopatrný. 
Těla nechával příliš blízko 
povrchu. Tlející maso přilá-
kalo zvěř. Hromadný hrob 
objevil náhodou místní mys-
livec.  Rozhrabané kosti a těla 
v  různém stádiu tlení označil 
při pochůzce jeho pes. Les 
byl náhle plný kriminalistů 
a policistů. Malé město ožilo 
skandálem. Masový vrah ve 
městě ještě nebyl. Večer v jeho 
restauraci debatovali hosté 
nad jeho skvělou specialitou 
o tom, kdo a z jakého důvodu 
zabil tolik lidí. Věděl, že je jen 
otázka času, než kriminalisty 
přivedou stopy do jeho ku-
chyně. Nelitoval ale ničeho. 
Několik měsíců byla jeho ku-
chyně nejlepší široko daleko. 
Pečlivě uklidil, vyleštil nere-
zové pulty, uklidil nože. Jen 
jeden si nechal. Nechtěl ve své 
kuchyni nadělat nepořádek. 
Věděl, jak zacházet s  masem. 
Vlezl si do velkého dřezu, kde 
porcoval maso a nožem si 
otevřel žíly na zápěstích. Krev 
pomalu stékala do výlevky, 
jak z něj odcházel život. (pur)

SOUDNIČKA

ÚSTECKÝ  KRAJ – Přední světový chirurg profesor Amjad Parvaiz 
operoval s asistencí robota v ústecké Masarykově nemocnici. Ve 
školicím centru robotické chirurgie ústecké Masarykovy nemocni-
ce tak mohli sledovat robotické operace rakoviny střev chirurgové 
z České a Slovenské republiky v přímém přenosu.

Krajská zdravotní v ústecké 
nemocnici disponuje od května 
loňského roku novým dvou-
konzolovým robotickým sys-
témem da Vinci Xi. Tento typ 
je nejmodernější verzí systému 
a lékaři ho využívají při urolo-

gických, chirurgických, ORL 
a gynekologických operacích. 
„Školicí centrum robotické chi-
rurgie školí odborníky pro střed-
ní a východní Evropu. Robotická 
chirurgie se tak řadí k oborům, 
které z  Krajské zdravotní dělají 

špičkové zdravotnické zařízení,“ 
uvedl tiskový mluvčí Krajské 
zdravotní Jiří Vondra. Profesor 
Parvaiz předvedl, co všechno 
umí nejnovější robot da Vin-
ci. „Přibližně před 15 až 20 lety 
lidé s diagnostikovaným zhoub-
ným nádorem byli rádi, že jsme 
jim jej odstranili. I když potom 
měli další zdravotní komplika-
ce a museli s nimi žít. Nyní už 
nestačí jen samotná léčba rako-
viny, ale neustále se zajímáme 
o kvalitu života našich paci-
entů. Přispívá tomu pokročilá 
technologie. Umožňuje velkou 
preciznost a vysokou kontrolu 
při odstraňování nádorů a tím 
zlepšení kvality života pacientů,“ 
vidí jako zásadní přínos robo-
tické chirurgie profesor Amjad 
Parvaiz.

Nový operační stůl
Robotické centrum Krajské 

zdravotní by se mělo v  těch-
to dnech i dále modernizovat. 
Instalovat by se zde měl první 
synchronní operační stůl. „To 
nás v robotické chirurgii posune 

zase dál a je to důkaz, že drží-
me rozvoj na absolutní špičce 
technologií, protože – na druhé 
straně – drží Česká republika ne-
slavné prvenství ve výskytu kolo-
rektálního karcinomu a karcino-
mu prostaty,“ uvedl přednosta 
Kliniky urologie a robotické 
chirurgie ústecké Masarykovy 
nemocnice Jan Schraml. Letos 
oslaví ústecké Centrum robo-
tické chirurgie osm let od svého 
založení. „Není to jen urologie 
nebo gynekologie, ale právě i ope-
race nádorů tlustého střeva, kde 
se pohybujeme na špičce v České 
republice,“ připomněl Jan Rej-
holec, primář chirurgického 
oddělení děčínské nemocnice.
 (sol) 

Robot da Vinci umí 
precizně odstranit nádory

Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem je jednou 
z mála nemocnic v České 
republice, které mají své 
pracoviště robotické chi-
rurgie. První operace na 
světě s asistencí robota pro-
běhla koncem roku 1999 ve 
Spojených státech a v Česku 
byl první robot instalován 
až o 15 let později, v roce 
2005. Robotické operace 
v Masarykově nemocnici 
začaly v roce 2008. 

LITVÍNOV – V zámku Valdštejnů v Litvínově dýchne na návštěvníky 
nostalgie ztracené historie našeho regionu. K  vidění je tu výstava 
Oblastního muzea Most „58 zlikvidovaných kostelů a kaplí v okrese 
Most“.  Vernisáž výstavy navštívili nejen pamětníci, ale také mladí 
lidé, které historie Mostecka zajímá.

„O Čechách se někdy říká, že 
jsou zemí kostelů. Je tomu skuteč-
ně tak, kostelík nebo alespoň kap-
lička na návsi stojí snad v každé 
jen trochu větší vesnici. Kostely 
vyrůstaly v českých městech i vsích 
ve všech slohových obdobích, od 
těch nejstarších, předrománských, 
až k moderním stavbám naší sou-

časnosti. Cílem naší výstavy je 
představit zlikvidované církevní 
památky v mosteckém okrese. Vý-
čet není úplný, k některým památ-
kám se nepodařilo dohledat foto-
grafi e ani popis. Je to námět na 
další bádání,“ uvedla výstavu ku-
rátorka Eva Hladká. Návštěvníci 
výstavy si mohou prohlédnout 

fotografi e zaniklých kostelů, ale 
také míst, kde už po původních 
objektech není ani památka. 
Tematicky je výstava rozdělena 
do několika částí. „Ohromné ne-
rostné bohatství zcela předurčilo 
charakter a ekonomický význam 
okresu.  Důlní a průmyslová čin-
nost pohltila do dnešních dnů dvě 
třetiny Mostecka. Zmizela ma-
lebná podkrušnohorská krajina, 
30 obcí, bývalé královské město 
Most. Zaniklo mnoho světských 
památek – zámečků, tvrzí a cen-
ných měšťanských domů. Bylo 

zbořeno 25 kostelů, 4 kláštery, 33 
kaplí a velké množství drobných 
církevních památek  Co bylo zlik-
vidováno beze zbytku a co bylo 
částečně nebo úplně zachráněno, 
jak místa vypadají dnes, to vše 
uvidíte na výstavě,“ doplnila Eva 
Hladká. Na výstavě tak návštěv-
níci najdou například podrobný 
popis přestěhování  kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v Mostě, 
zachráněný dřevěný kostelík ze 
zaplavené obce Fláje nebo kostel 
ze Zahražan, který ustoupil mo-
derní výstavbě.  (pur)

Na zámku Valdštejnů zavzpomínejte 
na zaniklé kostely a kaple

Vernisáž uvedla Vernisáž uvedla 
kurátorka mosteckého kurátorka mosteckého 

muzea Eva Hladká.muzea Eva Hladká.

Kromě fotografi í Kromě fotografi í 
si návštěvníci si návštěvníci 
prohlédli i pozůstatky prohlédli i pozůstatky 
zlikvidovaných kostelů.zlikvidovaných kostelů.
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ÚSTECKÝ KRAJ – Poslanci začátkem března neodložili účinnost no-
vého školského zákona. Znamená to, že tolik kontroverzní a obáva-
ná inkluze v září  začne.  Proti novele zákona se ohradilo osm krajů.  
Asociace speciálních pedagogů ČR s inkluzí nesouhlasí. Učitelé zá-
kladních škol mají velké obavy. Speciální školy i rodiče dětí s men-
tálním postižením píší petice. Marně. 

Většina rodičů, kteří si uvě-
domují jiné potřeby svých dětí 

na vzdělávání, je ale předsta-
vou inkluze zděšena. Dobře ví, 

že jejich děti potřebují zvláštní 
přístup, speciální pomůcky, jiný 
styl vzdělávacího programu, 
jiné tempo. Proti inkluzi se jen 
v Ústeckém kraji dopisem ohra-
dilo osmnáct ředitelů speciál-
ních škol. „Zařazení dětí s leh-
kým mentálním postižením do 
běžných základních škol zname-

ná ukončení efektivního vzdělá-
vání těchto žáků, které mělo vždy 
své stálé místo v systému našeho 
školství.  Připravované změny 
neodpovídají většinovému ná-
zoru odborníků z  praxe,“ psali 
ředitelé speciálních škol a žádali 
kraj o vydání nesouhlasného 
stanoviska k  připravovaným 

změnám. V  dalších dopisech  
žádá kraj o totéž 281 pedagogů 
ve speciálním školství a rodičů 
dětí s lehkým mentálním posti-
žením. Ústecký kraj, stejně jako 
sedm dalších krajů, své odbor-
níky na speciální vzdělávání vy-
slyšel a nesouhlasné stanovisko 
vydal. Marně. 

Odborná veřejnost z řad ře-
ditelů škol a dalších pedagogic-
kých pracovníků je přesvědčena, 
že společné vzdělávání negativ-
ně ovlivní úroveň vzdělávání 
v běžných třídách základních 
škol. „Děti s  lehkým mentálním 
postižením nejsou schopny s žád-
ným podpůrným opatřením ani 
s asistentem pedagoga zvládnout 
nároky základní školy. Nejsou 
schopny podávat stejné výkony 
jako ostatní děti.  Budou fru-

strováni školním neúspěchem 
a v důsledku toho se stanou ag-
resivními vůči ostatním žákům,“ 
upozorňuje psycholog Renné 
Matezs. Lze očekávat, že i ro-
diče budou na vzniklou situaci 
reagovat, nejčastěji přestupem 
svých dětí na školy s menším 
počtem žáků s  lehkým mentál-
ním postižením. Společné vzdě-
lávání se tak bude podle odbor-
níků míjet účinkem, pouze se 
sníží celková kvalita vzdělávání. 

  OTÁZKA PRO DAVIDA KÁDNERA

POSLANCE ZA ÚSVIT NÁRODNÍ KOALICE

Jak jste ve sněmovně hla-
soval ve věci inkluze? Jaký 
máte na tuto záležitost ná-
zor?

„Náš poslanecký klub hla-
soval proti zavádění inkluze. 
Nesouhlasíme s  tím, aby in-
kluzi nařizoval zákon plošně. 
V některých školách je inkluze 
možná a žádoucí, jinde nepři-
chází v úvahu. Ředitelé by měli 
mít možnost integrovat děti 
s  mentálním i fyzickým po-

stižením do běžných tříd, ale 
rozhodně ne zákonem danou 
povinnost. Například v  naší 
horské škole v Hoře Svaté Ka-
teřiny inkluze probíhá už řadu 
let. Společně se vzdělávají děti 
s  mentálním i fyzickým po-
stižením i děti ostatní. Škola 
je na to přizpůsobena, učí se 
v  malotřídkách a výuka není 
nijak narušena. Neumím si ale 
představit inkluzi ve školách, 
kde se v jedné třídě učí více než 
dvacet dětí.“ 

- V  Ústeckém kraji je v  sou-
časné době dvakrát tolik dětí 
s  lehkým mentálním postiže-
ním, než je celorepublikový 
průměr.

- V Ústeckém kraji působí 
v tomto roce celkem 31 základ-
ních škol se vzdělávacím pro-
gramem pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami.

-  Počet dětí ve speciálních 
třídách se od roku 2010 v  Ús-
teckém kraji snižuje. Inkluze tu 
probíhá nenásilně a postupně už 
pět let.

- Inkluze předpokládá zapo-
jení většího počtu školních psy-
chologů a speciálních pedagogů 
do škol a školských zařízení. 

V současné době je těchto od-
borníků v Ústeckém kraji nedo-
statek a není předpoklad, že by 
se jejich počet v nejbližší době 
uspokojivě zvýšil. 

Kolik to bude stát?
Spodní hranice odhadu ná-

kladů je stanovena na 7,2 mili-
ardy korun ročně. Ministerstvo 
školství s těmito náklady zatím 
nepočítá. Ministerstvo uvádí, 
že nezbytné změny si v září až 
prosinci 2016 vyžádají ze stát-
ní pokladny navíc 410 milionů 
korun, v roce 2017 miliardu 
a o rok později 1,5 miliardy. 
Tyto fi nanční prostředky ale 
vláda zatím nezajistila! 

Jiří Pilař, předseda Asociace 
speciálních pedagogů ČR

„Zamýšlenou inkluzí bude 
ohrožena paradoxně úroveň 
vzdělávání žáků se  speciálními 
vzdělávacími potřebami, tedy 
i romských žáků, kvůli nimž je 
celá ta lavina spuštěna. Je to 
škoda, protože  závěry výzkumu 
prezentované bývalou euroko-
misařkou Viviane Redingovou, 
který jsme, na rozdíl od růz-
ných obviňování České republiky 
z  diskriminace, v  denním tisku 
ani nezaznamenali, hovoří zcela 

v náš prospěch. Úroveň vzdělání 
a uplatnění na trhu práce mají 
dle této studie Romové v  České 
republice nejvyšší v  rámci jede-
nácti sledovaných evropských 
zemí. Podíl středoškolsky vzděla-
ných Romů v naší zemi dosahuje 
téměř 30 % oproti průměrně 15 
% v dalších zemích. Na to nava-
zuje počet 40 % zaměstnaných 
Romů u  nás oproti 10 – 20 % 
v  ostatních sledovaných zemích. 
Z  těchto údajů vyplývá, že náš 
stát se velice snaží vzdělávat 
všechny své žáky, a to bez ohledu 

na rasu či barvu pleti, a  nemáme 
se rozhodně za co stydět. Někdy 
improvizujeme, to je pravda, ale 
nemůžeme říkat, že systém je na-
staven a priori ve smyslu omezo-
vání práva na vzdělání romských 
dětí a záměrně vyčleňuje tyto 
žáky do speciálních škol.“

Šárka Švejkarová, vedoucí 
sociálního úseku Energie, o.
p.s., (pracuje s lidmi s mentál-
ním postižením) 

„Inkluze nebude jednoduchá 
pro děti s  lehkým mentálním 

postižením, ani pro ostatní děti. 
V  rámci kolektivu nutně dojde 
k  posměchu, šikaně, děti s  men-
tálním postižením nebudou stačit 
svým vrstevníkům. Ocitnou se na 
okraji školního kolektivu. Ztratí 
výsadu mít v  kolektivu úspěch. 
Už nyní mohu mluvit ze své zku-
šenosti coby rodiče dítěte ve čtvr-
té třídě. Ve třídě s  mou dcerou 
jsou také dvě děti, které potřebují 
asistenta. Nejsou schopny stačit 
tempu a úrovni vzdělávání svých 
spolužáků. Nedovedu si představit 
takových dětí ve třídě víc.“ 

Na téma inkluze hovořil 
v pořadu „Otázky Václava Mo-
ravce“ i prezident Miloš Ze-
man. K chystané inkluzi řekl: 

„I když bude mít dítě s lehkým 
mentálním hendikepem ve třídě 
asistenta, v tak zvané normální 
třídě bude vždy poslední. A tím 
ztratí jednu z posledních rados-

tí, které v životě máme – radost 
z úspěchu.  Tomu inkludované-
mu dítěti se tato radost vezme. 
Nezavádějme to plošně. Jeden 
z poradců ministryně navrhoval, 
aby to mentálně postižené dítě 
nemělo jen svého asistenta, ale 
i svůj paravan. Doufám, že tento 
návrh, stejně jako onen poradce 
z ministerstva zmizel.“ 

Eva Sekyrová, ředitelka ZŠ 
speciální Litvínov, Šafaříkova

„Rozhodně nesouhlasím s  in-
kluzí pro děti s  lehkým mentál-
ním postižením. Pro jakékoliv 
jiné postižení ano, mentální 
nikdy. Rozhodli o tom lidé, kte-
rým nezáleží na dětech. Vidím 
to ve škole každý rok. Máme 
tady děti, které přijdou zničené, 
zdeptané a nešťastné z jiných zá-
kladních škol. U nás rozkvetou, 
jsou šťastné. Poslanci nechtějí 
pochopit to, co jim odborníci 
opakují stále dokola. V běžných 
základních školách budou děti 
s lehkým mentálním postižením 
trpět a poslancům je to jedno. 
Speciální školství v České repub-
lice je na vysoké úrovni. Po to-
mhle novém výmyslu budou děti 
nešťastné a nebudou nic umět 
a vědět. Celá inkluze je špatně. 

Učit děti s  mentálním postiže-
ním je moje srdeční záležitost. 
Dělám to celý život a vím, o čem 
mluvím.“ 

Hana Slapničková, ředitelka 
Základní a Střední školy, Jana 
Palacha, Most

„Jsem proti inkluzi v plné síle. 
Zásadně nesouhlasím s  integrací 
dětí s lehkým mentálním postiže-
ním do běžných základních škol. 
Je možné integrovat děti s  těles-
ným postižením, s  mentálním 
ale v  žádném případě. Souhla-
sím s  názorem odborníků a spe-
ciálních pedagogů, kteří inkluzi 
nedoporučují. Bohužel je speci-
álních pedagogů málo a nemají 
politickou sílu, aby ovlivnili názor 
poslanců. Ti dali na lobby nevlád-
ních organizací, které respektují, 
i když nemají pravdu.“ 

Karolína Hrbatá, matka 
dítěte s  lehkým mentálním 
postižením

„Má dcera má od narození 
sluchovou vadu a s  tím sou-
visející lehká mentální posti-
žení. Podařilo se ji integrovat 
do běžné školy. Je to ale velmi 
náročné jak pro Karolínku, 
tak pro nás, učitele i spolu-
žáky. Pociťuje hendikep při 
každé běžné činnosti ve tří-
dě. Kdyby nebyla houževnatá 
a vytrvalá, nikdy by nestačila 
tempu výuky. Zažívala také 
šikanu ze strany spolužáků. 
Neumím si představit, že se 
bude učitelka ve třídě, kam 
Karolína chodí, zabývat dal-
šími dětmi s  těžším postiže-
ním, než má moje dcera.“ 

Oldřich Malý, otec dítěte s leh-
kým mentálním postižením

„Integrovat děti s lehkým 
mentálním postižením do běž-
ných škol je krok nesprávným 
směrem. Úroveň vzdělávání 
žáků na základních školách 
může díky tomuto kroku kle-
sat, jelikož se bude nutně při-
způsobovat těmto žákům. Celá 
inkluze se děje především kvůli 
dětem, které jsou ve speciálních 
školách, protože jsou z rodinné-
ho prostředí zanedbané, jelikož 
se jím rodiče nevěnují. Inkluze 
bude hodně drahá, aby se ve 
fi nále zjistilo, že děti s lehkým 
mentálním postižením speciální 
vzdělávací programy potřebují 
a bez praktických škol a speciál-
ních tříd se neobejdeme.“ 

Normální je různorodost. 
Z této myšlenky vychází vzdělá-
vací systémy většiny skandináv-
ských zemí, v nichž inkluzivní 
vzdělávání funguje již od deva-
desátých let. Systém veřejných 
speciálních škol pro handica-
pované děti v Norsku praktic-
ky neexistuje. Do škol společně 
chodí zdraví žáci, děti s různými 

zdravotními handicapy, včet-
ně vážných vad zraku a sluchu, 
mentálně handicapovaní žáci 
i děti, které se teprve učí norsky. 

Před pětadvaceti lety byla při-
tom situace zcela odlišná a spe-
ciální školy běžně fungovaly. 
V roce 1991 však Norsko pro-
vedlo „revoluci“ ve vzdělávacím 
systému. Část speciálních škol 

byla zrušena, z ostatních se stala 
odborná centra a poradny.

Reformu nejvíce prosazovali 
rodiče handicapovaných dětí, 
kteří si přáli, aby jejich děti mohly 
docházet do nejbližší školy. Skep-
tičtí naopak byli speciální peda-
gogové. Báli se, že přijdou o své 
uplatnění, postupně byli ale pře-
vedeni na běžné školy. Speciální 

pedagogové se tak stali experty, 
kteří pomáhají běžným učitelům. 
Ve třídách rovněž dle potřeby pů-
sobí asistenti pedagogů.

Ruku v ruce se změnou legis-
lativy začaly být do školství pum-
povány peníze. Skandinávské 
země tak mají jedny z nejvyšších 
výdajů na vzdělávání v Evropě.

Zdroj: www.idnes.cz

Inkluze: Odborníci bijí na poplach, poslanci jsou slepí a hluší
Co znamená inkluze? Od začátku 

nového školního roku, tedy od září 

2016, se rodiče dítěte s lehkým 

mentálním postižením mohou roz-

hodnout, zda bude dál navštěvovat 

speciální školu, nebo ho začlení do 

základní školy mezi zdravé děti. 

Jak vidí inkluzi 
ředitelé a učitelé

Jak to vidí rodiče?Jak je na tom se 
speciálním vzděláváním 

Ústecký kraj?

Co čeká děti s lehkým 
mentálním postižením 

v běžných školách?

Inkluze: Jak to funguje v zahraničí

Co říkají na inkluzi odborníci?

Prezident: Děti ztratí 
jednu z posledních 

radostí

Připravila: Eva MAŘÍKOVÁ
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LITVÍNOV – Nové komunitní centrum Oblastní charity Most v  Ja-
nově slavnostně zahájilo svou činnost. Určeno je pro sociální práci 
s dětmi i dospělými. Ne všichni ale nad novým komunitním centrem 
jásají.

Oblastní charita Most nabízí 
v novém centru Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež. Je 
určeno dětem a mládeži ve věku 
od 6 do 26 let. Je tu připraveno 
všestranné využití volného času. 
Další službou, kterou zde lidé 
najdou, je sociální poradenství. 
Příchozí tu mohou využívat ma-
lou tělocvičnu, posilovnu a hu-
debnu. Mohou využít služeb šicí 
dílny a čistírny peří. V zařízení 
je také truhlářská dílna. Je tu 
vybavený sportovní klub, kde 
nechybí například nová horská 
kola. Na rekonstrukci a vybave-
ní získala Oblastní charita Most 
dotaci z Regionálního operač-
ního program NUTS  II Seve-
rozápad také příspěvek z Fondu 
Ústeckého kraje, německé orga-
nizace Renovabis i města Litví-
nova. Celkem projekt vyšel na 
více než dvacet miliónů korun. 

Zkušební provoz byl zahájen už 
v  lednu letošního roku. Slav-
nostně se ale komunitní cent-
rum veřejnosti otevřelo teprve 
minulý týden. 

V souvislosti s novým ko-
munitním centrem se ale obje-
vují i obavy a nesouhlas s  jeho 
umístěním. A to zejména od 
obyvatel vilové čtvrti, ve které 
je komunitní centrum umístě-
no. „Komunitní centrum funguje 
už od ledna a v ulici je to hodně 
znát. Ze sídliště se sem stahu-
jí děti i starší mládež. Dělají tu 
nepořádek, ničí nám ploty, hází 
odpadky za plot. Začaly se ztrá-
cet věci ze zahrad. Byla to část Ja-
nova, kde byl ještě relativně klid. 
S  tím se teď můžeme rozloučit,“ 
postěžoval si jeden ze sousedů 
komunitního centra, který ale 
nechtěl být jmenován. Údajně 
už majitelé domů v  této ulici 

připravují petici, ve které žáda-
jí město o zajištění bezpečnosti 
a pořádku na stejné úrovni, jaká 
byla před otevřením komunitní-
ho centra. Na nedostatky zejmé-
na v bezpečnosti poukazuje také 
velitel Městské policie Litvínov 
Zdeněk Urban. „Tomuto místu 
budeme muset věnovat větší po-
zornost. Už nyní řešíme stížnosti 
od obyvatel okolních domů,“ říká 
Zdeněk Urban. 

Komunitní centrum pláno-
valo v  bývalé zvláštní škole pů-
vodně vybudovat město. Pak ale 
celý projekt i s budovou prodalo 
Oblastní charitě Most. „Byla to 
chyba. Kdyby komunitní centrum 
provozovalo město, mělo by pře-
hled, co se v objektu děje. Takhle 
může jen přihlížet. Navíc si město 
nyní bude pronajímat prostory 
v budově, kterou mohlo provozo-
vat samo a na jehož rekonstrukci 
mělo přislíbenou dotaci. Sociál-
ní práce je zejména v  takových 
lokalitách, jako je Janov, nutná 
a velmi potřebná. Je ale důležité 
zvažovat, co je ještě potřebná so-
ciální práce, a co bude jen dráždit 
ostatní obyvatele Janova. Oblast-
ní charitě Most se podařilo bu-
dovu zrekonstruovat a vybavit ji 
přímo nadstandardně. Nemyslím 
si ale, že to přinese větší klid do 
Janova. Děti z  problematických 
rodin dostávají možnost využívat 
ve svém volném čase takových 
‚hraček‘, o jakých se dětem z  ro-
din, kde oba rodiče pracují a sna-
ží se je uživit, často ani nezdá. 
To bude Janovským opět dalším 
trnem v oku,“ okomentoval nové 
komunitní centrum opoziční za-
stupitel Martin Klika. (pur)

MOST – Českojiřetínský spolek má na kontě už dvě známky s té-
matikou památek a zajímavostí z Krušných hor. Nyní usiluje o dal-
ší, na které by se měl objevit kostel Nanebevzetí Panny Marie 
v Mostě. 

Snaha zviditelnit památ-
ky Krušných hor a podhůří je 
opět korunována úspěchem. 
O vydání známky s  tématikou 
kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Mostě díky snaze Čes-
kojiřetínského spolku rozhod-
la už koncem února odborná 
komise Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR. Známka bude 
vydána v roce 2017. „Důvodem, 

proč bude náš kraj a Českou re-
publiku na ofi ciálních poštovních 
známkách reprezentovat právě 
děkanský kostel v Mostě, je 500. 
výročí, které příští rok uply-
ne od zahájení jeho výstavby,“ 
řekl Petr Fišer, předseda Čes-
kojiřetínského spolku. Návrh 
vydávání známky s  tématikou 
mosteckého kostela podpořili 
mimo jiné hejtman Ústeckého 

kraje Oldřich Bubeníček a pri-
mátor Motu Jan Paparega. Čes-
kojiřetínský spolek byl založen 
v roce 2011. Původně měl za cíl 
pouze oživit Český Jiřetín a Flá-
je. Postupně ale začal spolek pů-
sobit v celých Krušných horách. 
Sídlí v zámku Valdštejnů a dává 
o sobě hodně vědět. V loňském 
roce například společně s  Des-
tinační agenturou Krušné hory 
uspořádal řadu akcí na oslavu 
Roku Moldavské horské drá-
hy. Letos plánuje například 1. 
dubna ve velkém sále zámku 
Valdštejnů v Litvínově křest 

knihy Michala Urbana „Horní 
města Krušných hor – Ústecký 
kraj“. „Letos vydaná kniha popi-
suje historii hornických měst od 
15. století do současnosti. Kniha 
obsahuje množství soudobých 
i historických fotografi í, map 
i nákresů. V každé kapitole navíc 
Michal Urban prozrazuje tip na 
výlet v dané oblasti.  Slavnostní-
mu představení knihy o našem 
regionu předchází setkání autora 
se studenty litvínovských střed-
ních škol,“ popisuje Petr Fišer 
a zve na křest, který se koná 1. 
dubna v 16.30 hodin.  (pur) 

ÚSTECKÝ KRAJ – Pakt zaměstnanosti Ústeckého kraje slaví tři roky 
od svého založení. Díky němu za tuto dobu přišly do kraje peníze 
a vznikly stovky pracovních míst. 

Hlavním cílem Paktu za-
městnanosti Ústeckého kraje 
je zvýšit zaměstnanost v na-
šem  kraji a konkurenceschop-
nost fi rem. „To lze dosáhnout 
pouze intenzivní spoluprácí 
všech jeho členů. Před třemi lety 
se podařilo k jednomu stolu do-
stat významné aktéry v  oblas-
ti zaměstnanosti a trhu práce, 
vzdělávání a ze sociální oblasti. 

Ti společně pracují na zlepše-
ní všech oblastí, které jsou pro 
rozvoj kraje prioritní. Jsou to 
trh práce a zaměstnanost, vzdě-
lávání a konkurenceschopnost, 
společenská odpovědnost fi rem, 
sociální oblast a rovné příleži-
tosti a podpora průmyslového 
regionu,“ říká předseda Řídicí-
ho výboru Paktu zaměstnanosti 
Ústeckého kraje Martin Klika. 

Na činnosti paktu se podílí jed-
notlivé pracovní skupiny. „Jejich 
úspěchem jsou stovky milionů 
korun a nová pracovní místa,“ 
doplnil Martin Klika. Podaři-
lo se například navýšit fi nance 
pro Ústecký kraj v programu 
„Vzdělávejte se pro růst 2“ o 38 
mil. Kč, v programu „Praxe pro 
mladé“ do 30 let o 50 milionů 
korun a další. Díky třem pro-
jektům zaměstnanosti se v  Ús-
teckém kraji těší z  nové práce 
267 lidí. Projekty pomohly li-
dem s  hendikepem, mladým 

lidem a lidem nad padesát let. 
„Základním cílem i do budouc-
na zůstává maximální podpora 
tvorby nových pracovních míst, 
ale i podnikatelé a i neziskový 
sektor. Chceme se maximálně 
zaměřit i na mladé lidi, kteří 
jsou nezaměstnaní či nemají 
ukončené vzdělání. Zvýšenou 
pozornost budeme věnovat pod-
poře spolupráce fi remního pro-
středí a škol. Aby se více propo-
jila teoretická výuka s praxí a to 
zejména u technických oborů,“ 
uzavřel Martin Klika. (pur)

Martin Klika: Zaměříme se na 
mladé nezaměstnané lidi

Budeme mít další poštovní známku? 
Tentokrát s přesunutým kostelem

Komunitní centrum už funguje
Bude to další trn v oku Janovských?

V nízkoprahovém centru je i vybavená posilovna.V nízkoprahovém centru je i vybavená posilovna.

Pro malé děti je v novém centru herna.Pro malé děti je v novém centru herna.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

LITVÍNOV - V rámci „Března – 
měsíce čtenářů“ litvínovskou 
knihovnu navštívila známá čes-
ká socioložka Jiřina Šiklová. 

Muži a ženy je téma, které svou 
nadčasovostí a přitažlivostí přilá-
kalo velké množství posluchačů. 
Profesorka Šiklová nejprve udě-
lala malý exkurz do minulosti. 
Především bylo zajímavé zjištění, 
že české ženy patřily mezi nej-
vzdělanější v  Evropě a i v  sou-
časné době podíl vysokoškolsky 
vzdělaných žen převyšuje počet 
stejně vzdělaných mužů. Záro-
veň měly české ženy v minulosti 

mnoho příležitostí sdružovat se 
v  různých spolcích a organiza-
cích, což v  jiných částech kon-
tinentu také nebyl obvyklý jev. 
V  druhé části besedy došlo na 
dotazy posluchačů, které souvi-
sely s dnešním postavením ženy 
ve společnosti. „Beseda se setka-
la s  velkým úspěchem a v  závě-
ru bylo otevřeno mnoho dalších 
témat, která by čtenáře zaujala, 
a proto můžeme do budoucna 
slíbit, že paní Šiklovou jistě do lit-
vínovské knihovny pozveme,“ do-
dala vedoucí dospělého oddělení 
Lenka Vrabcová. (nov)

MEZIBOŘÍ – Obyvatelé Meziboří 
si mohou vyzvednout zdarma 
refl exní pásky. Zatím se totiž 
stále chodí mezi Mezibořím 
a Litvínovem po komunikaci 
bez chodníku. 

Město Meziboří myslí na 
všechny své občany, kteří vyu-
žívají silnici mezi Litvínovem 
a Mezibořím i za snížené vidi-
telnosti. V  takových případech 
totiž novela zákona ukládá chod-
cům novou povinnost, nosit na 
silnicích mimo obec refl exní 
prvky. Chodce také opakovaně 
kontrolují strážníci městské po-
licie. Zatím přestupky řeší pouze 
domluvou a upozorněním na 
novelu zákona. „Refl exní pásky 
si obyvatelé Meziboří mohou vy-
zvednout zdarma přímo v budově 
městského úřadu,“ potvrdila ve-
doucí správního odboru Libuše 

Řeháková. Už brzy se Meziboř-
ští dočkají také chodníku mezi 
oběma městy. Meziboří hodlá 
chodník vybudovat rozšířením 
stávající komunikace. Na akci 
žádá dotaci. S nepochopením se 
město setkalo u sousedního Lit-
vínova, od kterého žádalo, aby 
se k  projektu také připojil. Lit-
vínovští zastupitelé ale odmítli 
fi nanční spoluúčast na dotaci, 
a tak se v  Meziboří rozhodli fi -
nanční spoluúčast za Litvínov 
zaplatit. O dalším postupu se 
rozhodne na jednání litvínov-
ských zastupitelů 31. března. 

Refl exní pásky budou na po-
žádání vydávány od 30. března 
vždy ve dnech pondělí a středa 
od 8 do 11 a od 13 do 16. 30 ho-
din v  kanceláři č. 23 v  přízemí 
budovy Městského úřadu v Me-
ziboří.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ - Policie ČR zjistila vloni 12 089 trestných činů zane-
dbání povinné výživy. Statisticky se jedná o 21,5 dlužníků na 1000 
neúplných domácností. To je nejvíce za poslední roky! Největší 
množství - 32 dlužníků na 1000 neúplných domácností - bylo v Ús-
teckém kraji. 

Naopak nejlépe obstála Pra-
ha se 13 dlužníky na 1000 ne-
úplných domácností. Skutečný 
počet neplatičů je však podle 
Asociace neúplných rodin vý-
razně vyšší, než uvádí policejní 
statistiky - v některých krajích 
až dvojnásobně. Podle předsedy 
Asociace Petra Sýkory je cílem 
pro letošní rok snížit během 
roku o 20 procent počet těch, 
kteří se doposud báli hlásit o svá 
práva.

Zastoupení neplatičů v jed-
notlivých krajích paradoxně ne 
vždy kopíruje socioekonomické 
ukazatele daného kraje, jako 
je například nezaměstnanost 
nebo kupní síla obyvatel. Vliv 
má naopak počet sociálně vy-
loučených lokalit v  kraji. Ty, 
které se potýkají s jejich vyso-
kým nárůstem, vykazují také 
větší počet dlužníků. Počet so-
ciálně vyloučených lokalit v ČR 
přitom za poslední desetiletí 
zdvojnásobil.

Služeb Asociace, která v mi-
nulém měsíci spustila pro mat-
ky a otce možnost bezplatného 
vymáhání alimentů, využilo již 
více než tisíc rodičů. Nejvíce 
jich bylo z Prahy, Středočeské-
ho, Ústeckého a Moravskoslez-
ského kraje. „Pro celou řadu 
matek je vymáhání dlužného 
výživného dlouho neřešeným 
problémem, a to z celé řady dů-
vodů,“ uvádí předseda Asociace 
neúplných rodin Petr Sýkora 
a dodává: „Ty sociálně slabé ne-
mají fi nance na vstupní náklady, 
bojí se také složitosti celého pro-
cesu. Obrovskou bariérou je také 
nízká informovanost, mýty a po-
lopravdy, které se mezi matkami 
šíří – a to nejen v  problematic-
kých lokalitách. Asociace se s tě-
mito průvodními jevy snaží po-
máhat a postupně je odbourávat. 
Stojíme však na samém začátku 
dlouhé cesty.“

Asociace by ráda již v letoš-
ním roce alespoň o 20 procent 
zvýšila počet těch, kteří se ne-
budou bát o výživné přihlásit. 
Jen tak se podle něj změní zažitý 

pocit dlužníků, že neplatit na 
své vlastní děti je v České re-
publice normou. Celkový dluh 

na výživném se i díky tomu po-
hybuje kolem 13 miliard korun. 
Pomoci má především vyšší in-
formovanost matek, například 
chystané workshopy, které chce 
Asociace v nejproblematičtěj-
ších krajích v průběhu roku zre-
alizovat.

 (nov)

O Asociaci 

neúplných rodin

Asociace neúplných rodin 
z. s., vznikla v roce 2011, aby 
chránila zájmy neúplných 
rodin a partnerů, kteří se 
po rozvodu nebo rozcho-
du se svou rodinou ocitli 
ve svízelné životní situaci. 
Zaměřuje se především na 
sociálně-právní poradenství 
a informování společnosti 
o problémech, které se neú-
plných rodin týkají – přede-
vším rozvodové problemati-
ky, fi nančních a majetkových 
problémů nebo neplacení 
výživného.

Cílem Asociace je změnit 
současné společenské a zá-
konné podmínky tak, aby se 
minimalizovaly problémy 
vyplývající z rozpadu rodiny. 
Je autorem projektu VaseVy-
zivne.cz, který matkám a ot-
cům zajišťuje bezplatné vy-
máhání výživného v celé ČR 
a následné právní zastoupení 
zdarma. Projekt, fungující 
od února 2016, již využila 
tisícovka rodičů. I s jeho po-
mocí by v roce 2016 Asocia-
ce ráda výrazně snížila počet 
těch, kteří se dluh na výživ-
ném doposud báli vymáhat.

Alimenty nejčastěji 
dluží v Ústeckém kraji

Muži a ženy – téma, 
které zaujalo

Refl exní pásky 
pro Mezibořské

ZASTOUPENÍ DLUŽNÍKŮ V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR
Trestné činy 

zanedbání 
povinné výži-

vy dle PČR

Počet 
neúplných 

domácností

Počet dluž-
níků na 1000 

neúplných 
domácností

Praha 1 015 76 567 13
Středočeský 1 497 67 214 22
Jihočeský 998 33 636 30
Plzeňský 597 29 595 20
Ústecký 1 567 49 199 32
Královéhradecký 687 28 506 24
Jihomoravský 1 227 62 143 20
Moravskoslezský 1 329 68 935 19
Olomoucký 780 33 608 23
Zlínský 506 29 540 17
Vysočina 401 23 208 17
Pardubický 442 25 226 18
Liberecký 702 24 635 29
Karlovarský 341 18 824 18
Celá ČR 12 089 570 836 21
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VELIKONOČNÍ JARMARKStatutární město Most pořádá

25. – 27. 3. 2016 na 1. náměstí v Mostě
 Pátek 25.3. 

15.00 – 15.40 hod. Zábavné pásmo (SVČ)
15.40 – 16.10 hod. Pěvecký sbor SMoG (Gymnázium Most)
16.10 – 16.40 hod. Pohádka O ztracené princezně   
 (Kočovné divadlo poutníka Hrocha) 
16.40 – 17.15 hod. Vystoupení Tanečního studia Kamily Hlaváčikové            
17.20 – 18.00 hod. Karmína (Velikonoční mystérium - zvyky a rituály v písni)

Sobota 26.3. 
15.00 – 15.30 hod. Taneční vystoupení (ZUŠ Moskevská)   
15.30 – 16.00 hod. Pěvecké vystoupení (ZUŠ F. L. Gassmanna)
16.00 – 17.00 hod. Milanova Velikonoční show s králíky Bobem a Bobkem                
17.10 – 17.50 hod. Dračí dechovka & Třebenická sluníčka                               

Neděle 27.3.
15.00 – 15.30 hod. Soutěž v pletení pomlázky          
15.30 – 16.10 hod. Pohádka O třech princích a živé vodě 
 (Kočovné divadlo poutníka Hrocha) 
16.20 – 16.50 hod. Folklorní soubor Krušnohor        
17.00 – 17.40 hod. Cimbálovka Dušana Kotlára

 Těšit se můžete také na ukázku starých řemesel a stánkový prodej (denně 10:00 – 18:00 hod.)

Dětské dílničky Woodmaid Blanky Techlovské (denně 14:00 – 18:00 hod.)

Zvířátka v ohradě

změna programu vyhrazena

MEZIBOŘÍ – SMS InfoKanál zahájil provoz i v  Meziboří. Obyvatelé 
města mohou svá telefonní čísla do systému zaregistrovat a pak už 
jen čekat, jakou zprávu jim vedení města pošle. 

„Město Meziboří nabízí ob-
čanům jednoduchý a pohodlný 
způsob získávání důležitých 
informací o dění ve městě,“ 
potvrzuje starosta města Petr 
Červenka. Díky novému SMS 
InfoKanálu mohou obyvate-
lé města dostávat jednoduché 
krátké SMS zprávy o plánova-
ných odstávkách vody, vznik-
lých haváriích a stavu jejich 
řešení, plánovaných přeruše-
ních dodávek elektrické energie 
a plynu a uzavírkách místních 
komunikací. Lidé se včas do-
zvědí o termínech mimořád-

ných svozů odpadu. SMSkou 
je město také upozorní na ak-
tuální termín konání zasedání 
zastupitelstva města. Formou 
SMS bude město také infor-
movat o konání kulturních 
a společenských akcí a mimo-
řádných změnách v provozní 
době městského úřadu. Hlavně 
ale budou lidé včas varováni 
při mimořádných událostech, 
jakou byl například loňský vý-
buch v  areálu Unipetrolu. Lidé 
se mohou zaregistrovat třemi 
způsoby. Online s využitím for-
muláře na webových stránkách 

města, SMSkou a nebo osobně 
na podatelně městského úřadu. 
„Mysleli jsme i na občany, kteří 
nepoužívají mobilní telefony. 
Umožníme doručení SMS na 
pevnou linku v hlasové podobě,“ 
doplnil starosta města. Pro re-
gistraci pevné linky je možné 
volat na 476 748 169 nebo zaslat 
e-mail s žádostí na: info@info-
kanal.cz. Se SMS InfoKanálem 
mohou občané také komuni-
kovat. Nemohou ale odpovídat 
přímo na SMS, které jim město 
prostřednictvím InfoKanálu za-
šle. Pro komunikaci slouží SMS 
Podatelna: SMS ve tvaru: Pme-
zeraTEXTZPRAVY odešlete 
na číslo SMS InfoKanálu: 476 
748 169.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Tradiční charitativní sbírka, kterou v Meziboří pořádají 
už řadu let vždy na jaře, se koná i letos. Nepotřebné věci, které by 
ještě mohly sloužit jiným lidem, mohou obyvatelé města nosit 11. 
a 12. dubna do Kulturního zařízení Meziboří. 

Každoročně Mezibořští při 
konání charitativní sbírky lá-
mou rekordy. Nosí oblečení, 
povlečení i elektrotechniku. Do-
konce jeden z místních obchod-
níků dodává zcela nové zboží. 
Charitativní sbírky v Mezibo-
ří se pravidelně účastní i lidé 
z okolních měst a obcí. Veškeré 
vybrané oblečení, nádobí i elek-
trotechnika končí v Diakonii 
Broumov. „Za pomoc lidí z Me-
ziboří a okolí samozřejmě velmi 
děkujeme. Vážíme si toho, že 
lidem není lhostejný osud dru-

hých lidí a mají snahu pomo-
ci,“ uvedla ředitelka logistiky 
a kontaktu s veřejností Diako-
nie Broumov Lenka Winerová. 
Ujistila, že Diakonie Broumov 
všechny darované věci využije 
pro potřebné, ale sbírky pomá-
hají také lidem z okraje společ-
nosti s pracovním uplatněním. 
„Na zpracování sbírek se podílí 
asi 50 osob z okraje společnosti. 
Tito lidé díky vám mají možnost 
pracovat v částečně chráněném 
prostředí. Mnozí se tak připravu-
jí na vstup na otevřený trh práce 

a na návrat do společnosti,“ do-
dala Lenka Wienerová. 

Sbírka se pořádá v Kulturním 
zařízení města Meziboří, v býva-
lém kině, ve dnech pondělí 11. 
dubna a úterý 12. dubna od 10 
do 12 hodin a od 14 do 17 hodin 
a ve středu 13. dubna od 10 do 
12 hodin. Do sbírky mohou lidé 
přinést letní a zimní oblečení, 
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, 
utěrky, záclony, zbytky látek, do-
mácí potřeby, nádobí, přikrývky 
a polštáře, obuv, hračky, knihy, 
časopisy, menší spotřebuče. Vše 
nepoškozené. Nehodí se a orga-
nizátoři sbírky také nemohou 
vzít televizory, ledničky, počítač, 
matrace, koberce, nábytek, zne-
čištěný a vlhký textil.  (pur)

Varovné SMS už dostávají 
i lidé v Meziboří

Mezibořští opět pořádají 
charitativní sbírku

Zaregistrujte se na www.infokanal.cz/cweb/reg/MEZIBORI

O varovných SMS začalo O varovných SMS začalo 
město uvažovat po loňské město uvažovat po loňské 
havárii v Unipetrolu.havárii v Unipetrolu.

Ilustrační foto.Ilustrační foto.
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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 pánskou černou ko-

ženou bundu, rovný střih, kožeši-
nový límec, velikost L, nenošená, 
made in Italy, cena 500 Kč – pů-
vodně 3 200 Kč. Telefon: 730 109 
214

 ■ Prodám starý šicí stroj značky 
Kohler, krycí poklop, funkční, cena 
1 000 Kč. Telefon: 730 109 214 – 
Most

 ■ Prodám časopisy: Přemožitelé 
času č. 1 – 17 + č. 19, ve výborném 
stavu, cena 100 Kč. Telefon: 730 
109 214

 ■ Prodám lednici s mrazákem 
uvnitř, š – 52 cm, h – 57 cm, v – 
150 cm, značka Minsk 16E, obsah 
240 litrů, ve velmi dobrém stavu, 
cena 500 Kč. Telefon: 730 109 214 

– Most
 ■ Prodám mikrovlnku značky 

Sencor, ve výborném stavu, cena 
300 Kč. Telefon: 730 109 214

 ■ Prodám šicí stroj elektrický Ve-
ritas, šicí stroj Lada, šlapací, funkč-
ní. Cena 1 800 Kč. Telefon: 776 031 
150

 ■ Prodám kombinovaný sporák, 
elektrika + plyn, značka Amika, 
cena 3 000 Kč, půl roku používané, 
ve velmi zachovalém stavu, kon-
taktovat na číslo: 722 034 648

 ■ Koupím staré hodiny, i poško-
zené, a jejich díly (stroj, závaží, 
kyvadlo a jiné). Děkuji za nabídky. 
Telefon: 737 545 100

 ■ Prodám autosedačku 3-10 kg, 
modrá Evenfl o 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, porcelá-

nové hodiny 500 Kč. Most. Telefon: 
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. Tele-
fon: 603 376 114

 ■ Nabízím za symbolickou cenu 
50 Kč, jarní tříčtvrteční dámský 
kabát, nový, velikost 54, na silněj-
ší paní, možno zaslat, domluva na 
telefonu: 739 816 462

 ■ 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, 

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

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

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám byt 3+1 v OV – Most. 

Liščí Vrch, zasklený balkon, plas-
tová okna, druhé patro, dlažba v 
předsíni, jinak v původním stavu. 
Cena 260 000 Kč. Telefon: 730 109 
214

 ■ Prodám garsonku, balkon, 
sklep, plastová okna, dva výtahy, 
páté patro, vchod na čip, slušní 
sousedé. Cena 145 000 Kč. Telefon: 
776 031 150

 ■ Prodám DB 1+KK v ulici Česká, 
blok 625/379, Most, šesté patro, 
plastová okna, místnost přepaže-
na, stav původní, volný 5/2016, 
cena 89 000 Kč. Telefon: 605 282 
581

 ■ Prodám zahradu 400 m2 v 
Mostě na Zahražanech se zahrad-
ní chatkou, dřevníkem, montážní 
bednou, ohništěm, krásný výhled, 
blízko autobusová zastávka. Tele-
fon: 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, 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

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

AUTO, MOTO
 ■ Pronájem garáže dlouhodobě 

v Mostě, Stalingradská čtvrť, ulice 
Školní – dohodou. Telefon: 736 
149 915

MĚSTSKÉ DIVADLO V MOSTĚ
29. 3. 2015 od 19 hodin POZVÁNÍ NA VEČÍREK
Co se stane, když se na večírku náhodou potkají tři páry, které před lety rozdělil rozvod. 
Komorní scéna.

4. 4. 2016 od 19 hodin GOLEM
Autor: Jiří Voskovec, Jan Werich, 
Hudební revue. Hra tato Golema se týče, veselá je a taky poučí. Velká scéna.

5. 4. 2016 od 17 hodin CABARET
Slavný americký muzikál. Sugestivní příběh z předválečného berlínského kabaretu, nad 
nímž se stahují černá mračna dějin. Skvělou hudbu Johna Kandera živě zahraje devíti-
členný Kit-Kat Band.

8. 4. 2016 od 19.30 hodin PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM
Lehce mysteriózní příběh patnáctiletého autistického chlapce, který najde mrtvého psa 
své sousedky a rozhodne se odhalit vraha. Při svém pátrání pak rozkrývá nejednu záhadu 
ve vlastní rodině. Mark Haddon za román Podivný případ se psem obdržel v roce 2003 
prestižní ocenění v rámci Whitbreadovy ceny. 

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
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.

2. 4. 2016 od 17 hodin O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Pohádka, která vznikla ve spolupráci s mateřskými a základními školami v mosteckém 
regionu. Inscenace využívá výtvarných návrhů dětí na dané téma, které vznikaly v roz-
mezí půl roku. Jde o ojedinělý projekt, v němž je dětská kresba výraznou inspirací pro 
vznik scény, loutek a kostýmů. Kromě toho, že jde o divadelní zpracování známého po-
hádkového příběhu o hodné Marušce, ošklivé Holeně a zlé Maceše, podporuje inscenace 
O dvanácti měsíčkách autorskou dětskou tvorbu a komunikaci (nejen) mosteckých škol a 
školek s Divadlem rozmanitostí v Mostě.

CITADELA LITVÍNOV
27. 3. 2016  od 16 hodin TANEČNÍ ZÁBAVA  
K tanci a poslechu zahrají sólisté Mostečanky. 

30. 3. 2016 od 19 hodin  BLANKA ŠRŮMOVÁ A JAN SAHARA HEDL  KONCERT 
Nový projekt NĚŽNÁ NOC tvoří špičkoví hudebníci. Café Bar.

DOCELA VELKÉ DIVADLO LITVÍNOV
1. 4.  2016 od 9.30 hodin  PRINC BAJAJA
Na motivy klasické pohádky o krásné princezně, statečném princi a ukrutném draku 
napsala Jana Galinová, hudba a texty písní Jan Turek. V režii Jurije Galina a choreografi i 
Dany Morávkové hrají, zpívají a šermují Petr Erlitz, Kamila Raková, Lenka Lavičková, Jana 
Galinová, Lukáš Masár, Robert Stodůlka, Petr Kozák aj.

Jak dlouho se vydrží muž dívat jedním okem na svoji tchýni? (TAJENKA). 

Přijmeme 
UKLÍZEČKUUKLÍZEČKU
na zkrácený úvazek.
Telefon: 720 371 110
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Gólman Francouz 
v reprezentaci ČR

Hokejová reprezentace 
ČR se připravuje na blížící 
se mistrovství světa. V  ká-
dru trenéra Vůjtka je mezi 
trojicí gólmanů také Pavel 
Francouz, jeden ze strůjců 
loňského historicky prvního 
mistrovského titulu mistra 
ČR v dresu HC Verva Litví-
nov.

Leon Open Cup 
v Albrechtické 

Sportovní areál v Albrech-
tické ulici v Mostě v sobotu 
26. března zažije adrenali-
nové odpoledne. Na pro-
gramu je tradiční Meziná-
rodní turnaj v kickboxingu 
Leon Open 2016 World Cup 
SFBU, který slibuje atrak-
tivní souboje v disciplínách 
Lightcontact, Kick Light, 
Pointfi ghting či Ribbons 
Getting. Na několika zápa-
sištích budou bojovat žáci, 
žákyně, junioři, juniorky, 
muži, ženy a veteráni. Začíná 
se v 10.30 hodin. 

Hokejbalisté neuspěli 
v Plzni

Extraligoví hokejbalisté 
mosteckého HBC Kovo-
demont prohráli v  dalším 
duelu nejvyšší soutěže v  zá-
padočeské metropoli. Zde 
prohráli s  domácím celkem 
HBC Plzeň 5:3. Všechny 
branky Mostu vstřelil Ulm. 

Osmáci zamířili na 
MČR do Přerova

Litvínovští osmáci pro-
žívají skvělou hokejovou 
sezonu, kterou zakončí mi-
strovstvím České republiky. 
To se odehraje od 23. do 27. 
března v Přerově. MČR se 
zúčastní spolu s Litvínovem 
dalších pět týmů - Kome-
ta Brno, Vítovice Steel, HC 
Strakonice, Tygři z Liberce 
a pořadatelský tým Přerova. 

Junioři HC Litvínov 
dvakrát přehráli 

Salzburg
Ke dvěma zápasům zajíž-

děli do Salzburgu junioři HC 
Litvínov. V  obou případech 
dokázali zvítězit. Nejdříve 
vyhráli 5:4. Branky stříle-
li: Havelka 2, Kučera, Helt 
a Schmidmayer. Podruhé 
zvítězili 4:2. O branky se po-
starali Jícha, Šimeček, Havel-
ka a Stříbrný.

Král reprezentuje 
Baník na ME v Polsku

V těchto dnech repre-
zentuje Badmintonový klub 
Baník Most na Mistrovství 
Evropy kategorie U 17 v pol-
ském Lubinu Ondřej Král. 
Reprezentace ČR zde zatím 
porazila Maďarsko 4:1a Nor-
sko 5:0.

Červenka 
v Chomutově skončil

Hokejový útočník Roman 
Červenka bezprostředně po 
pondělním vyřazení Pirátů 
ze čtvrtfi nále play off  přiznal, 
že v následující sezoně už 
mezi tuzemskou elitou pů-
sobit nebude. Má jiné plány. 
Ruskou KHL nebo kanadsko 
– americkou NHL okamžitě 
vyřadil z  nabídky. Upsal se 
totiž švýcarskému Fribour-
gu. (jak)

ý

t
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d

LITVÍNOV - Play out se rozhodne až v pátek v Pardubicích a v Ostra-
vě. Zároveň se tak všichni dozvědí, kdo se ještě o udržení v nejvyšší 
soutěži popere v baráži. 

Litvínov v neděli zdolal Dy-
namo Pardubice jednoznačně 
6:1 a snížil na něj ztrátu v tabul-
ce na jediný bod.

Verva bez zraněných Hübla, 
J. Doležala a Jánského začala boj 
o udržení naděje s přeskupenými 
útoky výborně, aktivně i s dob-
rou koncovkou. Do konce třeti-
ny vedla 2:0. Druhá část přinesla 
žluto - černým navýšení násko-
ku, i když už se poprvé prosadili 
i hosté. Poté, co Duda z úhlu 
překvapil Maxwella a zvýšil na 
3:0, hosté vyměnili gólmany. 
Náhradník Kopřiva se činil, ale 
porážce svého celku nezabránil.

Tři kanadské body si v utkání 
připsal Radek Duda: „My musí-

me v pátek vyhrát a pak uvidíme, 
jak dopadne druhý zápas. Po tom 
propadu po reprezentační pauze 
se zase díky dobrým tréninkům 
v zápasech zvedáme. Tlačili jsme 
se do brány, měli hodně střel, 
tak by to mělo vypadat. I Vary 
potřebují před baráží vyhrát 
kvůli sebedůvěře, to pak nejde 
otočit kouzelným proutkem. Ale 
ať budeme hrát ještě jedno nebo 
třináct utkání, musíme se na ně 
co nejlépe připravit a soutěž za-
chránit,“ řekl Duda po skončení 
zápasu. 

„S Vítkovicemi a s Vary jsme 
nehráli zle, měli jsme hodně 
příležitostí, ale nedali jsme góly, 
zatímco dnes jsme je dali. To byl 

hlavní rozdíl. V Pardubicích nás 
předtím potkalo to, že jsme do-
stali před koncem gól. Chtěli jsme 
to odčinit a doma vyhrát. To se 
nám podařilo. Poslední kolo? 
V pátek nás čeká těžký soupeř, 

v první řadě se musíme připravit 
dobře na náš zápas, abychom ho 
zvládli. Pokud by se nám to po-
dařilo, můžeme se pak dívat, jak 
to dopadne v Pardubicích, ale 
prvořadé je pro nás naše utkání,“ 

komentoval zápas trenér Vervy 
Radim Rulík. 

Verva pro to, aby se vyhnula 
baráži, musí v pátek v Ostravě 
vyhrát, nejlépe za tři body, a pak 
čekat, jak se pochlapí Karlovy 
Vary v Pardubicích. 

HC Verva Litvínov – Dy-
namo Pardubice 6:1 (2:0, 2:1, 
2:0). Branky a nahrávky: 2. Lu-
keš (Kubát, Hanzl), 4. Válek, 
28. Duda (Gerhát, Piroš), 38. 
Trávníček (Piroš), 45. Hořava 
(Duda, Pavlík), 54. Lukeš (Han-
zl, Duda) – 30. Monya.

Sestava HC Verva Litvínov: 
Petrásek – Kubát, Chaloupka – 
Pavelka, Pavlík – Frolo, Gula - 
Duda, Hanzl, Lukeš - Martynek, 
Piroš, Trávníček – K. Reichel, 
Havlíček, Hořava - Jurčík, Válek, 
Gerhát. Připraveni M. a I. Řehoř. 
Trenéři Rulík a Šlégr.  (jak)

Litvínov skolil Pardubice, teď musí vyhrát a čekat

MOST - V neděli vyvrcholil první z pětice turnajů Easter Jungle are-
na Cupů 2016, který byl vypsán pro věkovou kategorii 2008/09. Ve 
fi nále na sebe narazila v průběhu turnaje neporažená Sparta Praha 
1 a výběr Czech Star Hockey Academy, který během třídenních bojů 
poznal jedinou porážku 2:4, právě od sparťanské jedničky v základ-
ní skupině. 

Finálový duel sliboval napína-
vou podívanou před zraky vel-
kého množství fanoušků obou 
táborů. Tato očekávání se vcelku 
naplnila. Mladí Pražané de facto 
rozhodli o své výhře už třemi 
brankami v prvním poločase, ale 
ani to neubralo fi nálovému zápa-
su na dramatičnosti. Oba celky 
předváděly až do samotného zá-
věru pěknou hokejovou podíva-
nou, která se musela přítomným 
divákům líbit. Sparta nakonec 
uhájila svůj náskok z první půle 
a po výhře 3:0 se stala prvním ví-
tězem Easter Cupu 2016. 

Konečné pořadí turnaje: 1. 
HC Sparta Praha 1, 2. CSHA, 3. 
Rytíři Kladno, 4. WTT Slovakia 
Talent (Slovensko), 5. HC Klai-
peda (Lotyšsko), 6. HC Most, 7. 
HC Sparta Praha 2, 8. Mad Dogs 

Mannheim (Německo). Nejlepší 
hráči turnaje: brankář - Daniela 
Nováková, útočník - Vojtěch Hora 
(CSHA), nejproduktivnější hráč 
- Lucián Bernát (WTT Slovakia 
Talent).  (jak)

MOST - Stejně jako před čtrnácti dny brali z domácího utkání mos-
tečtí fotbalisté pouze bod. Ve 21. kole České fotbalové ligy hostili 
Viktorii Jirny a nepříliš pohledné utkání vyústilo v bezbrankovou 
remízu. Baníkovce tak čekala neoblíbená disciplína - penalty. V těch 
byli úspěšnější v poměru 4:5 hosté.

V nové sadě dresů, která se 
však podle reakcí na sociálních 
sítí vůbec nelíbí fanouškům, vy-
běhli fotbalisté Mostu do zápa-
su proti celku z předních pater 
tabulky. Utkání nenabídlo ani 
v jednom z poločasů příliš líbi-
vý fotbal. Spíše bojovné střetnutí 
načal ve 20. minutě nebezpeč-
nou střelou útočník Hájek, ta 
však branku hostujícího gólma-

na minula jen těsně. Ve druhé 
půli mohly jít do vedení Jirny, 
mostecký Divkovič však dokázal 
nadvakrát zlikvidovat pokusy 
Melechovského. Nejprve zne-
škodnil jeho hlavičku po stan-
dardní situaci, následná dorážka 
skončila pouze v těle Divkoviče. 
Šanci na přečíslení dva na jedno-
ho měla dvojice Hejda - Vasch-
kevich, druhý jmenovaný však 

zaspal přihrávku Hejdy. Po závě-
rečném hvizdu se tak šlo na po-
kutové kopy. Za Most byli úspěš-
ní postupně Jindráček, Černý, 
Kotlan, Weickert, pátý pokus ke 
smůle Mostu poslal Andrejič vy-
soko nad. Na druhé straně Jirny 
byly stoprocentní a vezou si tak 
z pod Hněvína bonusový bod.

FK Baník Most 1909 - SK Vik-
torie Jirny 0:1 po pen. Sestava 
Mostu: Divkovič – Černý, Čada, 
Macháček, Chábera – Kotlan, 
Jindráček, Marák (7. Koudelka 
(75. Vaschkevich), Hejda (85. 
Kasal)– Belej (66. Andrejič), 
Hájek (93. Weickert).  (jak)

Fotbalisté Baníku podruhé doma 
prohráli po penaltovém rozstřelu

ÚSTÍ NAD LABEM - V sobotu 19. 
března se hrál turnaj Podkruš-
nohorské ligy mini 6 + 1 v Ústí 
nad Labem. 

„Užitá sobota podtržená krás-
nými výkony našich andílků,“ 
řekl k  podniku házenkářské 
mládeže v  krajském městě tre-
nér Jiří Maršík. 

Soutěž vznikla po dohodě 
trenérů, jako alternativa k sou-
těžím mini 4 + 1. DHK Baník 
Most využil nabídku a v jarní 
části zaujal místo, které se uvol-
nilo. Pro děvčata Baníku jsou 
utkání proti chlapeckým tý-
mům velkým přínosem a po 
tomto kole je zřejmé, že pro há-
zenkáře z HK Město Lovosice, 
HK Baník Most, Lokomotiva 
Louny, HSK Tygři Ústí nad La-
bem a HK Chomutov dokážou 
být velice důstojným soupeřem. 

Hrací doba v této soutěži je 2 
x 10 minut s tím, že se prvních 
pět minut hraje osobní obrana 
po celém hřišti. Most do Ústí 
přicestoval s deseti hráčkami 
do pole a dvěma brankařkami. 
„Jako vždy i v sobotu pro nás bylo 
prioritou zdokonalování a učení 
se, před výsledkem v utkání. Pro-
to jsme holky rozdělili na dvě 
vyrovnané pětky s tím, že šestou 
vždy doplní hráčka z pětky dru-
hé a každá si zahraje vždy jeden 
poločas v každém utkání a vzhle-

dem k tomu, že každé klání začí-
ná osobní obranou. Prostřídáva-
li jsme je tak, aby vždy začínala 
jiná lajna. Stejně to platilo i pro 
obě brankařky. Já osobně musím 
podotknout, že naše holky hrály 
s velikým zápalem a nasazením, 
bojovaly o každý míč, snažily 
se hrát rychle dopředu, viděly 
se a krásně kombinovaly, i když 
někdy trošku moc, ale prostě 
dvěma slovy - byly skvělé. Přesto 
všechno je jasné, že i tento tur-
naj nám ukázal věci, na kterých 
ještě musíme zapracovat a které 
ještě zdokonalit. V závěru jen 
podotknu, že za velice povzbudi-
vé považuji to, že s touto fi lozofi í, 
kdy dostávají stejnou příležitost 
všechny hráčky, se holkám poda-
řilo ve čtyřech zápasech zvítězit 
a jedině chlapci z Lovosic byli 
nad jejich síly. Tenhle den jim 
prostě vyšel a já s trenérkou Ni-
kolou Bartáskovou jim za něj dě-
kujeme,“ ohlédl se za turnajem 
Maršík.

Sestava DHK Baník Most: 
Petra Mayerová, Štěpánka Lu-
kašuková – Katka Procházková, 
Lucie Válečková, Eliška Řádo-
vá, Anna Bechňská, Karolína 
Mocková, Marie Čápová, Adéla 
Aubrechtová, Adriana Kvač-
ková, Viktorie Brodáni, Anna 
Chaloupková. Trenéři: Jiří Mar-
šík a Nikola Bartásková.  (jak)

První turnaj letošní série 
vyhrála Sparta Praha

Andílci startovali 
na turnaji mini 

v Ústí nad Labem

MOST – Jubilejní dvacátou soutěžní sezonu oslaví Billiard-hockey 
club Most organizací mistrovství světa ve stolních hokejích. Mos-
tečtí se do pořádání mezinárodních soutěží zapojují od roku 2000 
a světový šampionát se na severu Čech odehraje již podruhé. 

„Před osmi lety se elita stol-
ního hokeje sešla na mosteckém 
zimním stadionu, letos se nejvý-
znamnější turnaj tohoto malého 
sportu uskuteční ve Středisku 
volného času Most, s nímž BHC 
Most spojil při organizaci akce 
své síly,“ informoval Jakub Hasil 
z BHC Most. Soutěžní program 
je rozložen do čtyř dnů, od 14. 

do 17. dubna, a zahrnuje jak 
mistrovské soutěže jednotlivců 
i družstev, tak otevřené turnaje 
pro veřejnost.

Čtvrteční úvod obstarají prá-
vě otevřené turnaje, Pohár Eu-
rope Direct Most v air-hockeyi 
a Pohár OZP v táhlovém ho-
keji Chemoplast. Na ně naváže 
v pátek dopoledne Pohár United 

Energy v billiard-hockeyi šprtci. 
Další program již bude patřit 
výhradně nominovaným repre-
zentantům, aktuálně z jedenácti 
potvrzených účastnických stá-
tů. Ještě v pátek budou rozdány 
trofeje v billiard-hockeyi šprtci 
(družstva) a v táhlovém hokeji 
Chemoplast (jednotlivci). 

Předpokládaným zlatým hře-
bem mistrovství by měla být 
sobota, kdy proběhnou turnaje 
jednotlivců v billiard-hockeyi 
šprtci a v air-hockeyi. 

V neděli je budou následovat 

zbývající soutěže družstev (air-
-hockey, táhlový hokej Chemo-
plast). Hodnocena bude i sou-
těž všestrannosti – víceboj čili 
„Multitable“. 

Na medaile samozřejmě po-
mýšlí většina výprav. V billiard-
-hockeyi šprtci je tradičně největ-
ším favoritem česká reprezentace, 
jíž budou chtít plány zkompliko-
vat především Švédové a Poláci. 
Po zklamání na ME 2014 v Kra-
kově si chtějí napravit reputaci 
Rusové. Ti budou na přední příč-
ky útočit hlavně při air-hockeyi. 

V táhlovém hokeji jsou za favo-
rity vedle domácích považováni 
také Slováci a Švédové. 

O medaile v mistrovských 
bojích bude usilovat i sedm 
mosteckých hráčů a hráček. 
Fanoušci stolního hokeje či 
jednotlivých účastníků jsou ví-
táni, vstupné se neplatí. Vedle 
reklamních partnerů se na fi -
nancování akce podílí také sta-
tutární město Most. Záštitu nad 
mistrovstvím světa převzal mo-
stecký primátor Jan Paparega. 
 (jak)

Mistrovství světa ve stolních hokejích v Mostě se blíží
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města Mostu, čerpací stanice GO, 
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vecký bazén, hospoda Černice, 
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Městský úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce
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Co dělat o velikonoční svátky
 BÍLINA 
Zdobení velikonočních perníčků. Přijďte si ozdobit měkoučké voňavoučké velikonoční per-
níčky. Akce je vhodná od 6 let 
Kdy: 24. 3. 2016 od 10:00 hodin 
Kde: DDM Bílina 
 LESNÁ
Pojďte s námi na koledu. Krušnohorský velikonoční jarmark, velikonoční tradice, zvyky, 
symboly a historie pašijového týdne v Krušných horách, ukázky lidové tvorby v Krušno-
horském muzeu – řezbářství, výroba dřevěných hraček, hrnčířství, paličkování, drátování, 
rukodělné dílničky pro malé i velké návštěvníky – zdobení vajec, perníků, pletení pomlázek, 
velikonoční dekorace, výroba zajíců, věnců. Živá farma s ovečkami a kozami. Rozloučení 
s paní zimou, vynášení Morany, vítání JARA, lidové písně, velikonoční říkadla a koledy.
Kdy: 27. 3. 2016 od 13:00 do 16:00 hod. 
Kde: Horský areál Lesná 
 NĚMECKO - SEIFFEN 
Velikonoční víkend – Dny otevřených dveří. Prohlídka galerie velikonočních dekorací, tipy 
na velikonoční dárky, dřevěné hračky a různá řemesla... 
Kdy: 26. – 27. 2016 od 10:00 do 17:00 hod. 
Kde: Wendt&Kühn , Seiff en 
Velikonoce s muzeem s kvízem a velikonočním překvapením. 
Kdy: 26. 3. 2016 od 10:00 do 16:00 hod. 
Kde: Freilichtmuseum , Seiff en 
 MĚSTO DUBÍ 
Velikonoční výstava. Výstava představí výrobky s velikonoční tématikou dubské a duchcov-
ské porcelánky, kolekci originálních českých kraslic zapůjčenou z Galerie kraslic v Libote-
nicích.
Kdy: 14. 3. – 31. 3. 2016 
Kde: Dům porcelánu s modrou krví 
 MALÉ BŘEZNO 
Velikonoční koncert v kostele v Malém Březně. Adam Václav Michna: Loutna česká. No-
vodobá rekonstrukce barokního písňového cyklu podle nově nalezeného dobového tisku. 
Hudební soubor Enseble Inégal s uměleckým vedoucím Adamem Viktorou, zpívají Gabriela 
Eibenová a Daniela Čermáková. 
Kdy: 27. 3. 2016 v 15:00 hod. a 16:00 hod. 
Kde: Kostel (Malé Březno) 
 DUCHCOV 
Tvořivé Velikonoce 
Děti si vyzkouší zdobit vajíčka, ozdobit velikonoční perníčky, uplést pomlázku a další vý-
tvarné techniky na velikonoční téma. Poplatek za pletení pomlázky: 30,-- Kč Poplatek za 
ostatní výtvarné dílny: 50,-- Kč (všechny výtvarné dílny) Dospělí zdarma. 
Kdy: 24. 3. 2016 15:00 - 17:00 hod.
Kde: 2. budova DDM Duchcov 
Velikonoční pochod na DUCHCOVSKOU MARÍNU (Pro děti velikonoční překvapení). 
Kdy: 26. 3. 2016 ve 14:00 hod. 
Kde: Garáže pod kostelem (Duchcov) 
Velikonoční koncert. 
Kdy: 27.3. 2016 v 19:00 hod. 
Kde: Valdštejnský sál Státního zámku Duchcov 
 LITVÍNOV
Velikonoce v Galerii Litvínov. 
Inspirace na velikonoční výzdobu, velikonoční půda. 
Kdy: 8. 3. 2016 - 2. 4. 2016 
Kde: Městská galerie Radniční sklípek 
 OSEK
Velikonoční tradice v Oseku. Osek nabízí již tradiční ukázku řemeslných dovedností, ale 
i tvorbu vizovického pečiva paní Quirenzové, foukání skleněných vajec Monikou Tvrzníko-
vou, několik technik zdobení perníčků i kraslic, řezbářské práce, tkaní na stavu či oblíbenou 
dílničku Domu dětí a mládeže Osek. Přijďte si vyzkoušet techniku mramorování vajec. Za 
příznivého počasí budou připraveny hry známé již od našich babiček, jako chůze na chů-
dách, honění vlčka a další. V neděli 27. 3. od 10.30 hodin Slavnost Vzkříšení v klášterním 
kostele. 
Kdy: od 25. do 27. 3. 2016, od 10.00 do 17.00 hod.
Kde: V areálu cisterciáckého kláštera, v prostorách Informačního turistického centra Osek 
 MOST
Velikonoční jarmark. Jarmark bude doprovázet nejen zábavný program a stánkový prodej, 
ale také ruční dílny, kde si návštěvníci budou moci uplést pomlázku či namalovat kraslici. 
Kdy: 
Pátek 25. 3. 
15.00 – 15.40 hod. Zábavné pásmo 
15.40 – 16.10 hod. Pěvecký sbor SMoG 
16.10 – 16.40 hod. Pohádka O ztracené princezně 
16.40 – 17.15 hod. Taneční vystoupení 
17.20 – 18.00 hod. Karmína 
Sobota 26. 3. 
15.00 – 15.30 hod. Taneční vystoupení (ZUŠ Moskevská) 
15.30 – 16.00 hod. Pěvecké vystoupení 
16.00 – 17.00 hod. Velikonoční show s králíky Bobem a Bobkem 
17.10 – 17.50 hod. Dračí dechovka & Třebenická sluníčka 
Neděle 27. 3. 
15.00 – 15.30 hod. Soutěž v pletení pomlázky 
15.30 – 16.10 hod. Pohádka O třech princích a živé vodě 
16.20 – 16.50 hod. Folklorní soubor Krušnohor 
17.00 – 17.40 hod. Cimbálovka Dušana Kotlára
Kde: 1. náměstí v Mostě

Když se řekne Velikonoce
Velikonoce jsou pohyblivý svátek, který připadá na první úpl-

něk po 21. březnu. Letos je to 28. března. Jsou to nejvýznam-
nější křesťanské svátky spojené s památkou umučení a vzkříšení 
Krista.

Název „Velikonoce“ v sobě nese starý příběh, který se odehrál 
před mnoha tisíci lety v Egyptě.

Tehdy zde existovalo malé etnikum - Hebrejové (Židé). Ti po 
různých peripetiích jedné noci Egypt opustili, protože v něm ne-
chtěli déle vykonávat otrocké práce. Tato noc byla pro Židy tak 
významná, že jí začali říkat Velká. Od toho i naše Velikonoce. 

 Velikonoční zajíček
Velikonoční zajíček je vý-

znamnou fi gurkou velikonoč-
ního týdne. Jako ten, kdo při-
náší a schovává vajíčka. Zajíc 
symbolizuje plodnost.

 Velikonoční vejce
Vejce symbolizuje nový 

život nebo znovuzrození. Ve-
likonoční vejce je bezesporu 
nejznámějším symbolem Ve-
likonoc. Bývá malované nebo 
zdobené rozličnými materiály. 
Tradici velikonočních vajíček 
můžeme vystopovat do doby 
5 000 let před Kristem.

  Velikonoční beránek
Velikonoční beránek je vy-

jádřením čistoty a nevinnosti 
a je znamením života. V dří-
vějších dobách byl pro křesťa-

ny prvním pokrmem na den 
vzkříšení. Jehně bylo zabito 
jako poděkování Bohu.

 Velikonoční svíce
Velikonoční svíce symbo-

lizuje zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista a jeho vítězství nad 
smrtí. Světlo tu znázorňuje 
život. Velikonoční svíce hoří 
pouze během 50denního ob-
dobí od Velikonoc do letnic.

 Pomlázka
Pomlázka odvozena od po-

mlazení, tj. omlazení. Muži 
používají mladé proutí s nej-
větším podílem „životní síly“, 
kterou jakoby předávají vyšle-
hané osobě. Ženy dávají jako 
odměnu za omlazení vajíčko, 
prastarý symbol nového živo-
ta.

Velikonoční 
svátky vrcholí

SYMBOLY VELIKONOC

KDYŽ SE ŘEKNE VELIKONOCE


