
  Obyvatelé bloků v lokalitě u Stovky jsou zoufalí. Znovu se obracejí o pomoc na vedení města.
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Milí čtenáři
Štěnice, drogy, zneužité 

sociální dávky, agresivní 
skupiny cikánů, zpěv tanec 
a grilování. To je pouhý zlo-
mek toho, co dennodenně 
děsí slušné obyvatele ne-
chvalně proslulé Stovky. 
Protože se nedočkali po-
chopení od člověka nej-
povolanějšího – ochrán-
kyně lidských práv, 
o pomoc prosí svého pri-
mátora. Co píší v petici, 
kterou mu poslali, zjistí-
te v úvodním článku. Jste gurmáni a dáváte před-
nost domácí kvalitě? Pak určitě nepřehlédněte vý-
sledky soutěže o regionální potravinu letošního roku. 
Které potraviny jsou z těch nejlepších ingrediencí 
a kdo si na nich dal záležet, najdete pod titulkem 
„Potravina regionu: paštika i kozí sýr“. Věděli jste, 
že Slunce je celkem studené, že i meteorit může 
mít svůj rodokmen a čemu astronomové říkají 
krvavý měsíc? To a další zajímavosti najdete v po-
vídání s nejznámějším českým astronomem a astro-
fyzikem Jiřím Grygarem, který navštívil mosteckou 
knihovnu. Mostečtí radní se opět zabývali osudem 
dvou vybydlených a zdevastovaných chanovských 
paneláků. Chtějí požádat o státní dotaci a domy 
zbourat. Teď jsou v očekávání, jak se vyjádří paní 
ministryně, která má co nevidět přijet do Chanova 
na návštěvu a zjistit stav věcí na vlastní oči. Článek 
přinášíme pod titulkem „Chanovské ruiny čekají na 
ministryni“. Kdyby do Mostu zavítal James Came-
ron, asi by zíral, jaká mu roste konkurence. Děti 
ze sedmé základní školy se opět převtělily do režisérů 
a animátorů a pustily se do výroby skutečného fi lmu. 
O čem jejich fi lmové dílko bude, jak vůbec takový 
fi lm vzniká a kam se s ním děti chystají? Otočte na 
poslední stranu, kde malým animátorům věnujeme 
celostránkovou reportáž. 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

užité 
vní 
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Na nebi s Jiřím Grygarem

Populárního českého astronoma při-
vítal v mostecké knihovně nabitý sál.  

4

V Bezručovce je „husto“ 

Řidiči Bezručovy ulice si stěžují na 
omezené parkování. Žádají o dočasné 
přivírání očí nad přestupky. 

6

Chcete grilovat?

Město připravuje pro občany v odde-
chovém areálu na Benediktu a Matyl-
dě zajímavé novinky.

2

Motoshow na autodromu

Den otevřených dveří na mosteckém 
autodromu měl velký úspěch. Stovky 
zájemců a návštěvníků neodradilo ani 
špatné počasí.  

5

MOST – Obyvatelé bloků 89 – 100 na třídě Budovatelů iniciovali petici, v  níž upozorňují na špatnou 
situaci v této lokalitě a na diskriminaci. Peticí hodlají občané oslovit vedení mostecké radnice s žádostí 
o nápravu a urychlené řešení.  

Občané upozorňují na nehygienické a nebezpeč-
né prostředí, v němž žijí a bydlí. Největším trápe-
ním jsou pro zdejší obyvatele nepřizpůsobiví - vět-

šinou cikánské rodiny. „Většina cikánů nepracuje, 
dostává dávky, příspěvky na bydlení a v bytech jich 
často bydlí šest a více, přičemž často nejsou v bytech 

ani hlášeni. Většinou se pohybují ve skupinách, po-
sedávají na lavičkách, které ničí, hrají hazardní hry, 
hrají na kytary, zpívají a tancují. Grilují na ulicích 
a svým chováním pohoršují okolí. Ve skupinkách 
napadají lidi, kteří si dovolí vůči jejich chování mít 
námitky, ale často je napadají i bezdůvodně,“ píše se 
mimo jiné v petici.  (Pokračování na straně 4)

Stovka píše petici: Nechceme tu další Chanov!

Školáci z Mostu natočili fi lm 
Zabodují s ním na festivalu?

MOST – Žáci ze 7. základní školy v Mostě natáčeli spolu s fi lmaři nové animované fi lmy. Vznikly tak 
fi lmy o superhrdinech dnešní doby. Oživili například Jamese Tigra, Gaučmena, Spermii a další zajímavé 
postavy. 

Letos se fi lmařská práce na sedmé škole pro-
pojila mezi staršími a mladšími ročníky. Do pro-
jektu skupiny Animánie, která se zabývá výukou 
fi lmové výchovy a práce s fi lmem a dětmi, se totiž 
zapojili nejen už zkušení šesťáci, ale i jejich mladší 
vrstevníci z prvních tříd. Mohli si tak předat po-
znatky a zkušenosti i žáci mezi sebou. 

Během týdenního natáčení tak vznikly fi lmy 
starších žáků na téma Současný hrdina a mlad-
ší děti vytvářely fi lm na téma Cirkus. „Nabízíme 
témata, která vycházejí z toho, jak jsou děti staré 
a co se zrovna učí, co je zajímá. Školy si pak vybí-
rají. Pro šesťáky jsme zvolili téma Literární hrdina, 

které se ale rozšířilo na Současného  hrdinu. Vznik-
ly čtyři fi lmy na toto téma. Hrdinou mohl být pro 
žáky kdokoliv ze života, hrdina literární, prostě co 
děti zaujme,“ uvedla Martina Voráčková, lektorka, 
metodička a zakladatelka Animánie. Školáci se 
během natáčení učí například jaké jsou fi lmové 
prostředky, materiály apod. „Začínáme od scénáře, 
příběhu, přes překreslení scénáře do obrázků (story-
board). Ze storyboardu pak vychází hlavní postava. 
U ní si žáci uvědomí, co je jejím charakterem, jak 
vypadá a co bude jejím záměrem. Jak chtějí všechny 
ty věci oživit,“ uvedla dále Martina Voráčková. 

(Pokračování na straně 5)

  Šesťáci jsou už v animaci zruční profíci.

The Most CHALLENGE

+420 476 449 976  |  www.autodrom-most.cz
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MOST – Na Benediktu a Matyldě přibudou veřejná griloviště. Je to 
další z novinek, která na návštěvníky letos čeká. 

Město se snaží každoročně vy-
lepšovat své oddychové přírodní 
areály a rozšiřovat nabídku slu-
žeb. Týká se to zejména Bene-
diktu a Matyldy, o které se starají 
Technické služby města Mostu. 
„K nápadu s grily přišly technické 
služby. Vyvstal i na základě toho, 
že griloviště vznikla před časem 
na hipodromu a poměrně dobře 
se zde grily ujaly,“ informoval 
náměstek primátora Marek Hr-
vol. Grily se objeví nejdříve na 
Benediktu, kde už nějaké fun-
gují. Jejich nabídka by se tu ale 
měla rozšířit. Na Matyldě budou 
úplnou novinkou. „Kolem grilo-
višť bude posezení. Chceme, aby 
návštěvníci měli příjemný  kom-
fort,“ sdělil dále náměstek. Na 
Matyldě se letos ale také chystá 
nové beach volejbalové hřiště 
(informovali jsme v  minulém 
vydání). „Na Benediktu vzniklo 
nové workoutové hřiště, na Ma-
tyldě nové dětské hřiště. Chtěli 
bychom s  přidáváním nových 
prvků pokračovat i nadále, aby 
byly areály atraktivnější,“ pro-
zradil Marek Hrvol.  

Pes za plot nesmí!  
Radní také aktualizovali pro-

vozní řád obou areálů. Nově se 
v  nich objeví například i zákaz 
vodění psů do oplocených are-
álů. „Tento zákaz platil už minu-
lou sezónu formou cedulek. Teď 
jsme toto ale nechali zakotvit do 

provozního řádu. Chceme, aby se 
tu lidé cítili komfortně a psí ex-
krementy, které tu lidé mnohdy 
nechávají, tomu nesvědčí,“ řekl 
primátor Jan Paparega. 

Vandaly neodradí 
ani správce

I přesto, že se město spolu 
s  technickými službami snaží 

dělat pro návštěvníky Matyldy 
a Benediktu maximum,  lidé 
často nechtějí dodržovat pra-
vidla a často porušují provoz-
ní řád. Zejména na Matyldě. 
„V areálu funguje správce a tak 
se vandalismus hodně omezil. 
Návštěvníci využívají   parkova-
cí plochy   vymezené k parková-
ní a na jednotlivých přístupech 
k vodě máme silniční zábrany. 
Hodně se však setkáváme s  tím, 
že veřejnost nerespektuje   a ne-
dodržuje jednotlivá ustanovení 

provozního řádu areálu Matyl-
da,“ potvrzuje ředitel Technic-
kých služeb Most Karel Mu-
tinský. Jedná se prý především 
o neplacení parkovného, pohyb 
po in-line dráze, volné pobíhání 
psů, nesprávné používání dět-
ských atrakcí. „Náš správce se 
snaží řešit jednotlivé přestupky, 
ale moc úspěchů v tom nemáme 
a volat ke všemu městskou policii 
také nejde,“ posteskl si šéf tech-
nických služeb. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ   

MOST – V první polovině příštího roku by mělo ministerstvo mi-
nisterstvo financí vyhlásit veřejnou soutěž na výstavbu oddy-
chové pobřežní zóny u jezera Most. Mostečtí zastupitelé budou 
schvalovat turisticky nejatraktivnější stavbu související s jeze-
rem Most. 

Stavba se skládá ze tří částí 
– vybudování písčitých pláží, 
sportovních hřišť a převléká-
ren, realizace plovoucích mol 
a přístaviště pro rekreační lodě 
a jejich zázemí, poslední je pak 
stabilizační opatření svahů sy-
pané hráze. Podle Ministerstva 
financí ČR by měla být zakáz-
ka na zhotovitele uvedených 
staveb vyhlášena v první po-

lovině příštího roku s tím, že 
samotná výstavba by trvala do 
roku 2018. „Věříme, že se to do 
té doby stihne. Jsem přesvědčen, 
že to nijak neovlivní ani po-
slední zpráva Nejvyššího kont-
rolního úřadu,“ je přesvědčen 
primátor Jan Paparega. NKÚ 
upozornil na problém sta-
novení vlastnických vztahů 
a to nejen u Jezera Most, ale 

i u Jezera Milada. Podle úřadu 
v opačném případě hrozí, že se 
tato území nebudou moci dál 
rozvíjet. „Zpráva NKÚ je star-
šího data. Byli jsme se s těmito 
závěry seznámeni už na zase-
dání Meziresortní komise, kte-
rá se konala na Větruši v úno-
ru. Jsem proto spíše překvapen, 
že se tyto informace objevily až 
teď,“ uvedl primátor.  

Podle podmínek meziresort-
ní komise musí stavbu schválit 
Zastupitelstvo města Mostu. 
Stavba bude hrazena z takzva-
ných 15 ekomiliard. „Letos už 
budou zahájeny přípravné práce 

pro výstavbu komunikace ve-
doucí podél jezera, která bude 
postavena jako náhrada za kdysi 
zlikvidovanou silnici spojující 
Most a Mariánské Radčice,“ in-
formovala dále tisková mluvčí 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Ministerstvo fi nancí také při-
slíbilo ve druhé polovině le-
tošního roku vyhlásit veřejnou 
zakázku na zhotovitele napojení 
této lokality na inženýrské sítě 
a komunikace. Pokud vše půjde 
podle předpokladů, začne podle 
radnice v nejbližších třech le-
tech kolem jezera čilý stavební 
ruch.  (sol)

MOST –  Mostečtí radní opět řešili likvidaci dvou prázdných vyby-
dlených domů v  Chanově. Ministerstvo pro místní rozvoj totiž vy-
hlásilo výzvu pro podávání žádostí. Pomoci by mohla i ministerská 
návštěva.  

Dotace na demolice budov 
v sociálně vyloučených lokali-
tách vyhlásilo ministerstvo pro 
místní rozvoj už v únoru. Státní 
prostředky by mostecká radni-
ce mohla získat ale i na další, 
související projekt, a to na ná-
sledné využití revitalizovaného 
území. Radní doporučili zastu-
pitelům, aby předložení žádos-
ti do programu vyhlášeného 
ministerstvem schválili. „Mohli 
bychom získat až osmdesát pro-
cent nákladů na likvidaci obou 
paneláků. Upravovali jsme také 
městský rozpočet, kde nebyla za-
hrnuta možnost recyklace suti. 
Upravený rozpočet na oba domy 
se pohybuje ve výši přibližně 15 
milionů korun včetně DPH,“ in-
formoval náměstek primátora 
Marek Hrvol. 

Chanovské bloky číslo 7 a 1, 
kterých se chce město zbavit, 
jsou již delší dobu vybydlené 

a v  katastrofálním stavu. „Blok  
7 je prázdný zhruba od ledna, 
kdy tu byly požáry. Poté se dům 
vybydlel. Je tu množství odpadu 
a v souvislosti s tím jsou tu četné 
výjezdy hasičů. Proto jsme vy-
hodnotili, že tento dům má prio-
ritu. Rádi bychom ale dosáhli na 

dotaci na oba paneláky,“ uvedl 
primátor Jan Paparega. Podle 
vedení města by mohla napo-
moci i ministerská návštěva. 
Tento týden by se totiž na pane-
lové domy měla přijet podívat 
ministryně pro místní rozvoj 
Karla Šlechtová. „Paní ministry-
ně si chce vyhodnotit, zda je po-
třeba demolice natolik naléhavá. 
Věřím, že usoudí, že ano,“ doufá 
primátor.  

Demolici chanovských pane-
láků by mohly provést mostec-
ké technické služby. „Vzhledem 
k  tomu, že Zahražany likvido-
valy technické služby, pokud to 
bude jen trochu možné, mohly 
by provést i toto,“ míní náměstek 
Hrvol. Vyloučena ale není ani 
veřejná soutěž. „Firem, které by 
se mohly tohoto úkolu zhostit, 
je spousta. Předpokládáme, že 
bychom v rámci soutěžení mohli 
i něco ušetřit,“ dodal ještě Marek 
Hrvol.  

(sol) 

Zemřel Standa Procházka
MOST/PRAHA – V sobo-
tu 16. dubna zemřel v Praze 
slavný mostecký rodák Stani-
slav Procházka starší. 
Standa Procházka vy-
stupoval do vysokého 
věku, ještě ve svých 
90 letech vydal nové 
CD Nedělej nám sta-
rosti, stáří. Mezi jeho 
nejznámější písničky 
patří napříkla  Ale 
ne, ale ne…,  Nikdy se nevrátí, 
Andulička, Bílé konvalinky, 

Hej, panímámo, Skřivánek 
zpíval nebo Tam na stráni. Je 
také autorem několika pís-

ní, složil například  
hymnu fotbalové 
Slavie Praha, které 
byl odnepaměti fa-
nouškem. V rozhlase 
ho proslavilo účin-
kování v pořadech 
s Orchestrem Karla 
Vlacha, v televizi  Te-

levarieté nebo Kavárnička dří-
ve narozených. (red)

Chcete grilovat? 
Můžete na Benediktu nebo na Matyldě

Chanovské ruiny čekají na ministryni

U jezera se začne stavět už letos
  Veřejná griloviště přibudou nejen na Benediktu, ale i na Matyldě.

  V Chanově by se měl zbourat kromě bloku 7 také blok 1 (na snímku).
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MAJÁLES
FEST IVAL
22.–23.4.2016

1. NÁMĚSTÍ | BENEDIKT 

MOST

M Í S T N Í C H  K A P E L

A  D V O U D E N N Í

Pátek 22. 4. 2016
17:00 – 17:35 Anita (punk-rock)
18:05 – 18:40 Deviant (rock-crrosover)
19:10 – 19:50 Story Time (easycore)
20:20 – 20:55 Bez cenzury (rock)
21:20 – 22:00  Carpatia Castle (gothic rock)

Sobota 23. 4. 2016
14:00 – 15:20 PEchi a B&W + Brüx Colony 
 + DJ Elbe (Rap/Hip-Hop)
16:00 – 16:40 Zdarr (alternative-pop)
17.15  – 18:00 Genius Loci (funk-rock)
18:40 – 19:20 Another False Story 
 (melodic-post hardcore)
20:00 – 20:40 Coffeebreak (funk-pop)
21:25 – 22:00 Noire Volters (black-indie)

Co ještě zažijete
průvod | volba krále a královny majálesu 
kamarády | nová setkání

Moderuje Petr Říbal 

Doprovodný program
stánky | hudba | soutěže | kreativní dílny
fiktivní svatby ve středověkém duchu
malování na obličej | fotokoutek

V sobotu turnaj ve volejbale

VSTUPNÉ ZDARMA

MAJÁLES ZAČÍNÁ na 1. náměstí v Mostě  
ve 14 hodin shromážděním studentů.  
V 15 hodin odchází průvod směrem na Benedikt.  

Festival odstartuje v 17 hodin  
vyhlášením krále a královny majálesu.

pořádají
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Statutární město Most, Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie,   
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most, p. o., Střední škola diplomacie a veřejné správy, s. r. o.

V pondělí 25.  dubna od 
19  hodin vystoupí v kinosále 
městské knihovny světově uzná-
vaný kytarista Todd Wolfe.

Kytarové eso Todd Wolfe 
(*1957) se narodil a žije v New 
Yorku. Od roku 1993  byl sólo-
vým kytaristou kapely zpěvačky 
Sheryl Crow. Objevil se na spo-
lečném pódiu s Ericem Clapto-
nem, Bobem Dylanem, Jimmy 
Pagem, Eagles nebo Rolling Sto-

nes. Zahrál si dokonce na pres-
tižním festivalu superkytaristů 
Crossroads v New Yorku, který 
od roku 2004 pořádá každý dru-
hý rok právě Clapton. V  roce 
2001 Todd Wolfe založil vlastní 
kapelu, s níž přijíždí v rámci ně-
meckého turné na jediný kon-
cert v  ČR. Na basovou kytaru 
hraje v  triu s  Wolfem famózní 
Justine Gardnerová. Vstupné: 
180 korun/60 korun. (nov)

MOST – „Malováno na uhlí“. Takový je název chystané výstavy, kte-
rou ve spolupráci se společností Vršanská uhelná připravuje město 
Most. Tematicky bude výstava úzce spjata s hornictvím, které k Mos-
tecku neodmyslitelně po staletí patří. 

V souvislosti se zmíněnou vý-
stavou vyzývá město Most veřej-
nost k zapůjčení výtvarných děl, 
případně dalších hornických 
symbolů. „Rádi bychom požá-
dali veřejnost, pokud bude někdo 
mít nějaká umělecká díla, která 
mapují uhlí, šachty a podobně, 
a byli by ochotni je zapůjčit na 
výstavu, aby se ozvali městské 
knihovně,“ obrací se na obča-
ny tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Výzva platí až do 31. července. 

Vernisáž proběhne v  sobotu 
10. září od 10 hodin v Městské 
knihovně Most za účasti geolo-
ga, klimatologa, spisovatele a fi -
lozofa Václava Cílka. Připravena 
je jako součást oslav dvaceti let 
od založení místního Spolku se-
veročeských havířů, spojených 

se setkáním havířských spolků 
z celé republiky.  

„Hornictví, těžba hnědého uhlí, 
to je činnost, která v negativním, 
ale z mnoha pohledů i v dobrém 
ovlivnila život celého regionu. 

Není divu, že se právě šachty staly 
námětem mnoha výtvarných děl, 
a je jedno, jestli vznikala z tvůrčí 
potřeby umělců nebo prostě na 
společenskou objednávku. Někte-
rá z  nich visí v  kancelářích řady 
místních podniků či institucí, aniž 

by je měla možnost spatřit široká 
veřejnost. Jiná zase možná děla-
jí radost autorům, soukromým 
vlastníkům nebo sběratelům,“ 

řekl k tomu Jan Paparega, primá-
tor města Mostu. 

V  současné době mají or-
ganizátoři výstavy k  dispozici 
již několik desítek exponátů, 
především maleb, kreseb nebo 
grafi k. I tak se obracejí na ve-
řejnost s  prosbou o zapůjčení 
uměleckých děl spjatých s hor-
nictvím. „Všichni víme, kolik 
zajímavostí, někdy doslova po-
kladů, se dá najít na půdách, ve 
sklepích. Třeba se podaří objevit 
i nějaký unikát,“ doplnil Zbyněk 
Jakš, ředitel Podkrušnohorské-
ho technického muzea, které se 
k akci rovněž připojilo.  (sol)

ÚSTECKÝ  KRAJ - Celkem DEVĚT výrobků s výjimečnou kvalitou 
a chuťovými vlastnostmi z Ústeckého kraje ocenila odborná komise 
soutěže Regionální potravina 2016. O tuto značku, která je zárukou 
místního regionálního původu, se letos ucházel rekordní počet, 247 
produktů od 53 výrobců. 

Výrobky hodnotily dvě sed-
mičlenné komise tvořené zá-
stupci Ministerstva zemědělství 
ČR, krajského úřadu, Státního 
zemědělského intervenčního 

fondu, Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce, Státní ve-
terinární správy ČR, Agrární 
komory ČR a Potravinářské 
komory ČR. Vzhledem k  his-

toricky nejvyššímu počtu při-
hlášených výrobků měly obě 
komise při výběru vítězných 
výrobků velmi náročnou práci. 
Oceněný výrobek získá právo 
zdarma užívat značku Regio-
nální potravina po dobu čtyř let 
na obalu svého výrobku. V sou-
časné době značku nosí 475 
produktů ze 13 regionů Čech 
a Moravy. Administraci znač-
ky provádí Státní zemědělský 
intervenční fond. „Jsem velmi 
rád, že se každý rok zase najde 
o něco více výrobců, kteří si na 
svých produktech dávají oprav-
du záležet. Děkuji, že stále držíte 
tradiční a kvalitní výrobu v na-
šem kraji,“ řekl hejtman Oldřich 
Bubeníček.

K  udělení značky Regionální 
potravina Ústeckého kraje 2016 
navrhla hodnotitelská komise 
devět výrobků z  následujících 
kategorií:

Kategorie: Regionální potravina Ústeckého kraje 2016

1.
Masné výrobky tepelně opracované 
včetně uzených mas

PEČENÉ KOLENO BEZ KOSTI
ASTUR-KA, s.r.o.

2.
Masné výrobky trvanlivé, tepelně neo-
pracované, konzervy a polokonzervy

TRADIČNÍ JÁTROVÁ PAŠTIKA
Čongrády s.r.o.

3. Sýry včetně tvarohu
GOUDA KOZÍ SÝR
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.

Kategorie: Nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče  

1.
Masné výrobky tepelně opracované 
(salámy, šunky, apod.)

KRUŠNOHORSKÝ SALÁM
Uzenářství Ježek s.r.o., Most

2.
Masné výrobky tepelně opracované 
(párky, špekáčky, apod.)

ŠEBESTIÁNSKÉ ŠRŮTKY HAJŠO
HAJŠO, s.r.o., Hora Sv. Šebestiána

3.
Masné výrobky trvanlivé (fermentova-
né)

PRŠUTO KLÁŠTERNÍ
Rodinná fi rma s.r.o., Litoměřice

MALOVÁNÍ NA UHLÍ
Město žádá veřejnost o zapůjčení děl

Výstava Malováno na 
uhlí má být ohlédnutím za 
tím, jak se hnědé uhlí ve-
psalo do historie regionu, 
a zároveň má symbolicky 
připomenout, že je čas při-
pravovat se na budoucnost, 
na dobu, kdy se uhlí stane 
minulostí. Její kurátorkou 
je akademická malířka He-
lena Ambrosová, známá 
mostecká výtvarnice. 

Kytarové eso zahraje 
v knihovně

Potravina regionu: 
paštika i kozí sýr

Ilustrační foto.Ilustrační foto.

Vlastníte umělecká díla, která mapují Vlastníte umělecká díla, která mapují 
uhlí, šachty a podobně? Obraťte se na uhlí, šachty a podobně? Obraťte se na 
Městskou knihovnu v Mostě.Městskou knihovnu v Mostě.
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z Rady města Mostu

Radní se uvidí 
méně

MOST – U kulatého stolu se 
mostečtí radní sejdou méně čas-
to než doposud. Na druhou po-
lovinu roku si schválili jen šest 
zasedání, a to 21. 7., 18. 8., 8. 9., 
13. 10., 10. 11. a 1. 12. 2016. Do-
poručili také zastupitelům vzít 
na vědomí termíny zasedání za-
stupitelstva, které primátor sta-
novil na dny 22. 9., 24. 11. a 15. 
12. 2016.

Městu dluží 
stamiliony 

MOST – K  poslednímu dni 
loňského roku dluží městu jeho 
občané téměř 143 milionů ko-
run. Téměř 85 procent pohle-
dávek je uhrazeno před datem 
splatnosti, případně bez zaslání 
výzvy k  úhradě. Nejvíc dlu-
ží lidé stále za nájemné z  bytů 
a nebytových prostor, kde dluh 
vyšplhal k  necelým 72 milio-
nům Kč. Na druhém místě jsou 
už tradičně dopravní pokuty, 
které představují přes 32 milio-
nů Kč. „Vedle běžných způsobů 
vymáhání, jako jsou exekuce na 
mzdu, důchod a účet využívá 
město od roku 2013 při vymáhá-
ní například i přeplatky vedené 
u fi nančních úřadů a exekuce 
na přeplatky z vyúčtování služeb 
spojených s nájmem bytu,“ uved-
la tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Takovým způsobem se vloni 
podařilo vymoci něco přes 485 
tisíc Kč. 

Nová zastupitelka
MOST – Zánik mandátu čle-

na Zastupitelstva města Mostu 

Jiřího Zelenky z důvodu písem-
né rezignace zaslané k  rukám 
primátora dne 6. 4. 2016 vzali na 
posledním jednání radní na vě-
domí. První náhradník na kan-
didátní listině strany Severočeši 
Most Zdeněk Řehák se písemně 
vzdal práva mandátu zastupite-
le, členkou zastupitelstva se stala 
Renáta Macková. 

Předzahrádky déle
MOST – V  Mostě přibylo 

dalších předzahrádek, které 
budou moci mít ve večerních 
hodinách otevřeno déle. Tento-
krát konšelé prodloužili provoz 
předzahrádek před restaurace-
mi Trattoria a Dublin do 31. 10. 
2016 až do 23 hodin. 

Obědy pro chudé 
děti

MOST –  Dar obdrží Základ-
ní škola v ulici U Stadionu. Sou-
hlasili s  tím radní. „Škola získá 
prostředky na uhrazení stravné-
ho ve školní jídelně pro tři žáky 
z chudých rodin, a to od dubna 
do června letošního roku v rámci 
charitativního projektu Women 
for Women,“ uvedla mluvčí Ale-
na Sedláčková. 

Osvětlení za třináct 
korun

MOST – Radní schválili pro 
letošní rok služby svícení ve 
městě a to za cenu 12,69 Kč za 
světelný bod na den. Správu 
a provoz veřejného osvětlení, 
s platností od letošního roku 
do konce roku 2020, pak budou 
mít na starosti Technické služby 
města Mostu. 

(sol)

MOST – Mostecká knihovna připravila pro své příznivce skutečnou 
kulturní lahůdku. Besedu s  naším nejznámějším českým astrono-
mem Jiřím Grygarem. V promítacím sále knihovny jej přivítal nabitý 
sál. Veřejnost si vyslechla poutavou přednášku, doprovázenou vi-
deoprojekcí, s názvem Pohledy do nebe.   

Populární český astronom 
hned v  úvodu prozradil, proč 
si zvolil název Pohledy do nebe. 
„Název této přednášky je sym-
bolický. Když jsem začínal s  as-

trologií jako student, tak mne 
nejvíce oslovila kniha, která se 
jmenovala stejně - Pohledy do 
nebe,“ uvedl Jiří Grygar. Pub-
likum se pak mohlo dozvědět 

spoustu zajímavých a aktuál-
ních informací týkajících se 
nejen naší planety, ale také na-
příklad zatmění Slunce, Měsíce, 
ale také poznatky o planetách 
Merkur, Mars, Jupiter či Saturn. 
O kometách a dalších vesmír-
ných tělesech. O nejnovějších 
poznatcích a měřeních na Zemi. 
Své vyprávění astronom do-
plnil videoprojekcí a snímky. 

Povídání okořenil zajímavými 
a vtipnými historkami. V závěru 
přednášky měli přítomní mož-
nost zeptat se Jiřího Grygara na 
to, co je z Vesmíru zajímá. Lidé 
se astronoma ptali například 
na jeho vztah víry a vědy, ale 
také, jestli například Zemi hrozí 
v nejbližších letech srážka s ves-
mírným tělesem. Nakonec Jiří 
Grygar připravil pro přítomné 
malou autogramiádu. Návštěv-
níci si mohli zakoupit některou 
z  publikací, které Jiří Grygar 
s sebou přivezl, a nechat si ji od 
autora také podepsat.  (sol)

MOST – Spolek Pontanus, 
který má jedenáctiprocentní 
podíl ve společnosti Městské 
divadlo Most, nabídl městu tyto 
akcie k bezplatnému převodu 
nebo prodeji za jednu korunu. 
Převodem podílu se město stane 
stoprocentním vlastníkem diva-
dla. Radní doporučili zastupite-
lům, aby bezúplatný převod po-
dílu spolku Pontanus na město 
schválili. Městské divadlo Most  
už před lety pod křídly města 

působilo, tehdy ovšem jako pří-
spěvková organizace. „Pontanus 
se zbavil podílu. Jejich přínos 
ve vztahu k této společnosti a to 
i z hlediska povinností je nulový 
a pro nás je výhodnější, i z hle-
diska nějaké dotace, abychom 
byli stoprocentním vlastníkem 
a společníkem. S  návrhem za 
jednu korunu všichni souhlasili,“ 
informoval mostecký primátor 
Jan Paparega. 

(sol)

(Dokončení ze strany 1)
Občané upozorňují i na dal-

ší závažné problémy, jako je 
například distribuce drog, vý-
skyt štěnic a podobně. Žádají 
primátora města, aby zajistil 
pro tuto lokalitu dostatek stá-
lých hlídek městské policie, 
inicioval u PČR zrychlený po-
stup v boji proti narkomanům 
a distributorům drog. Dále aby 
zajistil preventisty kriminali-
ty a zvýšený dohled a pořádek 
ze strany technických služeb. 
„Žádáme Vás, abyste se zasa-
dil o důkladnou a intenzivní 
kontrolu zneužívání sociálních 
dávek a spolupracoval s SBD 
Krušnohor při řešení zneužívání 
příspěvků na bydlení, které často 
končí v rukách vlastníků bytů, 
kteří pronajímají byty a sami 
dluží. Žádáme o spolupráci při 
jednáních s představiteli vlády 
o legislativních změnách smě-
rem k bydlení, zvláště o mož-
nosti, aby se bydlící mohli vyja-
dřovat k tomu, kdo s nimi bude 
v domě bydlet,“ navrhují další 
možná řešení iniciátoři petice.  

Radnice prý petici ale zatím 
neobdržela. „Petici jsme zatím 
neobdrželi, ale očekávám, že 
brzy dorazí na magistrát a vy-
hodnotíme ji. Svoláme koordi-
nační schůzku. Takové schůzky 
s městskou i státní policií nejsou 
neobvyklé a uskutečňují se. Ur-
čitě zkusíme nějaká opatření re-
alizovat tak, aby tyto negativní 
vlivy byly odstraněny. Je to velký 
problém těchto bloků,“ připustil 
na páteční tiskové konferenci 
primátor Jan Paparega, jehož 
o petici informovali novináři. 
Primátor zároveň také ale při-
pomněl, že nová opatření na-
stavilo město v  lokalitě u Stov-
ky už koncem loňského roku, 
a to i v souvislosti s kontroverz-
ní „protivysedávací“ vyhláškou, 
která vstoupila v tu dobu v plat-
nost. „Stálé nové hlídky jsme do 
oblasti poskytli, včetně nových 
preventistů, kteří budou v  této 
lokalitě působit. Na druhé straně 
tu městská policie není od toho, 
aby potlačovala boj s  drogami. 
Od toho jsou zde jiné instituce,“ 
dodal ještě primátor. (sol)    

Divadlo jen města

Stovka píše petici: 
Nechceme tu...

Na nebi s Jiřím Grygarem
Hvězdný astronom besedoval v knihovně

Jiří Grygar
Český astronom a astrofy-

zik, významný popularizátor 
vědy v oblasti astronomie, 
astrofyziky a vztahu vědy 
a víry, za což získal řadu 
ocenění včetně ocenění od 
UNESCO Kalinga Prize. Jiří 
Grygar oslavil nedávno vý-
znamné životní jubileum. 
Osmdesát let. Narodil se 
17. března 1936 ve Slezsku. 
Působí v Oddělení astročás-
ticové fyziky Fyzikálního 
ústavu AV ČR. Celý život se 
věnuje popularizaci astro-
nomie a příbuzných oborů 
fyziky. Publikoval stovky 
odborných prací a řadu po-
pulárně-naučných publikací. 
Je autorem, spoluautorem 
a přispěvatelem mnoha 
rozhlasových a televizních 
vzdělávacích pořadů a auto-
rem příspěvků v časopisech, 
novinách či na internetu. 

Co o J. Grygarovi 

možná nevíte…

*Byla po něm pojmenová-
na planetka (3336) Grygar 
objevená 26. října 1971. 

*Je čestným předsedou 
České astronomické společ-
nosti.

*V  roce 2009 mu měla 
být udělena Cena předse-
dy Rady pro výzkum, vývoj 
a inovace, která je součástí 
projektu Česká hlava, spo-
jená s  fi nanční odměnou 
500  000  Kč. Grygar ji však 
odmítl přijmout. 

Co zajímavého na přednášce zaznělo…
Slovenská státní 

hvězdárna stojí díky 
Čechovi

Státní hvězdárna na Sloven-
sku stojí na Skalnatém plese už 
od roku 1944. O její vybudo-
vání se během druhé světové 
války zasloužil český astronom, 
profesor Bečvář. Působil v  té 
době na Slovensku jako klima-
tolog a expert. Zaměstnán byl 
na Štrbském plese. V roce 1941, 
když v Evropě i u nás zuřila dru-
há světová válka, odjel do Bra-
tislavy na ministerstvo školství 
a nechal se přijmout ministrem, 
kterému oznámil, že jsou jen 
dva nekulturní státy v  Evropě, 
a to Slovensko a Albánie. Byly 
to totiž jediné státy, které nemě-
ly státní hvězdárnu. Na návrh 
profesora Bečváře se hvězdárna 
nakonec přece jen začala budo-
vat. Její stavba byla dokonče-
na v roce 1943. V roce 1944 se 
ale objevily snahy německých 
ženistů vyhodit hvězdárnu do 
povětří. Opět to byl Bečvář, kdo 
má zásluhu na tom, že hvěz-
dárna stojí. Tehdy se s  němec-

kým komandantem zavřel ve 
své pracovně na několik hodin. 
Německá jednotka se nakonec 
i s bednami dynamitu odebrala 
pryč. Hvězdárna byla zachrá-
něna. Ve své době byla jednou 
z nejúspěšnějších na světě, pro-
tože zůstala nedotčena, měla 
poměrně moderní přístroje 
a proslavila se objevováním no-
vých komet.

Slunce je „celkem“ 
studené

Sluneční korona, která se dá 
sledovat jen při zatmění Slunce, 
je pro vědce a fyziky skutečnou 
záhadou a lámou si s ní hlavu. 
Povrch Slunce je totiž poměrně 
studený. Má teplotu asi 6 tisíc 
stupňů. Nad ním je ale korona, 
o které dnes bezpečně víme, že 
její teploty dosahují od 2 do 5 
milionů stupňů Celsia. Je to sku-
tečně nepochopitelné, jak může 
něco tak studeného, jako je po-
vrch Slunce, ohřát to, co je nad 
ním, na takto vysoké teploty.  

Krvavý Měsíc
Je možné sledovat dva úplňky 

Měsíce. Jeden větší a jeden men-
ší. Měsíc obíhá kolem Země po 
elipse. Ta se navíc v  prostoru 
ještě stáčí. Je to případ i úplňků 
z  roku 2006. Nejmenší úplněk 
byl, když se Měsíc nacházel nej-
dále od Země. Velký úplněk pak 
naopak, tehdy měla vzdálenost 
Země od Měsíce jen 350 tisíc 
kilometrů. Při „malém úplň-
ku“ je Měsíc vzdálen skoro 406 
tisíc kilometrů. Rozdíl je tedy 
významný. I proto jsou některé 
úplňky jasnější a některé méně. 
Loni v září například nastal úpl-
něk velmi jasný a psalo se o něm 
jako o tzv. krvavém měsíci. 
Vlajka na Měsíci spadla

Přistání člověka na Měsíci 
jsou známé z  amerického ves-
mírného programu Apollo. Po-
slední výprava byla Apollo 17. 
(Kapitánem lodi byl astronaut 
českého původu.) Trysky moto-
ru Apolla 11 zachytily americ-

kou vlajku, kterou tu astronauti 
zapíchli, a ta spadla. Na sním-
cích ze sond z Měsíce skutečně 
tato vlajka leží, zatímco ostatní 
jsou zapíchnuté.   

Jak je daleko Měsíc?
Vzdálenost Měsíce od Země 

se dnes měří už s  přesností na 
1mm. Zpravidla se pohybuje ve 
vzdálenosti 400 tisíc kilomet-
rů. Konkrétní údaj vzdálenosti 
vždy závisí, na jaké části oběžné 
elipsovité dráhy se Měsíc nachá-
zí.  

Na Merkuru led 
Na planetě Merkur, která je 

nejblíže Slunci, jsou místa, kde 
nikdy nesvítí Slunce a je tu do-
konce i led. Na straně ke Slunci 
bývá kolem 500 stupňů Celsia. 

Na odvrácené straně jsou tep-
loty hluboce pod bodem mrazu. 

Meteority s 
rodokmenem

Jedná se o meteority, jejichž 
dráhu známe. Například víme, 
že k nám často dopadají meteo-
rity z pásma mezi Marsem a Ju-
piterem. Jsou to pro nás cenné 
materiály. Říkáme jim meteori-
ty s  rodokmenem. Je to vzácné 
zboží. První meteorit s  rodo-
kmenem byl objeven právě v ČR 
– známý také jako Příbramský 

meteorit. Jedná se o 4 kusy. Tím 
se také ČR proslavila. Dnes tu 
máme už 24 meteoritů s rodo-
kmenem. Je to světový unikát.  

Jupiter
Jeho charakteristická červe-

ná skvrna byla sledována už od 
17. století. Před několika lety se 
ale objevily další. Jedna menší, 
které se říká Junior. A nedávno 
také ještě nejmenší, která byla 
nazvána Baby. Vědci byli zvěda-
ví, co se stane, až se tyto skvr-
ny spojí. Víme ale dnes, že se 
nikdy nespojí, ale vzájemně se 
„obtečou“ a pokračují dál svou 
rychlostí. 

Byli jsme první…
Náš fyzikální ústav, kde pra-

cuji, má svou observatoř. Ro-

botický dalekohled je umístěn 
až na vzdáleném území Jižní 
Ameriky. Ten čeští vědci mohou 
ovládat na dálku, přes internet. 
V roce 2013 se vědělo, že má 
k Zemi přiletět planetka o prů-
měru 45 metrů. Kdyby se srazila 
se Zemí, bylo by to nepříjemné. 
Naším robotickým dálkově ří-
zeným dalekohledem jsme byli 
první, kdo měl možnost toto tě-
leso zachytit. Byli jsme také prv-
ní na světě, kteří jsme věděli, že 
výpočet je správný a že nás toto 
těleso netrefí.  (sol)

  Jiří Grygar na závěr uspořádal autogramiádu. Zájem o jeho publikace a autogramy byl velký.

  Posluchači se s populárním astronomem, který nedávno oslavil 
osmdesátku, chtěli také zvěčnit.



zpravodajství 22. duben 2016 5

Hadí jed

Jejich učitel zoologie se jí líbil 
už od chvíle, kdy poprvé vešel do 
jejich třídy. Opálený, s  dobrou 
fi gurou, chlápek v nejlepších le-
tech. Sálala z něj jistota a sebevě-
domí, které kluci jejího věku po-
strádali. Měl zvláštně zelené oči 
schované za obroučky moder-
ních brýlí. Dodávaly 
mu chlapecký zjev. 
Navíc měl takové 
zvláštní sexy jméno. 
Maxim. Zkoušela 
si před zrcadlem, 
jak vypadá, když 
jeho jméno smysl-
ně šeptá. Přitažlivá 
byla i jeho zvláštní 
záliba. V  kabine-
tu měl terária plná 
hadů. Ne domácích 
mazlíčků, jaké má 
doma kdekdo. Ne-
bezpečné druhy, jejichž kousnutí 
mohlo vyvolat okamžitou smrt. 
Málokdo v  jeho kabinetu byl, 
studenti si ale o jeho teráriích 
vyprávěli hrůzostrašné historky. 
Celý prvák a druhák jí vydržela 
platonická láska k  Maximovi, 
zbožné obdivování. Ve třeťáku 
už ale byla jiná. Dospělá žena, 
žádná holčička. Věděla, co chce. 
A byla zvyklá, že to také dostane. 
Patřila k  nejhezčím holkám na 
škole. Kluci jí nadbíhali. Dělala si 
s nimi, co chtěla. Mohla mít ka-
ždého, na kterého kývla prstem. 
Rváči i šprti, všichni o ni stáli. 
Byla trofej, která klukům přiná-
šela prestiž a uznání. Dělalo jí to 
dobře. Nevadilo jí, že ji mají spo-
lužačky za mrchu. Smála se jim, 
když se snažily napodobit její 
účes nebo styl oblékání. Z krás-
ného káčátka vyrostla ještě krás-
nější labuť. Maxim si všiml, jak se 
změnila a v hodinách jí věnoval 
více pozornosti. Usmíval se na 
ni, o přestávkách s ní několikrát 
zapředl hovor. Bylo jasné, že i on 
ji chce. Byla si jistá. Vždyť to byl 
jenom chlap. Stačilo ukázat mu 
kousek nahého těla, větší výstřih, 
rafi novaně střiženou sukni. Ten 
den měli zoologii jako poslední 
hodinu. Balila si věci dlouho, 
čekala, až většina spolužáků ode-
jde. Pak, aby ji nikdo neviděl, 
proběhla chodbou do patra, kde 
měl Maxim kabinet. Olízla si rty 
a rozepla ještě jeden knofl íček 
dřív, než zaklepala. Jeho hlas ji 
pozval dál a ona v  něm slyšela 
vzrušení a touhu. Čekal ji. Bě-
hem hodiny k ní vysílal žádostivé 
významné pohledy. Rozuměli si 
beze slov. Otevřela dveře a vešla 
dovnitř. Věděla, že vypadá jako 
splněný sen všech mužů. Maxim 
na ni upíral oči, vpíjel se do je-
jích křivek. Smyslně se usmála. 
Konečně má Maxima tam, kde 
ho už roky chtěla mít. Jeho hlas 
zněl chraplavě, když se jí zeptal, 
čím jí může pomoci. Znovu se 
usmála. Přišla až těsně k  němu, 
vzala ho za ruku a vsunula si ji 
do výstřihu. Přitiskla se k  jeho 
stehnu. Zaklonila hlavu, až jí 
vlasy splývaly do pasu. Nastavila 
mu hrdlo k polibku. Dlaní přejíž-
děla po jeho svalnaté hrudi. Pak 
přišla studená sprcha. Maxim ji 
chytil za ruku a mírně od sebe 
odstrčil. Klidným hlasem jí řekl, 
že se musela splést. On se se svý-
mi studentkami osobně nestýká, 
i když ona je mimořádně krásná 
žena. Pak ji požádal, aby odešla 
a ujistil ji, že na celou scénu za-
pomene. Stála před Maximem 
s  rozepnutou halenkou rudá 
hanbou. On ji odmítl. Ona se 
mu nabídla a on ji odmítl. Ne-
mohla tomu uvěřit. Najednou už 
jí nepřipadal přitažlivý. Chlap, 
který má nejlepší léta za sebou. 
Obrýlený v  seriózním obleku, 
postavu, která by zasloužila pár 
hodin v  posilovně. Mžoural na 

ni přes obroučky trapných brý-
lí. Nenáviděla ho, až se jí chtělo 
brečet. Otočila se na podpatku 
a utekla. Měla štěstí, že ji nikdo 
neviděl. Hanbou by se propad-
la. Vzala si své věci a utekla ze 
školy. Doma se zavřela v  pokoji 

a vzteky brečela. Ta-
kové ponížení. Už 
nikdy nemůže do 
stejné školy. To je 
konec. Jestli se ně-
kdo dozví, že ji ten 
chlap odmítl, musí 
se zabít. Teprve po 
několika hodinách, 
kdy vztek střídal 
pláč a lítost, se do-
kázala uklidnit. 
Začala přemýšlet 
o pomstě. Maxim 
ji ponížil a ona mu 

to nedaruje. Nazrál v  ní plán. 
Už věděla, co udělá. Druhý den 
ve škole byla zamlklá. Nesmála 
se na kluky, nelaškovala s  nimi 
jako obvykle. Dělala celý den 
smutnou a ani se nemusela příliš 
přemáhat. Čekala na svou příle-
žitost. Milan ji miloval už dlou-
ho. Snažil se stále, aby si vybrala 
jeho. Občas s  ním někam šla, 
dala mu malou naději. Udržova-
la si ho. Nebyl tak špatný. Docela 
hezký kluk, ostatní ho brali. Teď 
se jí jeho láska hodila. Po škole 
na ni čekal. Chtěl ji doprovodit 
domů. Mámil z ní, co se jí stalo, 
proč je tak smutná. Nakonec se 
mu rozbrečela v  náručí. Řekla 
mu všechno. Jak ji Maxim stále 
obtěžoval, naznačoval v  dvoj-
smyslech, dělal jí návrhy. Včera ji 
po vyučování požádal, ať za ním 
přijde do kabinetu. Nechtěla, ale 
neodvážila se učitele neposlech-
nout. Vrhnul se tam na ni, jako 
zvíře. Znásilnil ji. Než ji pustil, 
ještě jí vyhrožoval, že jestli něko-
mu něco řekne, všechno popře 
a nechá ji vyhodit ze školy. Milan 
byl vzteky bez sebe. Musí na po-
licii, všechno nahlásit. A řediteli 
školy. Všechno odmítla. Prosila 
ho, aby nic nedělal. Musel jí slí-
bit, že nikomu nic neřekne. Tisk-
la se k  němu, líbala ho, hladila. 
Byla si jistá, že Milan nikomu nic 
neřekne, ale že to také nenechá 
jen tak. Milan šel za učitelem 
hned druhý den. Postával na 
chodbě u jeho kabinetu a čekal 
na příležitost. Dočkal se až před 
poslední hodinou. Učitel vyběhl 
na chvíli z  kabinetu na záchod 
a nezamkl dveře. Milan se vplí-
žil dovnitř. Celou jednu zeď za-
bíraly police s  terárii. Pospíchal. 
Všechny je chtěl otevřít a pustit 
Maximovy vzácné sbírky dřív, 
než se učitel vrátí. Chtěl, aby se 
hadi rozlezli po škole a Maxim 
měl problémy. Určitě ho kvů-
li ohrožení studentů vyhodí ze 
školy. Otevřel je všechny. Někteří 
hadi už vylézali z terárií ven. Ne-
měl z  toho příjemný pocit. Měl 
strach. Pozoroval plazy a couval 
zpět ke dveřím. Nespouštěl je 
z očí. Nevšiml si malého hádka, 
který se mu svíjel u nohou. Te-
prve, když ucítil štípnutí a ostrou 
bolest nad kotníkem, uvědomil 
si, co se vlastně stalo. Rozeběhl 
se ke dveřím. Chtěl se okamžitě 
dostat ven, když se mu zatočila 
hlava a upadl. Další uštknutí už 
necítil. Když se Maxim vrátil do 
kabinetu, ležel jeden ze studentů 
na zemi v  bezvědomí. Terária 
byla otevřená. Bylo jasné, co se 
stalo. Hned přivolal záchranku 
a sám začal dávat studentovi 
umělé dýchání a masáž srdce. 
Když přijel lékař, mohl konsta-
tovat jen smrt. Student zemřel 
na prudkou alergickou reakci na 
hadí jed, který by jinak dospělé-
mu člověku příliš neublížil. 

(pur)

SOUDNIČKA

ÚSTECKÝ  KRAJ – Radiologický den pořádala Krajská zdravotní na 
ústecké Větruši popáté v řadě. Tématem byly kardiovaskulární cho-
roby.

Radiodiagnostické oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem pořádalo akci ve 
spolupráci s Okresním sdru-
žením České lékařské komory 
a Profesní a odborovou unií 
zdravotnických pracovníků. Le-
tošního ročníku se účastnilo na 

stovku lékařů a špičkových od-
borníků z regionu. „Jsem velice 
rád, že zdravotnické pracoviště 
Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem pořádá každoročně 
konferenci s regionální účastí 
špičkových zdravotníků v obo-
ru radiodiagnostiky. Letošním 

tématem konference byly kar-
diovaskulární choroby. Přitom 
jde jen o část diagnóz, kterými 
se radiologové zabývají. Ústec-
ká Masarykova nemocnice také 
disponuje Komplexním cerebro-
vaskulárním centrem, jehož sou-
částí je právě radiodiagnostické 
oddělení,“ řekl generální ředitel 
Krajské zdravotní Petr Fiala. 
Ústecké radiodiagnostické od-
dělení prošlo také v  loňském 

roce výraznou obměnou zdra-
votní techniky. V rámci tématu 
se radiologové věnovali zejména 
otázkám kolem vyšetření srdce 
a velkých cév.  „Prezentace měly 
tradičně vysokou úroveň, k nimž 
přispěla i bohatá diskuze radio-
logů ze všech nemocnic Krajské 
zdravotní,“ doplnil primář Ra-
diodiagnostického oddělení ús-
tecké Masarykovy nemocnice 
Milouš Derner.  (sol)

MOST - Na den otevřených dveří mosteckého autodromu pro mo-
tocyklové nadšence The Most MOTOSHOW #1 dorazilo v  sobotu 
na 800 vyznavačů jednostopých vozidel, jejich příbuzných, přátel 
a známých. 

„Od početnější návštěvy mo-
torkáře odradil déšť, který ustal 
až v odpoledních hodinách. I tak 
byl o volné jízdy po velkém zá-
vodním okruhu velký zájem, za 
celý den se jich prodalo více 300,“ 
konstatovala eventová manažer-
ka společnosti AUTODROM 
MOST Veronika Raková.

Nejvydatnější dešťová pře-
háňka se přihnala po poledni, 
kdy se na dráhu vydali akté-
ři spanilé jízdy. Zúčastnit se jí 
mohl každý návštěvník na svém 
motocyklu či čtyřkolce. Koloně 
vévodili VIP hosté dne otevře-
ných dveří a skvělí motocyklo-
ví okruhoví jezdci, bratři Jakub 
a Matěj Smržovi. V  pomyslné 
první řadě s nimi odstartoval do 
spanilé jízdy i náš nejlepší Stunt 

Rider Martin Krátký s přítelky-
ní Katkou za zády. Chvíli před 
tím nabídli divákům adrenali-
novou podívanou, která jako by 
popírala gravitační zákon.

„Loni v září při nultém roční-
ku MOTOSHOW jsme ustavili 
rekord, kdy po dráze kroužilo ve 
stejnou chvíli 225 strojů. Doufali 
jsme, že letos toto číslo vylepšíme, 
zasáhla však příroda,“ uvedla 
Veronika Raková. Kromě účasti 
ve spanilé jízdě uspořádali Ja-
kub a Matěj Smržovi i autogra-
miádu pro fanoušky a ujali se 
také funkce licitátora ve dvou 
dražbách. V první nabízeli další 
kus původního asfaltu velkého 
závodního okruhu autodromu 
z  roku 1983. Artefakt sestávají-
cí z  asfaltu zasazeného do stří-

brné destičky s  vyobrazením 
oválu a jmény pilotů zvučných 
jmen, kteří se dříve po mostec-
kém okruhu proháněli, získala 
za 650 korun Alena Lebedová 
z Vlašimi. 

Motorkářům byl k  dispozi-
ci i jezdec Tomáš Zajíc, mohli 
si objednat za sníženou cenu 

osobní coaching. Intenzivní 
trénink zahrnoval zkrácenou 
desetiminutovou teorii v  boxu, 
dvacet minut praxe na okruhu 
a následné vyhodnocení. To-
máš si přivezl novou Yamahu 
R1, s níž se letos zúčastní celého 
seriálu ALPE ADRIA ve třídě 
Stock 1 000.  (nov)

Lékaři se věnovali vyšetření srdce a cév

MOTOSHOW – spanilá jízda, dražba 
i autogramiáda na autodromu

(Dokončení ze strany 1)
Se zakladatelkou Animánie do 

školy přijel i její tým s fi lmařskou 
technikou. „Jsme tu už poněkoli-
káté, takže děti už tuto práci zna-

jí. Máme obrovskou výhodu, že 
pracujeme se zkušenými fi lmaři. 
Můžeme je učit už mnohem těž-
ší fi lmařské záležitosti. A je také 
pěkné, že fi lmoví nováčci, kterými 

se staly první ročníky, mají mezi 
těmi zkušenějšími sourozence, 
takže se vše propojuje a prolíná. 
Předávají si poznatky, spolupra-
cují a je vidět, že je ta práce baví,“ 

říká dále lektorka Martina Vo-
ráčková.  Nakonec připraví všich-
ni účastníci společnou projektci, 
kde si představí své výtvory. „Za-
čátečníci tak uvidí, co se dá doká-
zat za pár let, co se žáci animaci 
věnují. Starší žáci zase vidí, co se 
podařilo úplným nováčkům. Byli 
bychom rádi, kdyby tuto zkušenost 
mohli rozvíjet žáci až do deváté 
třídy,“ poznamenala učitelka ško-
ly Pavlína Havelková, která s žáky 
prochází projektem od samého 
začátku. Filmy, které žáci vytvoří, 
se zapojí do přehlídky festivalů 
animovaného fi lmu. „Chystáme se 
s šestými, tak i s prvními ročníky 
na přehlídku do Duchcova, kde 
probíhá společná projekce animo-
vaných fi lmů z různých škol, kde se 
fi lmy natáčí. Moc se na to těšíme,“ 
uvedla dále Pavlína Havelková. 
V Mostě se projektu účastní zatím 
jen 7. ZŠ v Mostě.  (sol)

(Více na straně 12)

Školáci z Mostu natočili fi lm 
Zabodují s ním na festivalu?

Prvňáčci točili fi lm o cirkusu. Prvňáčci točili fi lm o cirkusu. 
Šesťáci o hrdinech současnosti.Šesťáci o hrdinech současnosti.
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LITVÍNOV – Na omezené možnosti parkování si stěžují řidiči z Bezru-
čovy  ulice.  Situaci by mělo vyřešit nové parkoviště, na které si ale 
řidiči ještě počkají. Lidé z Bezručovky tak alespoň žádají od města 
dočasné přivírání očí nad přestupky při parkování. 

Neutěšenou dopravní situa-
ci řeší město v  Bezručově ulici 
už delší dobu. Po rekonstrukci 
povrchů komunikací v této uli-
ci došlo podle nové legislativy 
k  omezení počtu parkovacích 
míst. „Ubyla ale také místa tam, 
kde by mohla být. Například 
u domu č. p. 1707 je vyznačena 
žlutá čára zákazu parkování, 
zatímco dříve se tu mohlo stát. 
U jiných domů v ulici ale jsou na 
stejném místě postaveny kontej-
nery na odpad. Kdyby se stejně 
postupovalo také u domu č. p. 
1707, mohlo se ušetřit kontejne-
rové stání a prostor minimálně 
pro tři, spíše pro čtyři parkovací 
místa,“ říká k problému obyva-
telka Bezručovy ulice Monika 
Nechalová. Ta se jménem svým 
i svých sousedů z  ulice obráti-
la na vedení města dopisem. 
„Žádali jsme, aby nám město 
poskytlo alespoň na omezenou 
dobu takový ‚pardon‘. Aby sem 
neposílalo strážníky, kteří řidiče 
za špatné parkování pokutu-
jí. Lidé z  ulice ale nemají jinou 
možnost, než zaparkovat do 
zákazu, protože volná místa tu 
prostě nejsou,“ říká dále Moni-
ka Nechalová. Bezradní řidiči 
někdy z Bezručovy ulice odjíždí 
do okolních ulic a hledají par-
kování tam. „To se ale zase ne-
líbí tamním obyvatelům. Dělají 
pak řidičům různé naschvály. Je 
to velký problém, který sice slibu-
je město vyřešit novým parkovi-
štěm, ale zatím se ještě nezačalo 
ani stavět. Obracíme se proto 
znovu na vedení radnice, aby 

umožnilo šikmé parkování místo 
podélného. To však předpokládá 
pardonování i ze strany Městské 
policie Litvínov. To vše do doby 
než bude nové parkoviště. Město 
pro tuto část Bezručovy ulice ale 
nic nedělá. Dokonce starostka 
města ani neodpověděla na do-
pisy, které jsme jí zaslali,“ doda-
la Monika Nechalová. Litvínov 
ale ani po opakované žádosti 
obyvatel Bezručovy ulice žádné 
extra výjimky nechystá. Parko-
vat v  zákazu se prostě nesmí, 
ani když je situace s  počtem 

parkovacích míst tak napjatá, 
jako právě v  Bezručově ulici. 
„Strážníci kontrolují parková-
ní v  Bezručově ulici stejně jako 
kdekoliv jinde. Neděláme niko-
mu žádné naschvály ani nijak 
výjimečně častější kontroly v  té 
nebo oné ulici. Je nutné, aby 
byl zachován průjezd pro vozi-
dla integrovaného záchranného 
systému, a to právě v  Bezručo-
vě ulici často není. Pokutujeme 
také stání na zeleni. Zvláštní 
pozornost však věnujeme par-
kování v ulici Bezručova v době 
konání hokejových zápasů, kdy 
dojíždějící fanoušci nerespektují 
dopravní značení,“ komentoval 
situaci v Bezručově ulici velitel 
Městské policie Litvínov Zde-

něk Urban. V jednom ale město 
lidem z  Bezručovky vstříc vy-
šlo. „Připravujeme vodorovné 
dopravní značení na páteřní 
komunikaci v  Bezručově ulici, 
kde bude vyznačeno minimálně 
sedm nových parkovacích míst,“ 
uvedl vedoucí odboru naklá-
dání s majetkem Petr Řeháček. 
Všichni si pak oddechnou, až 
bude hotové nové parkoviště, 
které město plánuje už také del-
ší dobu. To by mělo obyvatelům 
Bezručovy ulice zajistit dosta-
tečnou kapacitu parkovacích 
míst. Zatím ale ještě není vy-
brán zhotovitel. A tak z  města 
zní opatrný termín dokončení 
akce do konce letošního roku. 

(pur) 

LITVÍNOV – Každoroční tradiční Valdštejnská slavnost, kterou Lit-
vínov vítá první máj, bude mít i letos bohatý program. Chybět sa-
mozřejmě nebude průvod městem, vítání hraběcí rodiny a rytířský 
turnaj. 

Slavnost letos začíná už v so-
botu, na kdy si studenti litví-
novského gymnázia připravili 
Studentský majáles. Odpoled-
ne tak bude zámecký park pa-
třit studentskému programu, 
večer pak vystoupení kapely 
VOXEL. „Studenti připravují 
majáles už řadu měsíců. Bo-
hužel letos jsme podali pozdě 

žádost o příspěvek od města Lit-
vínov, a tak se bude akce konat 
poprvé po pětadvaceti letech bez 
fi nančního přispění města. Na 
majáles studentům přispělo ale 
město Meziboří a Severní ener-
getická. Litvínov nám půjčil 
pódium,“ říká ředitel gymnázia 
Jan Novák. Samotná Valdštejn-
ská slavnost vypukne v  neděli 

1. května. „Prvomájová Vald-
štejnská slavnost připomíná 
období, kdy litvínovské panství 
patřilo rodu Valdštejnů. V prů-
vodu, procházejícím městem, 
nechybí Litvínovské mažoretky, 
Dechový orchestr ZUŠ, litvínov-
ská skupina historického šermu 
Briganti, herci Docela velkého 
divadla. Ti všichni se zapojí do 
celodenního programu. Průvod 
uzavírá kočár se zámeckým pá-
nem a jeho rodinou. Od té chví-
le bude zámeckým parkem znít 
nejen barokní hudba, ale i zbra-

ně skupin historického šermu 
a křik řemeslníků  nabízejících 
výrobky na tradičním jarmar-
ku. Všichni bez rozdílu věku si 
až do pozdních večerních hodin 
mohou vybrat z bohaté progra-
mové nabídky,“ zve na slavnost 
Dáša Wohanková z  propagace 
města. Na slavnosti letos vy-
stoupí například kapela snů 
SUPERGROUP.cz, Strážníci 
a Míra Ošanec, Petr Kalandra 
Memory Band, Pepa a Matěj 
Štrossovi a Velký dechový or-
chestr ZUŠ Litvínov.  (pur)

LITVÍNOV – Třínohá fenka Ťapka z  litvínovského psího útulku už 
čtyři roky pomáhá lidem s různými hendikepy. Je zkušeným canis-
terapeutem a nezaváhá ani v sebesložitějších situacích. Každoročně 
o tom přesvědčí zkušební komisaře při zkouškách, které psi i pso-
vodi v canisterapii musí stále obnovovat. I tentokrát (už počtvrté) 
obstála na výbornou. 

„Bylo to úplně bez problémů. 
Ťapka nezaváhala. Už je to zku-
šený harcovník,“ chválí svoji 
fenku Štefan Horský. S Ťapkou, 
která je také maskotem psího 
útulku v Litvínově, dochází 
do Domova sociálních služeb 
v Nové Vsi v Horách a do spe-
ciální školy v Litvínově. „Fenka 
je šikovný canisterapeut. Má 
milou povahu, lidem dokáže 
ulehčit a pomoct,“ říká o Ťap-
ce Štefan Horský. Když Ťapka 
skládala zkoušky poprvé, na 
cestě domů neznámý zloděj 
její osvědčení z auta ukradl. 
„To se nám už nikdy nestane. 
Tentokrát jsme si diplom po-

řádně pohlídali,“ směje se nad 
vzpomínkou Štefan Horský. Na 
první zkoušky se tehdy dlouho 
připravovali. Zkoušky totiž ne-
jsou jen o psu, ale i o jeho pá-
novi. Teď už je to ale pro Ťapku 
i jejího pána jednodušší. Celý 
rok totiž pomáhala lidem, kteří 
terapii potřebují. „Nejdůležitěj-
ší je, aby byl pes dobře socializo-
vaný. Canisterapeutické zkoušky 
kladou úplně jiné požadavky na 
psy než zkoušky pracovní. Musí 
mít důsledně zvládnutou po-
slušnost, umět si přestat hrát, 
když to potřebuji. Musí zvládat 
práci s  klientem, především po-
lohování. Nesmí být agresivní 

a zvládat nenadálý hluk. A ce-
lou řadu dalších, pro canistera-
pii důležitých, dovedností,“ říká 
dále Štefan Horský. Ťapka za 
svůj výkon při zkouškách do-
stala dekret, který ji opravňuje 

k „terapii psem“. Canistera-
peutický tým, Štefan Horský 
a Ťapka, prospěl na výbornou, 
což dekretem potvrdila obecně 
prospěšná společnost Pomocné 
tlapky.  (pur)

Obyvatelé z Bezručovy ulice žádají 
od radnice dočasný „pardon“ 

Valdštejnská slavnost zaplní Litvínov

Fenka Ťapka opět na výbornou!

  Fenka Ťapka je velkým oblíbencem u dětí i dospělých.

  Obyvatelé Bezručovy ulice si stěžují na problematické parkování.
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LITVÍNOV – Litvínovské gymnázium T. G. Masaryka doznává v  po-
sledních dvou letech zásadní změny. Přibylo dlouho žádané víceú-
čelové hřiště, opravila se kanalizace a chystá se i nová fasáda. Do 
rekonstrukce gymnázia a sportovního hřiště investuje kraj více než 
30 miliónů korun. Co vše se na budově gymnázia už zvládlo a co je 
ještě potřeba dodělat, jsme se zeptali ředitele školy Jana Nováka.

Nelze si nešimnout probí-
hajících stavebních prací vně 
budovy gymnázia. Co se zde 
nyní děje?

Po letech se podařilo zrekon-
struovat kanalizaci v  budově 
a objekt izolovat. Práce probí-
hají uvnitř budovy i zvenku. 
Uvnitř se rekonstruuje kana-

lizace v  suterénu školy. Ručně 
se vykopalo a vyvezlo několik 
tun odpadem kontaminované 
zeminy a rozbité armatury, ze 
kterých roky unikal odpad do 

podloží objektu. Podloží se od-
kopalo do hloubky dvou me-
trů. Položily se nové plastové 
odpadní roury. V  suterénu se 
vybudovala nová podlaha, polo-
žila se dlažba. Tímto zásahem se 
gymnázium prakticky ze dne na 
den zbavilo zápachu, který ško-
lu sužoval roky a nabýval na in-

tenzitě. V současné době máme 
v  suterénu plnohodnotné nové 
učebny a sociální zařízení. 

Co dalšího se bude ještě dít?
Stejným způsobem budeme 

ještě sanovat posilovnu a šatny 
se skříňkami. Zápach už je ale 
defi nitivně pryč. Zvenku budovy 
se pracuje na hydroizolaci objek-
tu, upravují se tak zvané anglic-
ké dvorky kolem školy, budova 
se obkopává, aby zdivo větralo. 
Komplet se předláždilo  atrium, 
které bude možné dál využívat 
například jako místo odpočin-
ku pro studenty. Pracuje se také 
na zahradě. Tady se obnovují 
cesty, doplňují lavičky. Podle 
studentského projektu tu v příš-
tích letech plánujeme vybudovat 
arboretum. To ale až bude rekon-

strukce školy celá dokončená.
Školu čeká nová fasáda. Kdy 

to bude?
Jednotlivé etapy na sebe měly 

navazovat a fasáda se měla začít 

dělat už letos. V současné době 
se ale čeká na rozhodnutí mi-
nisterstva kultury. V  minulosti 
byl totiž objekt gymnázia ozna-
čen za památkově významnou 
budovu, za výkvět architektury 
německého funkcionalismu. 
Pokud to ministerstvo kultury 
uzná, nebude moci být objekt 
zateplen, a tudíž nemůžeme po-
čítat ani s novou fasádou. Věřím 
ale, že v  tomto případě zvítězí 
zdravý rozum. V  minulosti se 
při různých rekonstrukcích udě-
lalo do architektury objektu ško-
ly mnoho zásahů, které nikdo 
s památkáři nekonzultoval.  Na-
příklad zmizely původní luxfery. 
Změnily se také atiky a zaatikové 
žlaby, nejcennější prvek celé ar-
chitektury budovy gymnázia. 

První etapou byla výstavba 
víceúčelového hřiště. Jak jste 
s hřištěm spokojen?

Naprosto. Víceúčelové spor-
toviště jsme opravdu potřebova-
li. Využívají ho studenti v rámci 
výuky, ale mohou ho také využí-
vat v době volna. Hřiště za 350 
korun pronajímáme veřejnosti, 
a to denně od 16 do 20 hodin. 
Stačí si jen hodinu objednat 
prostřednictvím našich webo-
vých stránek. Hřiště je možné 
využívat také ve večerních hodi-
nách, je osvětlené. Jsem rád, že 
je o hřiště zájem. Nechtěl jsem, 
aby v  odpoledních hodinách 
zůstávalo prázdné a zavřené. Je 
v centru města a mělo by sloužit 
všem.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínovská městská policie v uplynulém týdnu testova-
la po třech měsících provozu tísňová tlačítka v základních školách.  
Díky podpoře společnosti United Energy je začátkem roku městská 
policie instalovala do všech litvínovských škol. 

Na realizaci projektu Měst-
ské policie Litvínov na zabez-
pečení budov základních škol 
a systém včasného varování 
věnovala společnost United 
Energy padesát tisíc korun už 
koncem loňského roku. „Jedná 
se o bezdrátová tísňová tlačítka 
pro přivolání pomoci v případě 
jakéhokoliv nebezpečí či nouze. 
Tísňová tlačítka jsou napojena 

na pult centrální ochrany objek-
tů městské policie. Po jejich po-
užití okamžitě vyjede na místo 
hlídka městské policie, případně 
další bezpečnostní složky. Dojezd 
hlídky po přijetí signálu nouze 
je do dvou minut do každé z lit-
vínovských škol. Systém rovněž 
umožňuje rozesílat SMS zprávy 
ředitelům škol, například v pří-
padě varování při vzniklých situ-

acích, které se týkají bezpečnosti 
dětí,“ vysvětlil velitel městské 
policie Zdeněk Urban. Systém 
je možné také dále rozšiřovat. 
Ředitelé škol mohou například 
pořídit další tísňová tlačítka tak, 
aby jich bylo ve škole několik na 
různých místech. Je také možné 
nainstalovat ve škole kamery, 
které v případě vyslání signálu 
nouze budou přenášet obraz do 
operačního střediska městské 
policie tak, aby bylo okamžitě 
jasné, o jakou nouzovou situ-
aci se jedná. „Měli jsme trochu 
obavu, aby děti tlačítka nezneu-

žívaly. Ale během třech měsíců, 
co jsou tlačítka v  provozu, se 
to stalo pouze jednou. Tlačítka 
jinak fungují bezchybně,“ říká 
dále Zdeněk Urban. Během týd-
ne testoval velitel také připrave-
nost svých hlídek. Jak rychle na 
tísňový signál ze školy zareagují. 
„Jsem spokojený. Ještě plánuje-
me další cvičení na toto téma 
na závěr školního roku. Nejprve 
ale připravíme podrobnou meto-
diku, kterou se budou strážníci 
řídit. Také budou všichni zno-
vu proškoleni,“ doplnil velitel. 
 (pur)

MEZIBŘÍ - Jedenáct šesťáků z mezibořské školy si na jediný den vy-
zkoušelo, jaké to je být knihovníkem. V  rámci oborového dne jim 
práci v knihovně „zařídila“ jejich učitelka. 

V  knihovně děti jen nekou-
kaly, ale byly platnými pomoc-
níky. „Naším hlavním úkolem 

byla reorganizace oddělení his-
torické literatury. Bylo třeba 
všechny knihy vyndat z  polic, 
vytvořit příbuzné tematické 
celky, vyřadit staré svazky, na-
psat nové popisky, knihy znovu 
narovnat do polic. Protože nám 
šla práce pěkně od ruky, pomohli 
jsme ještě s  abecedním řazením  
sci-fi  literatury, srovnali ode-
psané knihy určené na prodej 
zájemcům a vyvezli vyřazené 
tituly,“ popisuje náročný pra-
covní den svých žáků učitelka 
Alena Lencová. Dětem se práce 
v knihovně líbila rozhodně víc, 
než vysedávání ve školních lavi-
cích. „Líbila se mi ta zkušenost, 
dozvěděl jsem se něco víc o kníž-
kách a aspoň vím, co si mám 
v  knihovně půjčit. A taky se mi 
líbilo, že jsme si mohli víc poví-
dat s paní učitelkou,“ zhodnotil 
oborový den  Honza ze 6. A. 
V knihovně se líbilo také Adéle, 
Lucce a Terce ze 7. A a rády by 
tam šly pomáhat znovu. „Mně 
se líbila příjemná atmosféra 
a zajímavé bylo přehrabovat se 
v tolika knížkách. Překvapilo mě, 
kolik tam bylo prachu,“ doplnil 
spolužáky Martin z 6. A.   (pur)

Děti si zkoušely práci knihovníka

Tísňová tlačítka ve školách fungují

Ředitel gymnázia: „Naše hřiště je 
v centru města a mělo by sloužit všem“

  Dětem se mezi knihami mimořádně líbilo.

  Ředitel gymnázia na stavební práce dohlíží osobně.
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RACIO MOST s.r.o.
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řidiče - obsluhu sacích kombi vozů
ŘP s k. B + C, platný profesní průkaz řidiče, ADR vítána

Požadavky: praxe, dobrý zdravotní stav, čistý 
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kopriva@odpadyracio.cz 

telefonicky na číslech: 
775 654 501 nebo 606 029 702 

LITVÍNOV – Střední odborná škola v Hamru hostila již po sedmnácté 
studentské špičky oborů krejčí a kadeřník. Do soutěže Junior 2016 
se zapojilo celkem jedenáct škol ze severních a středních Čech. Mla-
dí kadeřníci a kadeřnice měli za úkol vytvořit originální účes podle  
současných trendů. Inspirací pro ně měl být vlasový mág Patrick Ca-
meron a jeho společenské účesy. 

Soutěžní módní přehlídku 
Slet krásných čarodějnic letos 
ovládlo téma Sports fashion. 
Kadeřnické soutěže se celkem 
zúčastnilo osm škol, ze kte-
rých soutěžilo patnáct žáků. 
O vítězích tradičně rozhodo-
vala odborná porota složená 
z významných osobností. Za 
nelepší počin označila poro-
ta účes Kláry Luňákové ze SŠ 
gastronomie a služeb z Liberce. 
Druhé místo obsadila Kristýna 
Petrlíková ze SŠ řemesel a slu-
žeb v Děčíně. Bronzová pozice 
patřila domovské škole v Ham-
ru a vybojovala ji Denisa Reich-
lová, která získala také ocenění 
laické poroty. 

Škola měla tu čest již poněko-
likáté přivítat superstar kadeřnic-
kého světa, Janu Burdovou. Tato 
držitelka několika titulů Kadeř-
nice roku a trojnásobná vítězka 
soutěže Czech and Slovak Hai-
dressing Awards i letos udělila 
prestižní ocenění. „Letošní ročník 
soutěže je na velmi vysoké úrovni. 
Vážím si každého člověka, který 
není líný a je ochotný zvednout 
se a něco dělat. Rozhodování pro 

mne nebylo jednoduché,“ popsa-
la Jana Burdová. Čistota účesu 
a splnění zadaného tématu byly 
důvodem pro ocenění Nikoly 
Karpfové, žákyně Střední školy 
gastronomie a služeb z Liberce. 
Za svou práci získala Nikola Kar-
pfová kromě věcných darů i mož-
nost absolvovat stáž v prestižním 
kadeřnickém studiu Jany Burdo-
vé v Teplicích. 

Se svými kolekcemi zamě-
řenými na sportovní módu se 
v krejčovské soutěži představilo 
pět škol. Soutěžní molo patřilo 
hned sedmadvaceti modelkám. 
Velký úspěch slavila odbor-
ná škola z Varnsdorfu, pro niž 
byla soutěž Junior premiérou. 
Do Varnsdorfu přivezla první 
místo Klára Godlová. Druhým 
místem ocenila odborná poro-
ta Julii Hartmanovou z hamer-
ské školy a na třetím místě se 
umístil Nikolas Ilko z OA a SOŠ 
gen. Františka Fajtla v Lounech. 
„Jsem moc ráda, že soutěž poctili 
svou návštěvou i pozvaní hosté, 
vedoucí odboru školství Kraj-
ského úřadu v Ústí nad Labem 
Dagmar Waicová, Štěpán Haraš-

ta z Krajského úřadu a místosta-
rosta Litvínova Milan Šťovíček,“ 
zhodnotila ředitelka školy Jitka 
Francírková a dodala, že se těší 
na další ročník, pro který již 
nyní škola hledá vhodné a in-
spirující téma.  (sol) 

předsedu Řídicího výboru 
Paktu zaměstnanosti Ústeckého 
kraje Martina Kliku

Rozvíjející se ekonomiku 
České republiky brzdí nedosta-
tek pracovních sil v technických 
oborech. Potýká se se stejným 
problémem také Ústecký kraj? 

„Nedostatek zaměstnanců 
v technických oborech hlásí vět-
šina velkých investorů v  kraji. 
Chybí zkušení svářeči, mecha-
nici, zámečníci, soustružníci 
a další. Je nutná podrobná ana-
lýza trhu práce a začít řešit pro-
blém od základu. Tedy od střed-
ních škol. Nejen posílit školství 
v  kraji o chybějící obory. Ale 
také více se zajímat o studenty. 
Hendikepem středních škol, a to 
i těch krajských, je, že pedago-
gové nejsou schopni včas rozpo-
znat a vyhodnotit případy, kdy 
mladí lidé na studium nestačí 
a odchází před jeho ukončením. 

Přibývá přípa-
dů lidí se zá-
kladním vzdě-
láním, kteří ze 
středních škol 
ještě před maturitou odchází 
na úřady práce. S těmi je nutné 
pracovat a včas je přesvědčit ke 
studiu učebního boru. To je ale 
problém nejen středních škol, 
ale i rodičů. Trendem je umístit 
dítě do střední školy s  matu-
ritou za každou cenu. Když na 
školu nestačí, jsou se základ-
ním vzděláním jen velmi těžko 
uplatnitelní na trhu práce. O vy-
učené mladé lidi mají přitom 
zaměstnavatelé obrovský zájem 
a stále je jich nedostatek. Jedná 
se o problém, při jehož řešení 
se musí spojit zaměstnavatelé 
se svými požadavky a školy. Vý-
sledek se nedostaví hned, chce 
to čas a důslednou spolupráci 
všech, kdo ovlivňují trh práce.“ 
 (pur)

Mladí kadeřníci a krejčí se opět blýskli

Výsledky za odbornou 
porotu obor kadeřník:

1. Luňáková Klára, SŠ gas-
tronomie a služeb, Liberec

2. Petrlíková Kristýna, SŠ 
řemesel a služeb, Děčín

3. Reichlová Denisa, SOŠ, 
Litvínov-Hamr

Výsledky za laickou po-
rotu obor kadeřník:

vyhlášeno pouze 1. mís-
to - Denisa Reichlová, SOŠ, 
Litvínov-Hamr

Zvláštní cena Jany Bur-
dové:

Karpfová Nikola, SŠ gast-
ronomie a služeb, Liberec

Výsledky odborné poro-
ty obor krejčí:

1. Godlová Klára, VOŠ, 
SpŠ a SOŠ služeb a cestovní-
ho ruchu, Varnsdorf

2. Hartmanová Julie, SOŠ, 
Litvínov-Hamr

3. Ilko Nikolas, OA a SOŠ 
gen. Františka Fajtla, Louny

V Meziboří je 
bezpečno

Zprávu o stavu bezpečnosti 
přednesli mezibořským zastupi-
telům velitelka Policejní stani-
ce Meziboří Miluše Mojžíšová 
a vedoucí územního odboru 
Jiří Volprecht. O bezpečnost ve 
městě se stará jedenáct policis-
tů Policejní stanice Meziboří. 
V loňském roce se jim podařilo 
objasnit 46 trestných činů z  66, 
které byly na území Meziboří 
spáchány. Oproti předchozímu 
roku došlo k  poklesu na úse-
ku majetkové trestné činnosti, 
a to zejména u krádeží vloupá-
ním do zahradních chat, garáží, 
osobních motorových vozidel 
a jiných objektů. „Začátkem loň-
ského roku došlo k opakovaným 
vloupáním do sklepů a garáží 
a krádežím jízdních kol. Tyto pří-
pady se podařilo objasnit a někte-
rá kola vrátit majitelům,“ uvedla 
Miluše Mojžíšová.  „Nejčastějším 
předmětem, který se v  loňském 
roce kradl, byl mobilní telefon. 
V okrese bylo ukradeno 469 mo-
bilů za dva a půl miliónu korun,“ 
prozradil zastupitelům Jiří Vol-
precht. Miluše Mojžíšová pak 
zastupitele informovala o tom, 
že z Meziboří odešel jeden poli-
cista, ale okamžitě ho nahradila 
policistka z  Litvínova. „Velmi 
dobrá spolupráce je s  Městskou 
policií Litvínov. Strážníci nám 
ve městě pomáhají, když řešíme 
případy mimo Meziboří. Hodně 
nám pomáhá také kamerový sys-
tém,“ chválila Miluše Mojžíšová 
litvínovské kolegy. Starosta měs-
ta Petr Červenka pak policistům 
za práci poděkoval.  

Město pořídí novou 
odrazovou zeď

Zastupitelé schválili nákup 
nové odrazové zdi pro oddíl teni-

su. Jedná se o dva kusy mobilní 
zdi. Dále město pořídí oploce-
ní nohejbalového hřiště. Oba 
požadavky nebyly zaneseny ve 
schváleném rozpočtu. Proto za-
stupitelé navýšili účet vedlejší 
hospodářské činnosti o 50 tis. Kč.

Občané žádají 
oplocení hřiště

Na závěr jednání zastupitelů 
se rozproudila diskuze o mož-
ném oplocení herních prvků 
v  ulici Svahová. Dotaz na další 
osud herního plácku vznesla 
občanka Kamila Lahmerová. 
„Zajímalo by mě, jaký má měs-
to s  tímto prostorem další zá-
měr. Proslýchá se, že tu město 
plánuje vybudovat parkoviště,“ 
obrátila se na starostu Kamila 
Lahmerová. „V  minulosti jsme 
řešili podobný návrh, že by se 
hřiště přesunulo a vybudovalo se 
tu parkoviště. Od tohoto úmyslu 
jsme ale ustoupili. V  současné 
době nemá město s  tímto pro-
storem žádný záměr,“ uvedl 
starosta Petr Červenka. Kamila 
Lahmerová si pak také postěžo-
vala na pejskaře, kteří v  těchto 
místech, kde si hrají děti, venčí 
své psy a nereagují ani na upo-
zornění rodičů. „S pejskaři je 
problém. Pomozte nám s  nimi. 
Pokud se něco takového stane, 
volejte Policii ČR,“ požádal Petr 
Červenka. Podle některých 
zastupitelů by bylo nejlepším 
řešením hřiště oplotit. „Všech-
na dětská hřiště v Meziboří jsou 
oplocena. Ve Svahové ulici se jed-
ná o oddechovou zónu,“ vysvět-
lil vedoucí Technických služeb 
Meziboří Pavel Esop. O dalším 
osudu oddechové zóny, případ-
ně jejím oplocení rozhodnou 
úředníci v nejbližší době. Podle 
vyjádření zastupitelů ale není na 
pořadu dne rušit herní prvky 
v těchto místech.  (pur)

  OTÁZKA PRO...

Z jednání mezibořského 
zastupitelstva

Denisa Reichlová ze Denisa Reichlová ze 
střední školy v Hamru střední školy v Hamru 

vybojovala v kadeřnické vybojovala v kadeřnické 
soutěži ve velké soutěži ve velké 

konkurenci třetí místo.konkurenci třetí místo.

Zvláštní cenu Jany Zvláštní cenu Jany 
Burdové získala Nikola Burdové získala Nikola 

Karpfová z Liberce za Karpfová z Liberce za 
tento účes.      tento účes.      
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MEZIBOŘÍ – V domově sociálních služeb v Meziboří zřídí Pokoj plný 
vzpomínek. Vzpomínky pomáhají seniorům překonat těžkosti věku 
a nemocí. Se zřízením pokoje pomohl mezibořskému domovu Ús-
tecký kraj, který mu věnoval výtěžek ze XII. reprezentačního plesu.

Pokoj vzpomínek bude kli-
entům domova sloužit pro re-
miniscenční terapii. „Vybavení 
vzpomínek pomáhá seniorům 
překonat těžkosti věku a ne-
moci. Reminiscenční terapie je 
cílená a záměrná práce se vzpo-
mínkami. Jednou z cest vyvolání 
vzpomínek je smyslová stimula-
ce, například dotek, vůně, nebo 
návštěva různých míst, které 
vyvolají příjemné vzpomínky 
na minulost a v neposlední řadě 
jsou to i   sbírky reminiscenčních 
pomůcek jednotlivých uživatelů,“ 
vysvětluje záměr sociální pra-
covnice Martina Nebesářová. Ve 
vzpomínkovém pokoji bude 

dobový nábytek, který připome-
ne seniorům domácnost jejich 
rodičů a prarodičů. Fotografi e 
a hudební nahrávky pak zave-
dou seniory zpět do doby, kdy 
jako mladí chodili na taneční zá-
bavy. Ve vzpomínkovém pokoji 
nebudou chybět předměty, které 
připomenou první roky manžel-
ství, školu, děti. „Reminiscenční 
terapie probíhá i v pokojích, které 
jsou vybaveny i vlastními věcmi 
nebo nábytkem klienta. Práce 
se vzpomínkami má přímý vliv 
na kvalitu života seniorů, pro-
tože znalost osobního příběhu je 
dobrým východiskem pro hledání 
osobního cíle uživatele v rámci 

individuálního plánování služby. 
Samotný pohled na známou věc 
vyvolá v mozku reakci, a toho 
chceme dosáhnout,“ doplnila 

Martina Nebesářová. Na vyba-
vení pokoje získal mezibořský 
domov sociální péče od Ústec-
kého kraje 134 650 Kč.  (pur)

MEZIBOŘÍ – Mezibořská základ-
ní škola každoročně pořádá 
výjezdy žáků. Díky smlouvě jí 
s  výjezdy pomáhá Všeobecná 
zdravotní pojišťovna.

„Jako školské zařízení, které 
se nachází v oblasti s častým vý-
skytem smogu, organizujeme ka-
ždoročně pro své žáky tuzemské 
pobyty v  lokalitách s  vyhovující 
kvalitou ovzduší. Jedná se o školy 
v  přírodě, tábor, vodácký a ly-
žařský kurz,“ říká ředitel školy 
Jan Peška. Náklady na pobyt ale 
nemusí hradit rodiče dětí v plné 
výši. Škola se postarala o smlou-
vu se zdravotní pojišťovnou, 

která jim na ozdravné poby-
ty připlácí. „Na základě této 
smlouvy bude žákům 1. stupně 
ZŠ poskytnut fi nanční příspěvek 
z fondu prevence v  rámci pro-
jektu ‚Za zdravým vzduchem‘. 
Celková čerpaná částka pro 140 
žáků bude v  letošním roce činit 
168 000 Kč.  Chtěli bychom tou-
to cestou poděkovat Všeobecné 
zdravotní pojišťovně za fi nanční 
příspěvky.  Počet zájemců se ka-
ždoročně zvyšuje a díky příspěv-
kům se akcí mohou zúčastnit 
i děti, které by bez této fi nanční 
pomoci nevyjely,“ dodal ředitel 
školy.  (pur)

CHODNÍK SE OPRAVÍ - Technické služby Meziboří opraví 
140 m2 chodníku u bloku čp. 239, 240 a 241 na Okružní ulici. 
Město tak vychází vstříc sdružení vlastníků domu, které na své 
vlastní náklady provádí svislou izolaci domu. „Upřednostňujeme 
chodníky u všech domů, jejichž vlastníci nechají dům izolovat. 
Akci jsme proto provedli přednostně před jinými v  rámci plánu 
oprav a rekonstrukce povrchů komunikací a chodníků,“ vysvětlil 
vedoucí Technických služeb Meziboří Pavel Ezop. Nový chod-
ník vyšel na 80 tisíc korun.  (pur)

Pokoj plný vzpomínek pomůže 
překonat strasti stáří

Školáci z Meziboří opět 
vyjedou za zdravím

MEZIBOŘÍ – TJ Baník Meziboří končí s provozováním místního lyžař-
ského vleku i přilehlé restaurace. Svou výpověď už tělovýchovná 
jednota městu oznámila. O sjezdovku se budou nově starat mezi-
bořské technické služby, které zajistí už následující zimní sezónu. 

O výpovědi, kterou v písemné 
podobě chystá na nejbližší dny 
TJ Baník Meziboří, informovala 
na pondělním jednání meziboř-
ské zastupitele vedoucí odboru 
výstavby, majetku a sociálních 
služeb Gabriela Soukupová. „TJ 
Baník Meziboří nás zatím ústně 
informoval o tom, že vypoví ná-
jemní smlouvu. V  nejbližší době 
čekáme také písemnou výpověď. 
TJ Baník nejprve musí vyřešit 
vlastní smluvní vztahy s  dalšími 
pronajímateli, například s  provo-
zovatelem restaurace u sjezdovky 
nebo dětského vleku. Není totiž 
možné, aby stávající smluvní 
vztahy mezi tělovýchovnou jedno-
tou a další stranou přešly jen tak 
na město,“ vysvětlila zastupitelům 
Gabriela Soukupová. Výpověď 
TJ Baníku Meziboří by měla být 
platná nejpozději k  31. červenci 
letošního roku. Technické služby 
Meziboří už proto musí nyní při-
pravovat vše tak, aby byly schop-

né zajistit další zimní sezónu. 
„Vytvoříme nové pracovní místo 
správce lyžařského areálu. Na 
dohodu pak zaměstnáme někte-
ré členy TJ Baník Meziboří, kteří 

jsou ochotni dál se sportovním ak-
tivitám ve městě věnovat,“ uvedl 
vedoucí technických služeb Pavel 
Esop. Podle předběžných dohod 
by měl mezibořský Baník městu 
vlek, strojovnu i turnikety da-
rovat. „Město nemůže investovat 
do cizího majetku. Je proto nutné, 
aby nám Baník vlek i další vyba-
vení daroval. Technické služby 

pak budou muset připravit revize 
veškerého technického zařízení. Je 
také potřeba zjistit hodnotu da-
rovaného majetku. Na tom všem 
už bude pracovat nový správce. 
Nebude to nijak lehká záležitost, 
jsem ale přesvědčen, že technické 
služby zvládnou provoz zimní-
ho areálu zajistit,“ doplnil Pavel 
Esop.  (pur) 

Baník dal výpověď, o sjezdovku se budou 
starat mezibořské technické služby

  Mezibořští zastupitelé projednávali žhavé téma - lyžařskou sjezdovku.

  Seniorky při „terapii“.
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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
 ■ Koupím benzinovou sekačku, 

válendu nebo starší postel, za-
hradní hadici, kulatý stůl zahradní 
se slunečníkem, šatní skříň, levně 
nebo za odvoz. Telefon: 736 164 
363

 ■ Nabízím kojeneckou výba-
vičku, velikost od narození do 6 
měsíců, neutrální, pěkná, levně. 
Telefon: 737 586 243

 ■ Koupím hudební nástroje, 
housle, violu, cello, kontrabas i 
staré a velmi poškozené. Telefon: 
604 737 990

 ■ Prodám plynové bomby 1092 
kg za 1 000 Kč, dále videokameru 
Sony 8 mm a příslušenství, cena 
1 000 Kč. Pro sběratele prodám 
lesklé černobílé foto – pivovar 

Most. Telefon: 606 151 598
 ■ Koupím LP gramofonové des-

ky, větší množství vítáno, přijedu. 
SMS nebo prozvonit na telefon: 
721 442 860. Děkuji

 ■ Prodám vlnu na svetry, bavln-
ky na vyšívání, daruji časopisy: 
pletení, vyšívání apod. Prodám 
látky – módní – vše levně. Telefon: 
604 736 786

 ■ Prodám krásnou toaletu, svět-
lé dřevo, dvoudílné zrcadlo, černé 
sklo, 2 šuplíčky – 300 Kč, křesílko 
celočalouněné, nohy světlé dřevo 
– 100 Kč. Most. Telefon: 774 449 
292

 ■ Prodám horské kolo, značka 
Elán, cena 1 000 Kč. Telefon: 725 
619 507

 ■ Nabízím nový kabát na jaro, 
tříčtvrteční, černý, velikost 54, za 
symbolickou cenu 50 Kč, možno i 
poslat. Telefon: 737 586 039

 ■ Prodám novou pánev na pa-
lačinky - 50 Kč, starší mlýnek na 
maso – 50 Kč, nový mlýnek na 
maso – 180 Kč, mlýnek na mák – 
50 Kč, různé rámované obrázky 
od 30 – 250 Kč. Most. Telefon: 774 
449 292

 ■ Prodám pěkné židle 6 ks, jed-
notlivě, světlé dřevo, čalouněné 
opěradlo a sedák v béžové barvě 
s hnědým vzorem, cena 200 Kč/ks. 

Most. Telefon: 774 449 292

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám řadový domek – Litví-

nov – Loučky. Telefon: 774 173 162
 ■ Prodám zahradu v Litvínově, 

340 m2 s chatkou, kůlnou, grilem, 
skleníkem, přívod užitkové vody. 
RK nevolat. Telefon: 724 313 441

 ■ Prodám DB 2+KK, ulice J. Ševčí-
ka, blok 705 za VZP, šesté patro, jih, 
výhled do parku, parkování před 
domem. Velmi zachovalý stav, bez-
pečnostní dveře a zámky, plovoucí 
podlaha, koberce, skříň, věšák na 
prádlo, satelitní držák, sklep, ko-
mora, slušný tichý dům. Cena 175 
000 Kč. Telefon: 721 819 050

SEZNÁMENÍ
 ■ Najde se zachovalý nekuřák do 

62 let, láska a cit a porozumění. Já 
62/155/56, zdravá se zahrádkou. K 
vážnému seznámení. Most. Tele-
fon: 736 164 363

 ■ Vdova 64/172, hledá k vážné-
mu seznámení muže 60-68 let. 
Telefon: 731 171 175

 ■ Najdu pohodového kamaráda, 
co se dovede smát? Posedět, po-
povídat, někam si vyjet, mít hezké 
stáří, 63letá z Mostu. SMS: 704 177 
768

 ■ 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
 ■ Prodám nové letní gumy, 3 ks, 

Matador 165R 13 i s diskama – 600 
Kč, Digital Satellit Reciver Topfi eld 
TF 7700 HSCI – dohodou, autose-
dačku 3-10 kg – 350 Kč. Telefon: 
736 164 363

VZPOMÍNKA
 ■ Dne 10. dubna 

uplynuly 4 roky, kdy 
nás navždy opustil 
pan Bohumil Ott. 
S láskou a úctou 
vzpomínají man-
želka, dcery s rodinami, vnuci a 
vnučky s rodinami a také sestry a 
bratři s rodinami a ostatní příbuz-
ní. Moc nám scházíš. Prosíme, kdo 
jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme

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

MĚSTSKÉ DIVADLO MOST
23. 4. od 17 hodin PRINCEZNA SE ZLATOU HVĚZDOU NA ČELE
Klasická pohádka o princezně Ladě, která před zlým králem prchla a za prince se pro-
vdala. Inscenace pro celou rodinu.  Vstupné na reprízy: 150 a 170 Kč, děti 80 Kč. Délka 
představení: 100 minut. 

25. 4. od 19 hodin MMMM - FINÁLNÍ KONCERT 25. SEZONY
Přátelé Festivalového orchestru Petra Macka. Houslový virtuós Ivan Ženatý, dirigent Mar-
tin Lebel (FR), fl étnistka Isabelle Prain (FR), harfi sta Lukáš Dobrodinský. Zazní hudba 
Ch. P. E. Bacha, M. Brucha, M. Ravela a dalších. Doprovází a spoluúčinkuje Festivalový 
orchestr Petra Macka. Uvádí Koncertní agentura MMMM. Vstupné je 300 Kč. 

26. 4. od 19 hodin BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK
Autor: Peter Serge Butko. Režie: Peter Serge Butko. Divadelní hra na fi lm, aneb gangster-
ská pohádka na motivy fi lmu J. L. Godarda Bláznivý Petříček. Příběh lásky mladého muže, 
znuděného všedností, a krásné teroristky se odehrává na útěku před policií, rodinami, ale 
také před životem. Výprava představení je koncipovaná jako starý fi lmový ateliér, kterému 
dominuje automobil s využitím zadních projekcí. Uvádí agentura VM ART PRODUCTION. 
Vstupné je 390 Kč.

DIVADLO ROZMANITOSTÍ
23. 4. od 10 hodin DRAKOPOHÁDKY
Dračírna pro malé i velké draky aneb Na světě by špatně nebylo, kdyby se více tančilo. 
Hudebně divadelní revui o dracích a malém kosmonautovi, který přistane na jejich plane-
tě. Tam se problémy neřeší jinak než tancem. Ojedinělé zážitkové představení pro nejmen-
ší až největší diváky spojené s koncertem opravdové dračí kapely, při kterém nevydržíte 
sedět na svých místech. Pro děti od tří let.

CITADELA LITVÍNOV
24. 4. od 16 hodin ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Není snad nikdo, kdo by neznal čtveřici nerozlučných kamarádů – dobrosrdečnou a dů-
vtipnou hospodyňku Fifinku, trochu roztržitého, ovšem geniálního vynálezce profesora 
Myšpulína, často ustrašeného, ale oddaného kamaráda a vtipálka Pinďu a samozřejmě, 
nemotorného siláka Bobíka, který spolu s Pinďou neustále vymýšlí jednu lotrovinu za 
druhou. Vstupné 70 Kč.

26. 4. od 19 hodin ZLOMATKA
Hrají: Jitka Smutná, Jan Zadražil, Ivan Koreček, Tereza Nekudová. Režie: Peter Gábor. 
„Čemu nerozumím, to neexistuje, a pakliže existuje, je to nesprávné.“ Provokativní tragi-
komedie – coming out syna, jehož matka podnikne neuvěřitelnou terapii, na jejímž konci 
má být uzdravení jejího syna z homosexuality. I když je celá hra především komedií, 
neporozumění mezi matkou a synem vede až k mrazivému vyústění… Upozornění pro 
diváky: Herci během představení na jevišti kouří. Délka představení: 2 hodiny 15 minut. 
Vstupné na volný prodej: 310/ 350 Kč.

V+V ROCK BAR MOST
22. 4. od 21 hodin METALCRAFT - Heavy Metal Live Show - Praha 
„A k jejich hudbě si přijdou na svoje i oči! Kluci natočili v mosteckým Ponte Recordu video 
klip, kterej bude mít v rokáči premiéru a svůj křest. Heavy Metal Forever!“

„Pane doktore, tak už konečně dobře spím...“ „Ano? A který z léků vám pomohl?“ „(TAJENKA)“ 

Nabízím kompletní vedení účetnictví 

a zpracování daňových přiznání. 

Dlouholeté zkušenosti a praxe. 

Telefon:  725 614 834

 30. 1.  The Most OPENING | Zahájení sezony 2016
 26. 3.  EDDA Cup | Závody do vrchu na autodromu
 3. 4. The Most AUTOSHOW #3 | Den volných jízd a taxijízd
 9. 4.   Prague Revival Rally | Mototuristická akce
 10. 4. Carbonia Cup | Mezinárodní automobilové klubové závody
 16. 4. The Most MOTOSHOW #1
 16. – 17. 4.  TRIOLA Cup
 9. 6.  6hod LE MOST | Šestihodinové automobilové vytrvalostní závody
 17. – 19. 6.  The Most FIA CARS CENTRAL Europe Challenge a Octavia Cup 

 5. – 6. 8.  Formula Student Czech Republic 
  Mezinárodní závody formulí sestrojených univerzitními týmy
 10. 8.  Carbonia Cup | Mezinárodní automobilové klubové závody     
 19. – 21. 8. Czech Moto Classic
 2. – 4. 9. CZECH TRUCK PRIX 2016 
 8. 9.  6hod LE MOST | Šestihodinové automobilové vytrvalostní závody
 23. – 24. 9.  DMV Gran Turismo Touring Car Cup
 9. 10.  Carbonia Cup | Mezinárodní automobilové klubové závody 
 22. 10.  The Most AUTOSHOW #4

 23. 10.   The Most TRACK DAY
 29. 10.  The Most RALLY #1

AUTODROM MOST a.s.  |  Tvrzova 5  |  434 01  Most  |  +420 476 449 976  |  info@autodrom-most.cz  |  www.autodrom-most.cz

2016

Firma SPEKTRUM 
přijme malíře – natěrače

s řidičským průkazem.

Kontakt: 608 112 122
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12. kolo baráže TELH

neděle

24. dubna
2016

15:30 hodin

Přijďte
nám
fandit!
Zbyněk Sklenička

HC VERVA
Litvínov

HC DUKLA 
JIHLAVA

Fotbalisté si doma 
připsali tři body

Hráči třetiligového FK 
Baník Most 1909, bojujícího 
o záchranu v ČFL, si v domá-
cím utkání se Štěchovicemi 
připsali tři body za vítězství 
1:0. Autorem jediné branky 
zápasu byl Jindráček.

Na Barboře se chystá 
evropský šampionát

Ve dnech 18. až 21. června 
se chystá v areálu golf resortu 
Barbora v Oldřichově u Du-
chcova mistrovství Evropy 
hendikepovaných golfi stů, 
kde bude mít svá horká želíz-
ka v ohni i Česká republika. 

V Litvínově se hraje 
divizní derby

Fotbalistům divizního FK 
Litvínov se v soutěži stále ne-
daří. V  dalším kole zajížděli 
do Nymburka, kde podlehli 
1:0. V  sobotu 23. dubna je 
čeká derby utkání s  hostují-
cím Baníkem Souš. Hraje se 
od 17.00 hodin. 

Plavkyně pojedou 
v květnu na 

mistrovství ČR
Mostecké plavce a plav-

kyně čeká na konci května 
mistrovství ČR v individu-
álních disciplínách a čtveřici 
mladých rekordmanek pak 
příprava na juniorské mist-
rovství světa, které se koná 
první prázdninový víkend ve 
francouzském Annemasse. 

J. J. DARBOVEN GOLF 
CUP

V sobotu 23. 4. v 9.30 ho-
din začíná  na mosteckém 
hřišti seriál komerčních 
turnajů, pořádaných pod 
záštitou významných fi rem. 
První z nich se skuteční 
s partnerstvím společnosti J. 
J. DARBOVEN, která je již 
od roku 1866, jedním z nej-
významnějších dodavatelů 
kávy, čajů a dalších nápojů, 
jež denně podáváme v na-
šem klubu. J. J. DARBOVEN 
GOLF CUP je příležitostí jak 
vyhrát hodnotné produkty 
tohoto významného produ-
centa a vychutnat si je i v kli-
du domácího prostředí.

Ceny pro vítěze turnaje 
i losovací soutěže jsou již 
zabaleny a připraveny, tak 
neváhejte s přihlašováním. 
Turnaj J. J. DARBOVEN 
GOLF CUP je zároveň tře-
tím turnajem Mostecké Gold 
Tour 2016. Vítězové všech 
kategorií navíc postupují do 
Turnaje vítězů turnajů, který 
se uskuteční 1. 10. 2016. 

Mladší žáci nestačili 
na soupeře ze Saska
V Litvínově na Lomské se 

hrálo mezistátní přátelské 
utkání mezi domácími star-
šími žáky FK Litvínov a hos-
zujícím FC Erzgebirge, ze 
sousedního Saska. Domácí 
na soupeře nestačili a nako-
nec prohráli 1:6, po poločase 
0:2. 

Okresní přebor vede 
rezerva Jiřetína 

Rezervní tým Sokola Hor-
ní Jiřetín je po 12. kole v čele 
tabulky okresního přeboru 
fotbalistů. Na druhém místě 
je SFK Meziboří a třetí místo 
v osmičlenné tabulce drží FK 
Havraň. Poslední je Baník 
Brandov. (jak)

LITVÍNOV – Až v  desátém kole baráže o extraligu si mohli všichni 
fanoušci HC Verva Litvínov oddechnout. Žluto – černým se totiž po-
dařilo nejen porazit v tomto utkání hostující Karlovy Vary, ale hlav-
ně zachránit se v extralize. Úřadující mistr tak defi nitivně zažehnal 
všechny chmury a do posledních zápasů baráže už může jít v klidu 
a s jistotou, že také v nadcházející sezoně bude mezi českou hokejo-
vou elitou. Litvínov vyhrál nad Energií Karlovy Vary 3:2.

„Začátek zápasu jsme měli 
dobrý, ale asi jsme chtěli dát hez-
čí branku, než je zdrávo... A bo-
hužel jsme pak prohrávali 0:2. 
V kabině jsme si řekli, že pokud 
chceme hrát na hezké branky, 
můžeme klidně prohrát 0:4. Ve 
druhé třetině jsme měli enormní 
tlak a využili šance. Mohli jsme 
jich využít i víc. Jsme rádi, že 
se v mužstvu našla síla to otočit 
a vyhráli jsme. Sezona celko-

vě nebyla vůbec jednoduchá. Je 
to pro nás obrovská zkušenost 
a nikomu nepřeji zažít to, že 
z mistrovské sezony hrajete v ba-
ráži o přežití v extralize. Děkuju 
klukům, že zabojovali a extrali-
gu jsme udrželi,“ řekl po utkání 
asistent domácího trenéra Jiří 
Šlégr.

HC Verva Litvínov – Energie 
Karlovy Vary 3:2 (0:2, 2:0,1:0). 
Branky a nahrávky: 32. Duda 

(Lukeš, Kubát), 40. Duda 
(Hanzl, Kubát), 48. Pavlík (Ku-
bát, Lukeš) – 17. T. Rohan (V. 
Tomeček, M. Rohan), 20. Ma-
rosz (V. Tomeček). Rozhodčí: 
Fraňo a Hejduk. Vyloučení: 
3:6, navíc Sklenička (L) 2+2 
min., Koblasa 2+10 min. za 
naražení zezadu, Sičák (oba 
KV) 2+10 min. nesportovní 
chování. Využití: 3:0. Zásahy 
brankářů: Janus 14 - Závorka 
47. Diváci: 5  329. Sestava HC 
Verva Litvínov: Janus – Kubát, 
Sklenička – Pavelka, Pavlík 
– Kokeš, Gula – Duda, Han-
zl, Lukeš – Martynek, Gerhát, 
Trávníček – Hořava, Pšurný, 
Piroš – Jurčík, Válek, J. Dole-
žal. Trenéři: Rulík a Šlégr. (jak) 

MOST - Nabitý program mají za sebou mostečtí ploutvoví plavci. 
První dubnový víkend absolvovaly úspěšné mostecké juniorky 4. 
kolo Světového poháru ve francouzském Aix en Provence. Hned ná-
sledující sobotu 9. a neděli 10. 4. se představili muži a ženy Uhlomos-
tu na Mistrovství ČR družstev v Olomouci. V obou případech úspěšně 
reprezentovali město Most. Družstvo juniorek (Karolína Dérerová, 
Lucie Kolaříková, Karolína Žižková, Eliška Trollerová, Daniela Uhlí-
řová, Dominika Srbová a Ilona Běhounková) přivezlo ze Světového 
poháru ve Francii stříbrný pohár za druhé místo v soutěži juniorek. 

Skvělého umístění dosáhly 
mostecké mladé plavkyně díky 
vynikajícím individuálním vý-
sledkům. Celkem mostecké plav-
kyně ve Francii vybojovaly šest 
medailí a překonaly dva české 
juniorské rekordy. Zlatou medai-
li vyplavala na trati 400 m PP Lu-
cie Kolaříková výborným časem 
3:29,76, ve kterém zaostala za 
vlastním juniorským rekordem 
ČR v této disciplíně o necelou 
jednu sekundu. Další bronzovou 
medaili vyplavala Lucka v disci-
plíně na 50 m RP časem 18,08s. 

Vynikajícího výsledku do-
sáhla další mostecká plavkyně 

Karolína Dérerová, která vy-
bojovala stříbro na trati 200 m 
PP ve skvělém novém českém 
juniorském rekordu světových 
parametrů 1:35.15. Další medai-
li tentokráte z bronzu Karolína 
přidala na poloviční trati 100 m 
PP časem 0:42,64, který je jen 
o půl sekundy pomalejší než 
absolutní český rekord. Poslední 
individuální medaili opět bron-
zovou vyplavala Karolína Žiž-
ková na 100 m RP ve vylepše-
ném osobním rekordu 0:41,45. 
Trojici medailistek z individuál-
ních disciplín doplnila ve štafetě 
na 4 x 100 m PP Eliška Trolle-

rová. Mostecké dívky ve štafetě 
obsadily stříbrnou příčku, když 
překonaly juniorský rekord ČR 
o více než dvě sekundy. Hodno-
ta nového českého štafetového 
rekordu juniorek je 2:53,89. 

V uplynulém víkendu se 
konalo v Olomouci mistrov-

ství ČR družstev v ploutvovém 
plavání a rychlostním potápě-
ní. Družstvo mužů, ve složení 
Libor Válek, Oldřich Peleška, 

Jaroslav Soldátek, Miroslav Pe-
leška a Tomáš Ullík, zde vypla-
valo stříbrnou medaili. Mostečtí 
muži nastoupili v minimální 
sestavě, neboť se museli vyrov-
nat na poslední chvíli se ztrátou 
zdravotně indisponované opory 
týmu a úspěšného juniorského 

reprezentanta ČR Petra Pod-
horného. Plavci Uhlomostu tak 
obhájili postavení z předchozích 
ročníků. 

Stejného umístění pak do-
sáhlo i družstvo žen složené 
z úspěšných juniorských zá-
vodnic doplněné o zkušenou 
Petru Žižkovou, která mos-
teckým dívkám pomohla na 
vytrvalostních tratích 800 
a 1500 m PP a technické dis-
ciplíně na 400 m RP. Moste-
čanky potvrdily vzestupnou 
formu a vylepšily o jednu příč-
ku postavení z předchozího 
mistrovství, když za vítězným 
domácím družstvem Olomou-
ce, které dlouhodobě kraluje 
této soutěži, zaostaly o pouhý 
krůček, ale dokázaly je porazit 
v obou štafetových závodech 
na 4 x 100 m PP a 4 x 200 m 
PP. V disciplíně na 4 x 200 m 
PP mostecké plavkyně vytvoři-
ly další nový juniorský rekord 
ČR časem 6:33,86. Starý rekord 
pokořily mostecké ploutvařky 
o 16 sekund a za absolutním 
rekordem ČR zaostaly o necelé 
4 sekundy.  (pod, jak) 

PRAHA – Pětadvacáté kolo 
WHIL mělo určit, kdo po obha-
jobě interligového zlata, které 
získala Iuventa Michalovce, 
dostane stříbrné medaile a na 
koho zbydou bronzové. Medai-
listy tak měl určit přímý souboj 
domácí Slavie Praha a hostující-
ho DH Baník Most. 

Do zápasu v Edenu vstupova-
li mostečtí Černí andělé s ambi-
cemi a myšlenkami na vítězství. 
První poločas byl dlouhou dobu 
vyrovnaný a v jeho závěru do-
mácím dokonce odskočili na 
rozdíl tří branek. Do kabin pak 
mostecké hráčky odcházely 
s dvoubrankovým vedením za 
stavu 11:13. 

Druhý  poločas Slávistky po-
stupně přidávaly a posledních 
deset minut zápasu bylo zcela 
v jejich režii. Most tak odjel 
s porážkou. 

„Náš vstup do zápasu, opro-
ti těm předešlým, byl ideální 
– rychle jsme vedli 2:0. První 

poločas sice skončil našim 2bran-
kovým vítězstvím, ale měl jsem 
pocit, že jsme ho klidně mohli 
vyhrát i vyšším rozdílem. Zato 
druhý poločas se mi velmi těžce 
popisuje. Myslím, že výstižným 
termínem je  black out, a to ce-
lého týmu. Nyní musíme hod-
ně  zapracovat na naší psychice, 
protože stačí několik nevydaře-
ných akcí a hned nás to rychle 
táhne dolů. Slavia právem ovlád-
la druhý poločas. Naší šancí je 
vše napravit v play off . Dlužíme 
to fanouškům, kteří nás celý rok 
podporují. A děkujeme jim za 
jejich podporu i na venkovním 
zápase v Edenu. Vítězství Slavie 
bylo zcela zasloužené. Gratuluji 
soupeři ke stříbrným medailím,“ 
konstatoval po utkání mostecký 
kouč Peter Dávid.

DHC Slavia Praha - DHK 
Baník Most 29:22 (11:13). Nej-
více branek v utkání: Jeřábková 
6, Růčková 4/1, Martinková 3, 
Súkenníková 3.  (jak)

Mostecké ploutve byly úspěšné doma i v zahraničí

Verva Litvínov hlásí: 
Extraliga je zachráněna!

Černí andělé na Slavii 
neuspěli a mají bronz

MOST - Další domácí utkání se-
hrál celek divizního Baníku Souš 
s posledním týmem tabulky 
Seko Louny. Utkání se hrálo na 
přírodní trávě za pěkné divácké 
návštěvy, bylo to derby dvou 
celků z Ústeckého kraje. Přesto-
že soupeř z Loun je na posled-
ním místě, nebyl to zrovna pro 
domácí lehký zápas.

Navíc hosté šli do vedení, když 
po autovém vhazování tečoval 
míč do domácí sítě Andrejič. 
Domácím se podařilo vyrovnat 
až v samotném závěru, kdy pro-
sadil po centru Pátka útočník 

Štípek. A protože nerozhodně 
1:1 utkání skončilo, přišel na 
řadu penaltový rozstřel. V  něm 
si vedli lépe domácí (4:2), kteří si 
tak připsali prémiový druhý bod. 

Baník Souš – Seko Louny 
2:1p (0:1). Branky: 84. Štípek 
– 28. Andrejič. Rozhodčí : Ha-
leš – Šob, Novotný. ŽK 1:1. 250 
diváků. Sestava Souše: Unger 
– Matyáš ( 83..Wagner), Junek, 
Bohata, Pátek – Christof – Hy-
nek (26. P. Hlaváček), Bíro , 
Diego, Karlovec (75. Horský) – 
Zápotocký (62.Štípek). Trenér: 
Pavel Koutenský.  (jak)

V divizním derby domácí 
vyhráli na penalty
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

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

Litvínov a okolí

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

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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Co jste si vybrali 
za hrdinu pro 
svůj fi lm?

 Marek Lečev, 6. tř
Vybrali jsme si fi lm 

o Gaučmenovi. Je to chlap, 
co jen sedí na gauči, kouká 
na televizi a pojídá bram-
bůrky. Pak se najde někdo, 
kdo mu ten gauč sebere. 
Gaučmen za ním bude chtít 
utíkat, ale jak bude tlustý, 
tak nebude moct. Tak začne 
sportovat a stane se z něj 
svalovec. Pak si pro ten gauč 
doběhne, ale zjistí, že ho už 
vůbec nepotřebuje a ani ho 
už nechce. 

 Jakub Bubeník, 6. tř
Naším hrdinou je James 

Tiger. Je to zloděj a agent, má 
tygří hlavu, vykrádá banky. 
Zavřou ho do ZOO a on se 
bude snažit utéct. To se mu 
podaří a bude banky vykrá-
dat dál. Na konci se ale vrátí 
zpátky, protože  se mu víc lí-
bilo v ZOO, že se o něj starají 
a dávají mu najíst. Mám rád 
tygry, ale i Jamese Bonda, 
a tak vznikl i náš James Tiger.

Mostečtí školáci 
natáčeli svůj fi lm

Co vás na výrobě 
fi lmu nejvíc 
bavilo?

 Sára Hojerová, 6. tř.
Mě baví natáčení celkově, 

ale hlavně vymýšlení a to, že 
si s tím dáme nějakou práci. 
Baví mě, když animujeme, 
hýbeme postavičkami a ješ-
tě si u toho užijeme spoustu 
legrace. 

 Šimon Luska, 1. tř
Nejvíc mě bavilo, jak jsme 

pohybovali  postavičkami, 
učili jsme se je vyrábět, vy-
užívali písmenka, s kterými 
třeba žongloval šašek... Dob-
rý bylo i to, že jsme mohli 
všichni pracovat společně, 
někdy jsme se dohadovali, 
ale pak se vše vyřešilo a bylo 
to super. 

 Jára Štěpánek, 1. tř
Nejvíc mě bavilo vyrábět 

fi gurky, klauny atd. z růz-
ných materiálů a tvarů. 

 Adam Smatana, 1. tř
Mě bavilo, jak jsem musel 

skákat na vlkovi a taky zkou-
šet různé zvuky...

 Jakub Štýs, 1. tř.
Mě bavilo úplně všechno 

a nejvíc vyrábění pozadí - 
hlediště, třeba s lidmi, zábra-
dlím... a vším, co by mělo být 
v cirkuse. Nejvíc ale to, že to 
celé bylo zábavné a prostě na 
jedničku!

 Anička Bunešová, 1. tř
Já už natočila tři fi lmy 

a hodně mě baví úplně 
všechno. Naučila mě to moje 
starší sestra. Mezi moje fi lmy 
patří Sněhulák, Princezna 
a Vajíčko. 

Při natáčení si děti užily spoustu Při natáčení si děti užily spoustu 
zábavy, ale také se hodně naučily.zábavy, ale také se hodně naučily.

Filmařský tým s prvňáčky, jejich Filmařský tým s prvňáčky, jejich 
třídní Pavlínou Havelkovou a třídní Pavlínou Havelkovou a 

zaslouženou odměnou za jejich zaslouženou odměnou za jejich 
práci – skvělý cirkusácký dort.práci – skvělý cirkusácký dort.

Na práci dětí se přišla podívat také Na práci dětí se přišla podívat také 
ředitelka 7. ZŠ v Mostě Libuše Hrdinová.ředitelka 7. ZŠ v Mostě Libuše Hrdinová.

Filmařská technika není teď už Filmařská technika není teď už 
neznámá ani prvňáčkům...neznámá ani prvňáčkům...

Filmařský tým Animánie jezdí na Filmařský tým Animánie jezdí na 
7. ZŠ už třetím rokem.7. ZŠ už třetím rokem.

Lektorka, metodička a Lektorka, metodička a 
zakladatelka Animánie zakladatelka Animánie 

Martina Voráčková.Martina Voráčková.

Pro prvňáčky bylo natáčení fi lmu zážitkem. Pro prvňáčky bylo natáčení fi lmu zážitkem. 


