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Milí čtenáři
V hlubinném dole Centrum se 

už bezmála měsíc netěží. Přes-
to a právě proto byla v pondělí 
tato šachta  středem pozornosti 
samotného ministra průmy-
slu. S jakou „depeší“ do 
Centrumky přijel a co 
všechno při své návštěvě 
řešil, zjistíte v úvodním 
článku.

V dnešním vydání se 
dozvíte zas o kousek víc 
o Jezeru Most. Kromě in-
formací přinášíme i první 
náčrt, jak by rekreační vodní zóna měla vypadat. Chcete-
-li vědět víc, čtěte pod titulkem „Nejatraktivnější stavbou 
u jezera bude pobřeží“. 

Zvelebování prostředí pro nejkrásnější životní oka-
mžik pokračuje. Po rekonstrukci mostecké porodnice při-
chází na řadu šestinedělí. I tady se začne zgruntu a to nejen 
ke spokojenosti maminek a jejich novorozeňat. Ale i těch, 
kdo o ně pečují. Co by se mělo na novorozeneckém oddělení 
změnit a kdy celá akce skončí, najdete v článku „Šestinedělí 
je v opravě, maminky jsou v náhradních prostorách“. 

V Mostě se zrodila další soukromá základní škola. 
Pokud vás zajímá čím chce být jiná, jaké bude mít školné, 
kde bude sídlit, kdy hodlá otevřít brány vědění a mnoho 
dalšího, nalistujte stranu tři. Vše se dozvíte pod titulkem  
„V Albrechtické se otevírá soukromá základní škola“. 

Víte, že Most, letošní evropské město sportu, má tre-
nérku a cvičitelku roku 2015? Titulem se už pár dnů pyš-
ní majitelka a trenérka tanečního studia Kamila Hlavá-
čiková. Uvnitř vydání s ní přinášíme rozhovor, který má 
za cíl čtenáře nejen  informovat, ale možná být i v lecčem 
motivací. 

Poslední stranu tentokrát věnujeme fotoreportáži 
o Dílně magistra Kelleyho na hradě Hněvín. Pokud 
jste tam své ratolesti ještě nevzali, pak to určitě udělejte. 
V dílně slovutného mága se historicky poučí, ale hlavně 
pobaví. 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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-
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MOST – V  mostecké nemocnici odstartovala re-
konstrukce oddělení šestinedělí. Opravy fi nancu-
je Krajská zdravotní díky několikamilionovému 
daru od Vršanské uhelné. Hotovo by mělo být  ješ-
tě v letošním roce.   

Darovací smlouva ve výši 3,2 milionu korun, 
sjednaná v rámci partnerství těžební společnos-
ti s Ústeckým krajem, byla podepsána v březnu. 
„Nesmírně si vážíme pomoci Vršanské uhelné, kte-
rá celou rekonstrukci oddělení šestinedělí zaplatila. 
Rekonstrukce přímo navazuje na nedávno dokon-

čenou modernizaci sousední porodnice s porodními 
sály, kterou také spolufi nancovala Vršanská uhel-
ná, a to částkou 4,2 milionu korun,“ řekl Jiří No-
vák, předseda představenstva Krajské zdravotní. 

„Tuto formu podpory regionu považujeme za 
jednu z nejdůležitějších, a jsem rád, že jsme v tom-
to směru našli společnou řeč s vedením Ústeckého 
kraje. V rámci možností se snažíme nejen o zlepšení 
podmínek pro pacienty, ale také pro lékaře a sestry,“ 
doplnil Vladimír Rouček, generální ředitel Vršan-
ské uhelné.  (Pokračování na straně 8)

Šestinedělí je v opravě, 
maminky jsou 

v náhradních prostorách

LITVÍNOV – Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek dnes navštívil Ústecký kraj. Podíval se také na hlu-
binný důl Centrum. Diskutoval tady s vedením Severní energetické o dalším osudu Centrumky a se sta-
rosty dotčených obcí o zrekultivovaných pozemcích, především o jezerech Milada a Most. Ta by mohl 
stát zdarma převést na města. 

Minstr Mládek připustil, že by se stát mohl do-
hodnout se Severní energetickou a důl Centrum 

převzít. Nebylo by to ovšem jen tak. Spolu s dolem 
by Státní podnik Palivový kombinát  Ústí převzal 

také všechny peníze, které má současný majitel 
připravené na rekultivaci zavřeného dolu. „Nebyla 
by ambice těžit, ale udržovat důl pro případ, že by 
se objevila potřeba hnědého uhlí. Aby byla možnost 
se dostat k poměrně velkým zásobám pod Horním 
Jiřetínem či v okolí Litvínova hlubinným způso-
bem,“ přiblížil ministr.  (Pokračování na straně 8)

Sáhne si stát pro uhlí pod Horní Jiřetín?

Soutěžte o vstupenky na Michala Davida (strana 6).

  Součástí rekonstrukce šestinedělí budou i nově vybavené pokoje, včetně nadstandardů (ilustrační foto).
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MOSTECKO – Zrušení tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem 
odmítá současná mostecká vláda. Návrh opozičních zastupitelů, 
který rozpoutal žhavé debaty, považuje radnice za nesmysl. 

Vedení města Mostu neuvažuje 
o zrušení tramvajové trati mezi 
městy Most a Litvínov. „Takové 
řešení se nejeví jako rozumné. Za-
stáváme stejný názor, tedy zacho-
vat tramvajové spojení mezi obě-
ma městy, i s druhým akcionářem 
dopravního podniku, tedy městem 
Litvínovem. V  tomto duchu jsme 
jednali i s představiteli Dopravního 
podniku měst Mostu a Litvínova,“ 
uvedl primátor Mostu Jan Papa-
rega v pozdější reakci na vystou-

pení opozičních zastupitelů ze 
Sdružení Mostečané Mostu. Proti 
rušení tramvajového spojení mezi 
oběma městy se rezolutně proti 
staví i například mostecká odnož 
Strany zelených. Záměr odmítá 
ale také předsedkyně Hospodář-
ské a sociální rady Ústeckého kra-
je Gabriela Nekolová (informova-
li jsme v minulém vydání).  

Místo rušení trati se naopak 
Dopravní podnik měst Mostu 
a Litvínova se svými akcionáři 

připravují na generální rekon-
strukci trati. V současné době 
je vyhlášena soutěž na projekt, 
včetně stavebního povolení. „Po-
kud by šlo vše tak, jak má a jak 
je v  plánu, s  rekonstrukcí by se 
mohlo začít nejdříve v  roce 2018 
a nejpozději do roku 2020 by mu-
sela být akce hotova,“ uvedl ře-
ditel Dopravního podniku měst 
Mostu a Litvínova, a.s. Daniel 
Dunovský. Náklady na akci se 
předpokládají ve výši téměř půl 
miliardy korun. Osmdesát pět 
procent nákladů by pak pokryla 
dotace, zbývající prostředky do-
pravní podnik.  (sol)

MOST – V Mostě se roztrhl pytel 
s  žádostmi obyvatel o vjezdy 
nebo stání na místech, kde to 
není povoleno. Městská policie 
ale občany varuje, aby nezne-
užívali benevolenci strážníků. 
Žádná zvláštní povolení totiž 
občanům nevydají.    

I přesto, že se snaží Městská 
policie v  Mostě vyjít obyvate-
lům všemožně vstříc, co se týče 
parkování na místech, jako jsou 
chodníky, vjezdy k  domům či 
městská zeleň, jsou muži záko-
na neoblomní. „V poslední době 
nám lidé často volají na linku 
156 a dožadují se povolení par-
kovat na místech, kde to není 
povoleno. Například když stěhu-
jí, nebo vykládají nebo nakládají 
nějaké věci při úklidu, stěhová-
ní a podobně. My však nejsme 

oprávněni vystavovat nějaká ta-
ková povolení a tím, že nám za-
volají, neznamená, že to budeme 
tolerovat,“ upozorňuje tisková 
mluvčí Městské policie v Mostě 
Ilona Kozlová s  tím, že v  mi-
mořádných případech strážníci 
občanům vyhoví. „Pokud napří-
klad převážejí postiženého nebo 
starého a nemocného člověka 
k ošetření domů, když má někdo 
zlomenou nohu apod. To chápe-
me a snažíme se být shovívaví. 
Jsou ale lidé, kteří toto zneužíva-
jí. Zaparkují si za cedulí ‚zásobo-
vání‘ a dál to neřeší,“ apeluje na 
občany tisková mluvčí.  

Pokud občané vyžadují kon-
krétní povolení vjezdu nebo 
parkování, musí se obrátit na 
příslušný odbor magistrátu 
města.   (sol) 

MOST – Už v první polovině příštího roku by se měla vyhlásit veřej-
ná zakázka na zhotovitele pobřežní zóny u mosteckého jezera. 

U mosteckého jezera se za-
čne stavět. Chystá se zde ně-
kolik projektů, které budou 
hrazeny z tak zvaných patnácti 
vládních ekomiliard. Neja-
traktivnější stavbou by měly 
být úpravy pobřežních částí. 
„Podle vyjádření Ministerstva 
fi nancí by měla být zakázka 
na zhotovitele staveb vyhlášena 
pravděpodobně již v první polo-
vině příštího roku. Samotná vý-
stavba by trvala do roku 2018,“ 
uvedla tisková mluvčí mostec-
kého magistrátu Alena Sed-

láčková. Vybudovat by se zde 
měly písčité a oblázkové pláže, 
sportovní hřiště a převlékárny. 
Zajímavou novinkou a atrakcí 
by měla být ale speciální plo-
voucí mola a přístaviště pro 
rekreační lodě. „Severní část 
jezera Most bude ponechána 
přirozenému vývoji ekosystému, 
kdy by se měl do této lokality 
navrátit život. V průběhu tohoto 
procesu se zde usadí různé dru-
hy zvířat, zejména pak ptactva, 
jimž by nově měla k  zahnízdě-
ní pomoci takzvaná ekomola, 

umístěná a ukotvená zhruba 25 
metrů od břehů,“ informoval 

vedoucí oddělení veřejných za-
kázek mosteckého magistrátu 
František Jirásek. V  jižní části 
pobřežní linie se vybudují stan-
dardní plovoucí mola. Sloužit 
budou k  rekreačním účelům, 
jako je například distanční pla-
vání. „V  jihovýchodní části pak 
bude zřízeno zázemí z  plovou-
cích prvků pro kotvení člunů, 
záchrannou službu a případně 
další složky integrovaného zá-
chranného systému,“ doplnil 
František Jirásek.  

Pobřežní zóna ale nezůstane 
jediným projektem, s  nímž by 
se mělo v nejbližší době u jeze-
ra začít. Ještě letos začnou pří-
pravné práce pro stavbu páteřní 
komunikace vedoucí podél je-
zera. Silnice Most – Mariánské 
Radčice by tak měla nahradit 
kdysi zlikvidovanou silnici spo-
jující město s  hornickou obcí. 
Stejně tak by se mělo letos začít 
s  budováním inženýrských sítí. 
 (sol) 

MOST – Výjezdy z Mostu budou hlídat kamery, na kritické lokality ve 
městě dohlédnou asistenti prevence kriminality, děti budou moci se 
strážníky vyjet na výlety, ženy se i dál učit sebeobraně a senioři se 
dozvědí důležité informace ohledně své bezpečnosti.  

Všechny tyto aktivity může 
teď realizovat Městská policie 
v  Mostě. „Máme velkou radost, 
protože jsme byli úspěšní v  žá-
dostech o dotace, které obdržíme 
z Ministerstva vnitra v rámci 
programu prevence kriminality,“ 
pochvalovala si tisková mluvčí 
mostecké městské policie Ilona 
Kozlová. Město Most pro letoš-
ní rok získá částku 911 tisíc ko-
run na celkem šest projektů. Ve 
srovnání s ostatními městy Most 
patří mezi nejúspěšnější města 
v republice v podávání a pod-
poře projektů prevence krimi-
nality. „Statutární město Most je 
do Městského programu prevence 
kriminality zapojeno už od roku 

2008,“ připomněla dále mluvčí 
a zároveň také manažerka pre-
vence kriminality Ilona Kozlo-
vá.  V jejím působení město od 

Ministerstva vnitra na realizaci 
projektů prevence kriminality 
získalo už téměř devět milionů 
korun. „Jednotlivé projekty bude-
me realizovat, jakmile přijdou fi -
nanční prostředky na účet města. 
Město bude projekty spolufi nan-
covat deseti procenty,“ doplnila 
ještě Ilona Kozlová.  (sol) 

Strážníci dostanou milion

Projekty prevence kriminality 2016
Vybudování dvou kamerových bodů na výjezdy z měst – 

kamery budou zaznamenávat registrační značky zájmových vo-
zidel a řidičů.

Asistenti prevence kriminality. 
Zvýšení pocitu bezpečí pro seniory – zvýšení informovanos-

ti v oblasti bezpečí u osaměle žijících seniorů.
Výchovně pobytové aktivity – výjezdy klientů s kurátory pro 

mládež.
Kurzy sebeobrany pro veřejnost, ženy, dívky, seniorky apod.
Preventivní, informační a vzdělávací spoty do prostředků 

MHD.

Občané žádají „pardon“ 

Mostečtí radní: Rušení 
tramvají je nesmysl! 

Nejatraktivnější stavbou 
u jezera bude pobřeží

  Jižní část jezera bude sloužit rekreačním účelům.

  U mosteckého jezera se chystá několik projektů, nejatraktivnější budou úpravy pobřeží.



zpravodajství 13. květen 2016 3

Hledáte stabilní zam stnání v moderní a prosperující mezinárodní spole nosti, 
která vám nabídne p íjemné pracovní prost edí a adu zam stnaneckých 
bene  t  dle vašeho výb ru? Zapojte se do našeho kolektivu léka  a sester 
dialyza ních st edisek NephroCare a sta te se sou ástí týmu spole nosti Fresenius 
Medical Care - DS. Ta v R pod názvem NephroCare provozuje celkem 24 dialyza ních 
st edisek.

Pro naše dialyza ní st ediska v Chomutov , Kadani, Lounech a Most  hledáme 
kolegu/kolegyni na pozici:

Léka /Léka ka
Požadujeme:

- odbornou zp sobilost k výkonu 
povolání léka e dle § 4 zákona 
. 95/2004 Sb., 

- atestaci z nefrologie nebo interního 
léka ství, p ípadn  ukon ený základní 
interní kmen,

- lenství v eské léka ské komo e,
- potvrzení o profesní bezúhonnosti,
- vynikající komunika ní dovednosti 

a lidský p ístup,
- organiza ní schopnosti, spolehlivost 

a odpov dnost. 

Nabízíme:

- nadstandardní  nan ní ohodnocení,
- práci v p átelském kolektivu, 
- moderní a p íjemné pracovní prost edí, 
- ihned po nástupu možnost p ípravy 

na atestaci, 
- další vzd lávání a rozvoj,
- šest týdn  dovolené, 
- stravenky, 
- zdravotní pé i, p ísp vky na nadstan-

dardní pé i a léka ské zákroky,
- p ísp vky na penzijní a životní 

pojišt ní, sportovní aktivity, kulturu i 
dovolenou dle vašeho výb ru,

- možnost práce na nižší úvazek, mini-
máln  0,5.

Kontakt:
Fresenius Medical Care - DS, s.r.o.
Šárka Málková
E-mail: sarka.malkova@fmc-ag.com
Telefon: 273 037 940

MOST - Letošní prázdniny bude na mosteckém hipodromu provázet 
nová akce nazvaná Rozmarné léto. 

S heslem „Vyberte si svůj způ-
sob léta“ se návštěvníci mohou 
těšit na netradiční festival, který 
na rozdíl od klasických letních 
venkovních festivalů propojí 
hudbu s divadlem. Bude se sna-
žit vyhovět všem věkovým sku-
pinám, neboť cílem této akce je, 
aby se bavili všichni společně. 

A jak to celé bude? Rozmar-
né léto odstartuje 8. srpna pro-
gramem pro děti v 10 hodin. 
Těšit se můžete na různé sou-
těže a především na dětské di-
vadelní představení. Navazující 
program bude čistě hudební. Po 
koncertech skupin Crossband, 
UDG nebo Xindla X se můžete 

těšit na koncert Tomáše Kluse, 
který bude třešničkou na dortu 

sobotního večera. Zvýhodně-
né budou i rodinné vstupenky 
a dvě děti do výšky 130 cm si 
můžete dokonce vzít s sebou 
zdarma.  (nov)

MOST – V Mostě by se měla otevřít nová soukromá základní škola. 
Působit bude v prostorách bývalé základní školy v Albrechtické uli-
ci. Prioritou školy je individuální přístup a zaměření se na český ja-
zyk a matematiku. Výuka bude probíhat v malotřídkách. 

Zda se podaří školu od září 
otevřít, bude záležet na zájmu 
rodičů. V současné době je totiž 
i na klasických základních ško-
lách značný podstav. „Město dalo 
Soukromé základní škole OPTI-
MA kladné stanovisko pro půso-
bení, i když spadá do gesce kraje. 
Upozornili jsme je však na to, 
že máme na základních školách 
značnou neobsazenou kapacitu, 
a to až kolem tisíce míst,“ uvedla 
náměstkyně primátora pro ob-
last školství Markéta Stará. 

Soukromá základní škola sta-
novila školné na 1  500 korun 
měsíčně. V  současné době zde 
probíhají dny otevřených dveří, 
a to každé úterý od 16 hodin. 
Rodiče mohou školu navštívit 
a zeptat se na vše, co je zajímá. 
„Nemáme klasické zápisy, ale dny 
otevřených dveří. Dochází k nám 
rodiče, kteří se o nás nějakým 
způsobem dozvěděli a zajímají 
se o naši školu,“ uvedla Lenka 
Kašová, jednatelka společnosti 
OPTIMA.  Poslední den ote-
vřených dveří se bude konat 
31. května. „Do té doby mohou 

rodiče chodit a kontaktovat nás. 
V  polovině června bychom měli 
mít přehled, jaký je zájem a zda 
se podaří třídy naplnit podle na-
šich představ. Pro rodiče bychom 
v  červnu udělali seznamovací 
schůzku, kde jim poskytneme 
všechny další informace,“ uvedla 
Lenka Kašová. 

Čeština a 
matematika 
prioritou

Kapacita soukromé školy pro 
letošní školní rok je padesát 
dětí. „První rok bychom chtěli 
přijmout kolem 36 dětí. Vytvořili 
bychom dvě malotřídky. První 
a druhý ročník v jedné malotříd-
ce s maximálně 18 žáky. V druhé 
by pak byl 3. a 4. ročník,“ pro-
zradila jednatelka. Prioritou 
soukromé školy je individuál-
ní přístup k  žákům, větší péče 
o ně a zaměření na český jazyk 
a matematiku. „Pokud je ve tří-
dě méně žáků, můžeme se jim 
více věnovat, než jak je to jinde 
na školách, kde je na třídu pěta-

dvacet až třicet žáků,“ říká Len-
ka Kašová. Podle ní je úskalím 
dnešní školní výuky hendikep 
dětí při práci s  textem a jeho 
porozumění. „Projevuje se to 
i u maturit, kde je řada studentů 
neúspěšných právě proto, že neu-
mějí pracovat s textem a pořádně 
mu porozumět. Problémem je 
ale i matematika, kde se situace 
také zhoršuje. Na toto bychom se 
u nás chtěli více zaměřit. Jednak 
na český jazyk a práci s  textem, 
ale také na matematiku, a to jak 
klasickou, tak i s prvky matema-
tiky profesora Hejného,“ uvedla 
ještě Lenka Kašová. Další po-
zitivum, které škola rodičům 
nabízí, je celodenní péče o žáky. 
Žáci budou trávit volný čas 
v družině, a pokud si to budou 
rodiče přát, budou se moci vě-
novat také školní přípravě a do-
mácím úkolům. „Příprava na 
vyučování nebude povinná, ale 
tato možnost tu bude. Probere-
me s žáky to, co jim nejde. Když 
přijdou domů, domácí příprava 
bude opravdu minimální,“ říká 
dále jednatelka. Všechny ostat-
ní předměty se budou na sou-
kromé škole vyučovat obdobně 
jako na ostatních základních 
školách, včetně jazyků či počíta-
čů apod.  (sol)

MOST – V  mosteckých mateřinkách jsou volná místa. Ukázaly to 
dubnové zápisy, které se konaly koncem dubna v osmnácti mateř-
ských školách.   

Kapacita mateřských škol 
v  Mostě byla pro letošní zápis 
540 dětí. K  zápisu jich ale při-
šlo jen 526. Z tohoto počtu jsou 
ale desítky duplicitních. „Rodiče 
29 dětí zapsali své děti do více 
mateřinek. Jsou to tzv. duplicity 
a teprve v  září se ukáže, kterou 
z  mateřinek si nakonec rodiče 
vyberou. V  konečném součtu 
to znamená, že máme 497 dětí, 
které by měly nastoupit,“ kon-
statovala náměstkyně primáto-
ra pro oblast školství Markéta 
Stará. Město Most tak uspokojí 
všechny rodiče dětí, které při-
šly k  zápisům. Do mosteckých 
školek tak bez problémů budou 
moci letos nastoupit i děti mlad-
ší, které ještě nedosáhly věku tří 
let. „Mladších dětí tří let přišlo 
letos přibližně stejně jako v před-
chozím roce. Dříve jsme je ale 
z  kapacitních důvodů nemohli 
všechny uspokojit,“ zdůraznila 
náměstkyně Stará. 

Mateřinky v  Mostě přijmou 
také děti z okolních obcí. „Letos 
jsme zaznamenali, že k zápisům 
dorazilo i spoustu rodičů s dětmi 

z Litvínova, ale i z okolních obcí. 
Bylo jich 45,“ upřesnila náměst-
kyně a dodala: „Samozřejmě 
upřednostňujeme mostecké děti. 
V tuto chvíli ale můžeme k nám 
do mateřinek přijmout i tyto, 
protože ani s  nimi nepokryjeme 
volnou kapacitu.“  

Největší zájem 
o „Cáchovnu“

Největší zájem byl o mateř-
skou školu U Cáchovny, v Hut-
nické a Bělěhradské ulici. „Do 
mateřinky u Cáchovny přišlo 
kolem čtyřiceti dětí. Tato školka 
je tradičně plná. Kolem padesáti 
dětí i do Bělehradské a Hutnic-
ké. Jinak se počty zapsaných dětí 
v  ostatních školkách pohybují 
kolem dvaceti pětadvaceti dětí,“ 
uvedla Markéta Stará. Velmi 
nízký počet zájemců byl o mate-
řinku v Růžové ulici. Zde je ještě 
14 volných míst, a pokud se do 
září nenaplní, hrozí, že zde bude 
jedna ze tříd uzavřena. „Je to 
velká škoda, protože je to hezká 
školka a vypadá to, že tu bude-

me muset jedno oddělení zrušit,“ 
uvedla náměstkyně primátora.  

Děti mohou rodiče do ma-
teřinek přihlašovat ale ještě do 
začátku nového školního roku. 
„Je možné, že se ještě někdo do té 
doby přistěhuje a školku se poda-
ří naplnit. Nebo může být opač-
ná situace a někteří se z  Mostu 
odstěhují. Proto přesná čísla vý-
sledku zápisů budou teprve až 
v září,“ říká ještě Markéta Stará. 

Rozšiřování v SVČ 
nehrozí 

Město Most mělo paradoxně 
„záložní“ variantu. Volná místa 
v mateřinkách mělo do budoucna 
řešit rozšíření kapacit v  objektu 
bývalé základní školy v  ulici Al-
brechtická, kde dnes působí na-
příklad Středisko volného času.  
Ukazuje se ale, že to nebude po-
třeba. Radnice tak může zvažovat 
jiný záměr s  volnými prostory. 
„Rodí se méně dětí a je to patrné 
i z  letošních zápisů. Začíná boj 
o děti,“ potvrdila náměstkyně 
Markéta Stará a ještě dodala: 
„Stejné je to i na našich základních 
školách. I zde je volná kapacita ve 
výši téměř jednoho tisíce dětí.“

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

V Albrechtické se otevírá 
soukromá základní škola

Rozmarné léto s Tomášem Klusem

Školky mají po zápisech 
Začíná boj o děti

  V mosteckých mateřinkách jsou ještě volná místa.
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MOST - Velký sál Městského divadla v  Mostě ovládne v  neděli 15. 
května Horečka nedělní noci. Výtěžek z představení bude věnován 
nadačnímu fondu AutTalk a Terezce Vágnerové. Diváci se mohou tě-
šit na známé písně v podání českých umělců. 

Vystoupí Václav Noid Bárta, 
Ondřej Ruml, Olga Lounová, 
Hana Holišová, Petr Kutheil, Le-
ona Gyöngyösi, Hana Seidlová, 
Pavel Režný, Petra Vraspírová, 
Michael Kluch, Gygy Gyöngy-
ösi, Václav Tobrman, Veronika 
Mertová, Ema Katrovas, Jana 
Trojanová, Michael Vykus, Mi-
roslav Dvořák, Radim Madeja, 
Tereza Vítů, Lilian Fischerová, 
Michal Krupa, členové MDM: 
Jakub Koudela, Michaela Krau-
sová, Jan Beneš, Regina Razovo-
vá, Michal Pešek, Matyáš Pro-
cházka, Václav Vlas, Pavel Čirip, 
STORM Ballet Plzeň a Taneční 
škola Filip Gregoriades, taneční 
skupina Th e F.A.C.T. Akce se 
koná pod záštitou místopřed-
sedkyně Senátu Miluše Horské.

„Bude to jedinečné předsta-
vení sestavené z  hudebních čísel 
v  podání známých osobností, 
z  nichž většina bude v  Mostě 
poprvé. Podařilo se nám dát do-
hromady několik složek – herce, 
zpěváky, tanečníky i choreografy, 
kteří se sejdou za účelem vytvo-
řit něco, co ve fi nále pomůže. Je 
krásné, že akce bude mít nejen 
uměleckou hodnotu, ale i dobro-
činný přesah,“ popsala galavečer 
organizátorka a choreografk a 
akce, která je zároveň členkou 
mostecké činohry, Lilian S. Fis-
cherová.

Co vše se může stát během 
jedné nedělní noci v opuštěném 
baru, kde kdysi bývalo až nebý-
vale živo? V tomto magickém 
opuštěném prostoru, plném 
vzpomínek, ožívá dávno zašlá 
sláva pěveckých hvězd napříč 
celým 20. stoletím. Potkáme tu 
též celou řadu lidských osudů. 
Proč do tohoto zapomenutého 
kabaretu chodí bohatý podni-
katel, babička, bezdomovci, či 
proč si tu dávají první rande 
osamělí středňáci? To vše nám 
odhalí mladý milenecký pár, 
který se tu objeví čistě náhodou 
a během nedělní noci zažije ne-
čekané věci. Zpěv, tanec a láska. 
To vše a mnohé další v jedineč-

ném muzikálovém benefi čním 
představení.

Kdo je kdo:
 Lilian S. Fischerová

Vystudovala Taneční konzer-
vatoř v Praze, Antropologii na 
ZČU v Plzni a VOŠ hereckou 
v Praze, absolvovala půlroční 
stáž na UNITEC – Universi-
ty for performing and screen 
arts v Aucklandu na Novém 

Zélandu. Již během studia na 
Taneční konzervatoři hostovala 
v baletním souboru Balogh Prag 
Ballet, tančila malá sóla v klasic-
kých titulech jako Labutí jeze-
ro, Louskáček, Spící krasavice, 
Dáma s kaméliemi, Romeo a Ju-
lie atd. Titulní roli si pak zatan-
čila v baletu Carmen v choreo-
grafi i Roberta Balogha. V roce 

2007 se stala 2. českou vicemiss 
v soutěži Česká Miss a téhož 
roku byla v TOP 15 ve světové 
soutěži MISS Intercontinental. 
Behěm svého studia VOŠ he-
recké nastudovala roli Kristy 
(Brian Friel: Tanec na konci 
léta, režie: Kateřina Macháčko-
vá) a Elvíry (Noel Coward: Roz-
marný duch, režie: Zuzana Pále-
níková). Po studiích hostovala 
na rozličných scénách. Předsta-
vila se v roli Ženy v norském 
dramatu Zima (Joe Fosse, režie: 
David Šiktanc), Adině (Pierre 
Marivaux: Expermient, režie: 
Radka Tesárková) a v Judy, bláz-

nivé britské komedii Dokonalá 
svatba (Robin Hawdon, režie: 
Lumír Olšovský). Od roku 2013 
je v angažmá v Městském diva-
dle v Mostě. V autorském pro-
jektu Černá ovce rodiny tančí 
roli Olgy Hepnarové (režie: Vik-
torie Čermáková). Na televizní 
obrazovce jste ji mohli vidět 
v seriálu Ulice, První krok,ve 

fi lmu Milana Cieslera Láska je 
láska a Správnej dres (režie: Sta-
no Sládeček). Je zakladatelkou 
Divadelní společnosti INDIGO 
Company.

 AutTalk
Nadační fond, který se zamě-

řuje na pomoc dětem postiže-
ným autismem a jejich rodinám. 

„Vlastní příběh, tak jednodu-
chý a obyčejný důvod, nás přiměl 
k tomu, abychom založili na-
dační fond. Naším symbolem je 
modré srdce, protože téma je pro 
nás jednoduše srdeční záležitost. 
Modrá barva je symbolem autis-
mu, a proto je i naše srdce modré. 
Ano, tak jednoduché to je, proto-
že v  jednoduchosti a opravdovos-
ti je síla,“ shodují se zakladatelé 
Nadačního fondu AutTalk. Ten 
vznikl s láskou, vírou ve spolu-
práci a s odhodláním zlepšovat 
možnosti dětí s PAS a jejich ro-
din.

Zakladatelé: Kateřina Sokolo-
vá, Jan Sokol, Josef Šindelář.

www.auttalk.cz

 Terezka Vágnerová
V  roce 2010 diagnostikovali 

tehdy desetileté Terezce ná-
dor na mozku. Terezka muse-
la absolvovat velmi náročnou 
a intenzivní léčbu, která trvala 
více jak dva roky. Během léčby 
podstoupila dvě složité operace 
mozku, dva typy chemoterapií 
a radioterapii. Při druhé opera-
ci ochrnula na pravou polovinu 
těla, vznikla tzv. pooperační ple-
gie (úplné ochrnutí). Následo-
valo ozařování a první chemo-
terapie. Ta nejenže nezabrala, 
ale tělo na ni navíc zareagovalo 
velmi negativně. Na měsíc se 
Terezce zastavila střeva. Terezce 
je nyní 18 let. Se zmiňovanými 
následky, dalšími zdravotními 
problémy a komplikacemi se 
stále ve velké míře potýká. Tere-
za používá vozík, chybí jí jemná 
motorika, učí se mluvit, číst, 
psát, počítat. Její stav se začal 
zlepšovat po absolvování speci-
ální neuroterapii v  rehabilitač-
ním centru Adeli. Každá taková 
rehabilitace zlepšuje Terezčin 
život o 100%. Cena za třítýdenní 
terapii činí 5 578 euro.  (nov)

MOST – Opravy komunikací v mosteckých ulicích se rozjely na-
plno. Co všechno se v Mostě letos plánuje, jsme se zeptali ředi-
tele Technických služeb v Mostě Karla Mutinského. 

Na jaké nejzásadnější 
opravy vozovek se mají letos 

řidiči v  Mostě připra-
vit? 

Z těch nejvý-
znamnějších nás  
čekají opravy vo-
zovek a pokládky 
nového povrchu 
ulic Jiřího z Po-
děbrad – celá 

ulice, ulice 
Josefa Suka 
v jedné 

části uli-
ce, ulice 

Z a -

hradní v úseku od ulice Zdeň-
ka Štěpánka k ulici Družstevní, 
v ulici Topolová dokončíme 
výměnu povrchu na druhé části 
ulice od minulého roku.

Chystají se i opravy chodní-
ků?

Z chodníků bych vyzdvihl 
zejména ulici Josefa Skupy za 
blokem 218, kde bude provede-
no odvodnění a pokládka zám-
kové dlažby. V ulici Vítězslava 
Nezvala to bude oprava po re-
konstrukci vodovodního řádu. 
Podobně i v ulici Pod Koňským 
vrchem, kde bude pokládka 
zámkové dlažby a také v  ulici 
Pod Šibeníkem se bude poklá-

dat nový povrch z asfaltu. 

V  dezolátním stavu jsou 
i některá schodiště v  Mostě. 
Plánují se i zde nějaké opravy? 

Opravy schodů většího rozsa-
hu chystáme v ulici Jana Kubelí-
ka u č.p. 1753 a v ul. Albrechtic-
ká u č. p. 1189.

  
Bude se provádět nějaká zá-

sadní oprava, jako byla v mi-
nulosti např. ulice Žatecká? 

Opravu vozovky velikosti uli-
ce Žatecká město Most momen-
tálně neplánuje, na tak velké 
opravy je potřeba připravit větší 
objem peněz.  

 
Jaký objem prostředků mají 

technické služby na letošní 
opravy povrchů?

Prostředků na opravy máme 
přibližně stejně jako v minu-
lém roce. Letos se o něco více 
zaměříme na opravy souvislých 
úseků silnic a chodníků, ale po-
zornost i nadále věnujeme jed-
notlivým výtlukům, kde je to 

potřeba.

S  opravou 
v ý t l u k ů 

se už začalo. Jak dlouho tyto 
opravy potrvají?

Ve městě je zhruba 190 km 
vozovek, kde se snažíme opra-
vovat výtluky v co nejkratší 
možné době. I proto se při-
kláníme k velkoplošné opravě 
povrchu, která je pro životnost 
vozovky efektivnější. Kompletní 
opravu výtluků jsme provedli 
na třídě Budovatelů, Jana Pala-
cha, Zdeňka Štěpánka. V dalším 
období budeme provádět lokál-
ní výspravy v dalších ulicích ve 
městě.  Vloni jsme na opravy 
výtluků spotřebovali přes 700 
tun asfaltobetonu. Výtluky ne-

vznikají pouze v zimním období 
působením mrazů. Poškození 
vozovek jsou také způsobena 
jejich větším využíváním, větší 
frekvencí jízd těžších vozidel 
a dalšími objektivními vlivy.  

Požadovali obyvatelé Mos-
tu nějaké opravy chodníků 
a komunikací, na které se letos 
chystáte? 

Jedním z takových míst 
je chodník za blokem 218 
v ulici J. Skupy. Tam, kde to není 
z fi nančních důvodů možné, se 
snažíme vyhovět alespoň for-
mou dílčích oprav.   (sol) 

MOST – Stejně jako každý rok, 
také vloni si Mostečané stěžo-
vali.  Nejčastěji na narušování 
veřejného pořádku a nočního 
klidu nebo na s tě hování nepři-
způsobivých občanů do města. 

Počet petic byl stejný jako 
v roce 2014, tedy devět. Opod-
statněné byly čtyři. Týkaly se za-
chování obchodu se smíšeným 
zbo žím v Kovářské ulici, zacho-
vání pro vozu centrálního hřiště 
v ulici W. A. Mozarta, odstraně-
ní čtyř kamenných zídek a šesti 
laviček u bloku 411 a po žadavku 
na výstavbu multifunkčního 
hřiště v Čepirozích. 

Z celkového počtu 76 stíž-
ností se zhruba třetina tý kala 
činnosti magistrátu a městské 
po licie a chování jejich zaměst-
nanců. Dalších 49 se vztahovalo 
na pro blémy spojené s běžnými 
životními situacemi občanů. 
„Všechny stížnosti jsme prošetřili. 
Tam, kde jsme shledali pochy-
bení, magistrát přijal po třebná 
opatření,“ informovala tisková 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková. Nejčastějším 
téma tem stížností byly záleži-
tosti spojené s veřejným po-
řádkem, jako je napří klad hluk 
a provoz restauračních zaří zení 
nebo občanské soužití a týrání 
zvířat. „Velmi časté byly rovněž 

stíž nosti související s živnosten-
ským pod nikáním,“ doplnila 
mluvčí. 

Ne všechny stížnosti se ale 
daří vy řizovat k plné spokoje-
nosti občanů. Překážkou často 
bývá legislativa. Ta totiž měs-
tu neumožňuje účinně řešit 
napří klad provoz restauračních 
zařízení, která se v naprosté 
většině případů nacházejí v sou-
kromých objektech.

Mostečané ale i chválili a to 
celkem sedmatřicetkrát. „Nej-
častěji, v 16 případech, chválili 
profesionální, lidské a vstřícné 
jed nání úředníků při vyřizování 
jejich záležitostí. Kladně hod-
notili blahopřání k životnímu 
ju bileu, zajištění koncertu nebo 
činnost a vstřícnost zaměst-
nanců Střediska volného času,“ 
vyjmenovala tisková mluvčí. 
V  rámci tak zvaných ostatních 
podání řešilo město od občanů 
různé pod něty či žádosti. „Nej-
častějším tématem byla upozor-
nění nebo dotazy k porušování 
zákazu pochůz kového a podo-
mního prodeje. Lidé ale také po-
ukazovali na narušování veřej-
ného pořádku a nočního klidu 
nebo stě hování nepřizpůsobivých 
občanů do města,“ doplnila ještě 
Alena Sedláčková.

(sol) 

Mostečan si stěžuje, 
Mostečan i chválí

V Mostě se začalo s  opravami vozovek

Horečka nedělní noci
V Městském divadle v Mostě proběhne benefi ční muzikálový galavečer

Kompletní opravu Kompletní opravu 
provádějí nyní TS v provádějí nyní TS v 
ulici J. z Poděbrad.ulici J. z Poděbrad.

Karel Mutinský.
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Vzkaz mrtvého

Bylo mu třiadvacet let, 
když otec zemřel při au-
tonehodě. Vracel se pozdě 
v noci domů za silné bou-
ře a naboural do stromu. 
V  té době už s  rodiči ne-
bydlel, ale vrátil se domů, 
aby byl matce oporou. 
S  tátou neměl 
nikdy hezký 
vztah. Nebýval 
doma, starala se 
o něj většinou 
matka. Táta byl 
buďto v  práci, 
nebo odjížděl 
sám kamsi na 
chatu, na kte-
rou jeho nikdy 
nevzal s sebou 
a kam nejezdi-
la ani máma. 
Když byl starší, 
uvědomil si, že ani mezi 
rodiči není vřelý vztah. 
Máma jakoby se táty bála. 
Po jeho smrti netruchlila. 
Zdálo se mu, že se jí spíše 
ulevilo. Večer spolu seděli 
u skleničky vína, dokonce 
se usmívala. Plánovala, že 
by v  létě odjela na dovo-
lenou k moři. Neměla do-
volenou kolik let. Jen, co 
se vyřídí dědictví po otci 
a ona bude moci sáhnout 
na peníze, které měl na 
účtu. Nebylo to moc, pra-
coval v továrně, vydělával 
tak tak, aby uživil rodinu. 
Přeci jen ale něco za ty 
roky, kdy je držel zkrátka, 
našetřil. Na pohřeb přišel 
i otcův kamarád. Matka 
i on ho znali jen povrch-
ně, věděli ale, že s  tátou 
trávil téměř každý víkend. 
Takový divný člověk. 
Z pohřbu šel k nim domů. 
Chtěl si promluvit s  jeho 
matkou. Ta z něj ale měla 
tak zjevný strach, že se 
rozhodl, že ho k ní nepus-
tí. Může mluvit jen s ním, 
anebo jít pryč. Seděli pro-
ti sobě, nenabídl mu ani 
kávu. Čekal, co bude muž 
chtít. A nestačil se divit. 
Dozvěděl se, že chata v le-
sích je sice součástí dědic-
tví a patří teď jemu a jeho 
matce, ale nikdo z  nich 
tam nesmí jezdit. A chatu 
mu musí darovat. Tak by 
si to jeho otec prý přál. Už 
toho měl dost. Všech táto-
vo tajností a příkazů ještě 
ze záhrobí. Chlapa vyho-
dil. Řekl mu, ať už nikdy 
nekontaktuje jeho ani 
jeho matku. Hned druhý 
den se na chatu vypravil. 
Zajímalo ho, co může být 
na staré chatě tak důleži-
tého, že tam ani on, ani 
jeho matka nesmí. Věděl 
jen přibližně, kde chata 
je. Našel ji až po dlou-
hém hledání. Vedla k  ní 
jen lesní cesta. Dřevěná 
Chajda ne příliš udržo-
vaná s  bytelnými dveřmi 
a mřížemi na oknech. 
Bylo by těžké se dovnitř 
dostat. Z  tátových věcí, 
které dali matce policisté 
po té nehodě, si ale vzal 
klíče. Zkoušel jeden po 
druhém, až jeden zapadl 
do zámku. Uvnitř cha-
lupy bylo šero. Rozsvítil. 
Všechno se mu zdálo být 
tak obyčejné. Starý stůl, 
dvě křesla, krb. V  další 
místnosti dvě postele. Na 
stěně lovecká puška. Malá 
špatně vybavená kuchyň. 
Nechápal, proč s  tímhle 
dělal táta i jeho kamarád 
takové tajnosti. Už chtěl 
odejít, když si všiml po-

klopu v  zemi, který vedl 
do sklepa pod chatou. 
Rozsvítil a nahlédl dolů. 
Nevěřícně se rozhlížel ko-
lem. Pomalu mu dochá-
zelo, kam se to dostal. Ve 
sklepení byla dobře vyba-

vená mučírna. 
Na tmavých 
stěnách i pod-
laze byly ještě 
tmavší skvrny. 
Napadlo ho, že 
je to krev. Skle-
pení bylo napl-
něné zápachem. 
Krev a výkaly. 
Neuměl si před-
stavit, na co 
otec a jeho pří-
tel potřebovali 
takové místo. 

Napadli ho zvrhlé sexu-
ální hrátky nebo natáčení 
fi lmů. Rychle vylezl ven, 
jak se mu udělalo špatně 
z představy, co vše tam ti 
dva mohli dělat. Chtěl na 
vzduch. Chtěl tam odsud 
pryč. Ještě se rozhodl, že 
se podívá kolem chaty, 
než odjede. Za domkem 
na kraji lesa byla zem 
jiná. Zkypřená nedávným 
kopáním. Přemohla ho 
zvědavost a strašná před-
tucha. V  chatě hned za 
dveřmi byl krumpáč a lo-
pata. Došel si pro nářadí 
a začal kopat. Nemusel 
příliš hluboko. Už po ně-
kolika kopnutích narazil 
na tělo. Odhrnul hlínu 
a zíral na mnoha ranami 
znetvořené nahé ženské 
tělo. Co viděl, mu stačilo. 
V okolí chaty nebyl signál. 
Musí se dostat někam do 
civilizace a zavolat poli-
cii. Jeho otec byl úchyl-
ný sadista a jeho přítel je 
nejspíš stejný. Rozběhl 
se ke svému autu. Než 
stačil nastartovat, někdo 
otevřel dveře jeho auta. 
Otcův kamarád ho chytil 
za krk a vytáhl ho z  auta 
ven. Na hlavu mu mí-
řil pistolí. Opanoval ho 
strašný strach. Celé tělo  
mu polil pot. Klekl si na 
zem, u hlavy pistoli. Pro-
sil, aby ho nechal odjet. 
Rozplakal se. Nikomu nic 
neřekne. Chatu mu oka-
mžitě přepíšou a nikdy se 
sem už nevrátí. Prosil, ať 
ho nechá jít. Byl přeci pří-
tel jeho otce. Nemůže ho 
zabít. Kvůli tátovi. Chlap 
chvíli stál a přemýšlel. Pak 
ho vzal za krk a zvedl na 
nohy. Neměl sem nikdy 
chodit. Nemůže dělat nic 
jiného. Taková byla do-
hoda s  jeho tátou. Chtěl 
mít rodinu, ale slíbil, že 
nikdy nebude jeho ro-
dina zasahovat do jejich 
společných věcí. To si slí-
bili už kdysi. A teď se to 
stalo. Nemůže brát ohled 
na to, že je jeho syn. Táhl 
ho za sebou, pistoli stále 
tiskl k  jeho hlavě. Když 
odemykal chatu, celý se 
třásl. Ve chvíli, kdy zdvihl 
poklop mučírny, omdlel. 
O několik hodin později 
hodil ten muž poslední 
lopatu kvalitní lesní půdy 
na mělký hrob. Sedl do 
auta toho kluka a rozjel 
se k městu. Hned zítra se 
musí zastavit za manžel-
kou svého mrtvého kama-
ráda, aby jí vyřídil vzkaz 
mrtvého. Tu chatu musí 
přepsat na něj.  

(pur)

SOUDNIČKA

MOST – Majitelka a zakladatelka tanečního studia v Mostě Kamila 
Hlaváčiková získala před měsícem od Českého olympijského výbo-
ru prestižní ocenění Trenérka a cvičitelka roku 2015.  

Co pro vás titul Trenérka 
a cvičitelka roku znamená?

Je to pro mě velké poděková-
ní a pochvala. Skoro mě to roz-
plakalo, když jsem se to dozvě-
děla… Je to také určité uznání 
toho, že práci, která je pro mě 
nejen prací, ale i koníčkem, dě-
lám dobře. 

Je to první ocenění tohoto 
druhu pro vás?

První ocenění jsem získa-
la jako trenérka a cvičitelka za 
okres Most. A pak jsem získala 
ocenění Trenérka a cvičitelka 
roku  od Českého olympijského 
výboru a Komise rovných příle-
žitostí ve sportu.

Vedete taneční studio, které 
je hodně různorodé. Navště-
vuje ho řada dětí různých vě-
kových kategorií. Kolik máte 
dětí?

Přibližně kolem sto padesáti 
od 3 do 18 let. Jsou rozdělené na 
hobby  a profi  skupiny. Hobby 
skupiny navštěvují děti, které 
tančí pro radost, ale neúčastní 
se soutěží - třeba proto, že ro-
diče nemají čas s nimi o víken-
dech na tyto soutěže jezdit nebo 
nemají úplně taneční schopnos-
ti, ale tančit chtějí. Profi  skupi-
ny jsou pro děti, které se tanci 
věnují více, mají více tréninků 
a účastní se soutěží. 

Na Mostecku asi není mno-
ho tanečních  organizací 
a kroužků, které by dávaly pří-
ležitost tříletým dětem...

Jsme u nás nejspíš jediní, 
kteří tančí a cvičí s dětmi od tří 
let. Od té doby, co jsem učila 
v  základní umělecké škole, ale 
vím, že malé děti se toho na-
učí daleko víc než ty starší. Je 
rychlejší doba. To, co jsem uči-
la dříve sedmileté, dnes učím ty 
tříleté. 

Vy se ale také ve studiu věnu-
jete hendikepovaným dětem…

Ano a ráda. Jsou to děti, tedy 
dnes už dospěláci, s  nejrůzněj-

ším postižením.  Začalo to tím, 
že jedna sluchově postižená 
dívenka chtěla moc tančit. Za-
řadila jsem ji tedy do skupiny 
s dětmi. Později ale vznikl nápad 
udělat samostatnou skupinu. 
Zájem o to mělo 8 rodičů a tak 
jsme založili  skupinu Kalamitky. 

Jak dlouho se dětem s  hen-
dikepem věnujete a jak je to 
náročné?

Děti   vedeme  už desátým 
rokem. Pořád jim říkám děti, 
protože tak vypadají, ale už jsou 
vlastně všichni dospělí. Zeza-
čátku to nebylo vůbec nároč-
né. Dodávaly mi neuvěřitelnou 
energii. Tím, že chtěly tančit, tak 
se na to těšily. Cokoliv nového 

se naučily, hrozně se z toho ra-
dovaly. Spoustu věcí, co dělaly, 
už ale díky věku dělat nezvlád-

nou. Choreografi e, které pro ně 
děláme, jsou sice jednodušší, 
zároveň ale náročnější. Musíme 
totiž vymýšlet nové prvky tak, 
aby byly zajímavé jak pro divá-

ky, tak i pro ně samotné. 

S  Kalamitkami také sbíráte 
úspěchy?  

S  touto skupinou jsme byli 
několikrát na soutěžích. Zvítě-
zily na celorepublikové soutěži 
Česko se hýbe, zaměřenou na 

hendikepované. Vyhrály i na 
Mia festivalu, se stejným zamě-
řením. Tím, že jsou ale starší, tak 
se jim už také nechce tolik jezdit 
po soutěžích. Je pro ně těžké, 
když jsou někde jinde, přizpů-
sobovat se prostoru a prostředí. 
Raději mají své známé zázemí.

Které ocenění je pro vás nej-
cennější?

Ocenění Trenérky a cvičitelky 
roku od Českého olympijského 
výboru a Komise rovných příle-
žitostí ve sportu. Dvakrát jsem 

byla nominována  na Cenu měs-
ta Mostu. Knihovna má svou 
přehlídku osobností, kde mě 

oslovili a jsem mezi nimi. Jsou 
to pro mě hodně příjemné věci. 
Co se týče tanečního studia, ob-
rovský úspěch byl pro mne teď 
titul mistra Evropy v  Moskvě, 

kde jsme získali i čtyři tituly vi-
cemistr Evropy a titul druhého 
vicemistra Evropy. 

Na co se teď připravujete?
Na mistrovství České repub-

liky. Děti se připravují na dvě. 
Jedno v  České Lípě, a druhé, 

které pořádá jiná organiza-
ce, bude v  Praze. Obojí budou 
v květnu. 

Máte u vás nějakou novin-
ku?

Přála jsem si vždycky mít 
i rodičovský tým. Povedlo se mi 
přemluvit pár maminek a je jich 
nakonec osmnáct, aby do toho 
šly. Teď se zúčastnily regionál-
ní soutěže, která byla v  Mostě, 
a vyhrály ji! Z toho mám velkou 
radost. Věnuji se ale dlouhodo-
bě i seniorům. Ve studiu s nimi 

cvičíme na míčích, zumbu nebo 
country. Nedávno mě oslovili 
z  mosteckého klubu seniorů, 
a tak vznikla Tančírna. Jsou to 
tance, které možná leckoho pře-
kvapí. Učíme se blues, country, 
tango, merengue, děláme věci 
tak, aby si zatančili všichni.  

Nechybí vám ve studiu muž-
ský prvek?

To ano. Máme dva lektory 
a zhruba deset chlapců, chodí 
tančit a cvičit asi devět mužů, a  
to je opravdu málo. Vůbec nechá-
pu, proč muži netančí… Všichni 
hledají kdejaké elixíry mládí, ale 
když cvičíte a tančíte, jste pořád 
s  úsměvem, vylučují se endorfi -
ny a člověk mládne. Právě tanec 
je obrovský elixír mládí! Každý 
muž, který umí tančit, by si měl 
také uvědomit, že má stopadesá-
tiprocentní úspěšnost u žen.   

Je něco, co byste chtěla ještě 
realizovat? 

Ano. V tomto oboru to jinak 
nejde. Všichni klienti, ať už děti 
nebo dospělí chtějí pořád něco 
nového.

Zaujala mě kombinace  fi t 
a jazz, tedy Fitjazz. Byla jsem na 
workshopu a hrozně se mi to lí-
bilo. Je to vlastně moderní pohy-
bový směr inspirovaný jazzovým 
tancem, obohaceným o speciální 
posilovací a formovací systém. 
Jazz byl trochu schovaný a teď se 
vrací na scénu. Fitjazz bude urče-
ný pro ženy od 15 let výše. Roz-
jedeme ho v září v našem novém 
tanečním studiu.  

Taneční studio se přestěho-
valo. Kde nyní fungujete?

Přestěhovali jsme se do pro-
stor bývalého CVČ, v  ulici M. 
Rybalka. Už jsme tam měli 
první hodiny.  Tady máme vět-
ší prostory, které potřebujeme. 
Věřím, že se tady bude dětem 
i všem našim klientům líbit. 

Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

„Tanec je obrovský elixír mládí“
říká mostecká trenérka a cvičitelka roku   

Ještě předtím, než své taneční studio založila, pracovala 
Kamila Hlaváčiková v  mosteckém divadle jako garderobi-
érka a rekvizitářka. Poté učila v umělecké škole tanci a stala 
se vedoucí mosteckých mažoretek. V současné době vede své 
studio, ale kromě toho se věnuje také hendikepovaným dě-
tem, ale také mosteckým seniorům. Za 30 let svého působení 
v  taneční oblasti dosáhla řady významných úspěchů. Přesto 
je pro ni ocenění trenérky a cvičitelky roku velmi významné 
a považuje si jej. 

  Kamila Hlaváčiková získala před měsícem od Českého olympijského výboru prestižní ocenění Trenérka a 
cvičitelka roku 2015.

  Trenérka se svými svěřenci sbírá úspěch za úspěchem.
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RACIO MOST s.r.o.
technologické čištění 

přijme:

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

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

ochota pracovat.

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

telefonicky na číslech: 
775 654 501 nebo 606 029 702 

LITVÍNOV – V  nové divadelní sezóně 2016 – 2017 v  Litvínově se 
bude opět na co dívat. Co měsíc navštíví Citadelu osobnosti diva-
delního světa. Litvínovští diváci si užijí držitele Thálie i herce, kteří 
jsou svým smyslem pro komedii zárukou dobré zábavy. O následu-
jící divadelní sezóně v Citadele nám vše podstatné prozradila Lenka 
Pecová. 

Divadelní sezóna v  Litvíno-
vě ještě neskončila, už ale ur-
čitě máte ohlasy. Jak se líbila?

Pokud víme, jsou lidé spo-
kojeni. Některé kusy se samo-
zřejmě líbily víc, některé méně. 
Není možné sestavit celou sezó-
nu tak, aby byli všichni naprosto 
spokojeni. Střídáme komedie 
s vážnějším žánrem.  Pokud by 
bylo více míst na předplatné, 
prodala by se. Litvínovští mají 
o kulturu zájem a divadlo je 
baví.

Kolik míst předplatného na-
bízíte?

Kapacita sálu je 480, z  toho 
předplatitelé zabírají 290 míst. 
Zbytek necháváme pro volný 
prodej tak, aby se do divadla 
dostali i lidé, kteří si z různých 
důvodů nechtějí pořídit celé 
předplatné. 

Jaká je výhoda předplatné-
ho?

Předplatné zajistí komfort 
stálého místa, výhodnější cenu 
oproti cenám jednotlivých 
představení a pravidelné za-
sílání informačních přehledů 

o programu divadla. Výše před-
platného na sezónu 2016/2017, 
které zahrnuje celkem 9 před-
stavení, činí 2 502 Kč pro 3. - 6. 
řadu a pro zbývající řady 2 250 
Kč. Stávajícím předplatitelům 
budou místa rezervována pouze  
do 17. 6. 2016! Po tomto termí-
nu budou neobnovené abonent-
ky prodávány novým zájem-
cům. Prodej předplatného je od 
1. 6. 2016 do 19. 8. 2016.

Co lákavého tentokrát nabí-
zíte divákům?

Vsadili jsme opět na zná-
mé tváře. Většina divadelních 
představení je z  pražských di-
vadel. Pouze jednou jsme zvo-
lili divadlo plzeňské, a to kvůli 
hlavnímu představiteli Martinu 
Stránskému. Ten měl v  Litví-
nově obrovský úspěch s  kusem 
Králova řeč a diváci si ho opět 
žádají. Jinak se diváci mohou tě-
šit na Lenku Vlasákovou, Karla 
Heřmánka, Josefa Cardu, Evu 
Holubovou, Jiřího Macháčka, 
Marka Taclíka, Vilmu Cibulko-
vou a další známé herce. 

 (pur)       

MOST - Městské divadlo v Mostě se objevilo ve výčtu významných 
muzikálových kousků roku 2015 s divadelním  muzikálem Balada 
pro banditu. Do neděle 15. května je možné hlasovat jak pro samot-
nou inscenaci, tak pro vybrané pěvecké role.

Hlasování je možné na www.
divadlo-most.cz.

Příběh veliké lásky, veliké zra-
dy a veliké svobody. Živě hraný 
i zpívaný muzikál o nezkrotném 
zbojníku Šuhajovi. Na jevišti 
mostecké činohry ožívá divoký 
kraj Podkarpatské Rusi. Balada 
pro banditu měla v  MDM pre-
miéru 25. září 2015. V  hlavní 
roli se poprvé představil Willi-
am Valerián po boku zkušené 
Karolíny Herzinové. Dále zde 
účinkují: Jiří Kraus, Vít Herzi-
na, Otto Liška, Veronika Týco-

vá, Ivana Zajáčková, Jan Beneš, 
Matyáš Procházka, Miroslav 
Večerka, Jakub Dostál, Lilian 
S. Fischerová, Jakub Koudela 
a další. Poslední předprázdni-
nová repríza Balady pro banditu 
se uskuteční 17. května v 19 ho-
din na Velké scéně.

Soutěž je výherní a hlasující 
mohou vyhrát následující ceny:

1. cena: Dvě vstupenky na 
slavnostní předání Cen 28. květ-
na v Brně a na představení mu-
zikálu Malované na skle v rámci 
festivalu Divadelní svět. 

2. cena: Almanach DJKT Pl-
zeň 1965-2015 

3. cena: Ročenka MDB 
2014/15 

4. cena: CD Fantom Londýna 
5. cena: CD Sněhová královna

(nov)

Divadelní předplatné 
opět plné známých tváří

Divadelní předplatné 
Litvínov Citadela 2016/2017
Září – BOSÉ NOHY V PARKU
Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha, Veronika Freimanová, 

Rudolf Hrušínský. Komedie o tom, jak důležité je procházet se 
bosýma nohama v parku, když chceme s tím druhým projít ce-
lým životem. (AGENTURA HARLEKÝN)

Říjen – ART
Hrají:  Zdeněk Žák, Karel Heřmánek, Josef Carda.  Kolik 

pravdy, upřímnosti a tolerance unese přátelství? Solidní vztah 
tří přátel se ocitá na tenkém ledě ve chvíli, kdy si jeden z nich 
pořídí velmi drahý obraz. (DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ)

Listopad - ENIGMATICKÉ VARIACE
Hrají: Martin Stránský, Jan Maléř. Psychologická detektivka 

plná záhad ze života dvou mužů. (DIVADLO J. K. TYLA)

Prosinec - MUSÍME SI POMÁHAT
 Hrají: Jiří Macháček, Lenka Vlasáková, Miroslav Vladyka,
Václav Chalupa, František Staněk / Zdeněk Hruška, Martin 

Sitta.  „Malí, ale Češi“. Děj tragické komedie z období druhé svě-
tové války se v mnohém liší od fi lmové podoby oceněné pěti 
Českými lvy a nominací na Oscara a je plný překvapení. (DIVA-
DLO NA JEZERCE)

Leden - CRY, BABY CRY
 Hrají:  Michal Dlouhý / Jaroslav Šmíd, Klára Cibulková, Boh-

dana Pavlíková, Réka Derzsi / Eva Vrbková, Blanka Popková, 
Kristýna Frejová. Divadelně zrychlený kurz, na kterém se pět 
žen na dnes tak populárním life coachingu pokusí zjistit, jak by 
měly změnit svůj život. (ŠVANDOVO DIVADLO)

Únor – JMÉNO
Hrají: Jan Dolanský, Jana Janěková ml., Roman Zach, Linda 

Rybová, Petr Lněnička. Salonní francouzská komedie nabízející 
vysoce komický pohled na sebejisté zastánce svobodného myš-
lení. (DIVADLO VERZE)

Březen - ZABIJÁK JOE
Hrají:  Igor Chmela, Marek Taclík, Ivana Jirešová, Anna Fia-

lová, Ivan Lupták.  Kultovní lovestory z pera jednoho z nejvý-
znamnějších současných amerických dramatiků Tracyho Lettse 
je černá komedie o jedné velmi svérázné rodince a ještě svéráz-
nějším způsobu, jak zatočit s dluhy. (DIVADLO KALICH)

Duben – LENI
Hrají:  Vilma Cibulková, Ondřej Kavan, Dana Syslová, Da-

niel Krejčík. Původní slovenská hra o fi ktivním setkání dvou 
skutečných lidí - legendárního moderátora Johnnyho Carsona 
a kontroverzní Leni Riefenstahl, fotografk y, tanečnice, herečky 
a v neposlední řadě i mimořádně nadané fi lmařky, která se stala 
„dvorní režisérkou“ Adolfa Hitlera. (DIVADLO V ŘEZNICKÉ)

Květen - POPRASK NA LAGUNĚ
Hrají:  Eva Holubová, Bohumil Klepl, Kryštof Hádek, Jana 

Krausová, Kristýna Fuitová-Nováková, Marika Šoposká, Jana 
Stryková / Anna Fixová a další. Slavná klasická komedie ze slun-
né Itálie plná temperamentu, rvaček, praček, hádek, rozchodů 
a usmiřování. (STUDIO DVA DIVADLO)

Hlasujte pro „Baladu“ a vyhrajte i vy

Vyhrajte vstupenky v soutěži na facebooku týdeníku Homér.

Musíme si pomáhat.

Zabiják Joe
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14. 5. - 15. 5. 2016

Zahájení 
turistické 

sezóny 
v Krušných 

horách
Akce nejen pro cyklisty

14. 5.  Lesenská pláň od 9 hodin 
Férová snídaně připravená z místních produktů se uskuteční 
v prostorách Krušnohorského lidového domu a okolních lu-
kách pod vedením členek Horského klubu Lesná v tradičních 
krušnohorských krojích. Férová snídaně se uskuteční také na 
Moldavě.

Vernisáž fotografi cké výstavy s názvem „Jaro a léto v Kruš-
ných horách“ společně s putovní výstavou „Krásy Krušných 
hor“ v prostorách Krušnohorského lidového domu. 

Představení Krušnohorské magistrály a nové turistické mapy 
Krušných hor s vyznačenými cyklookruhy, vyjížďky s cykloprů-
vodci.

Doprovodný program: Koncert kapely NEBE (od 15 hodin), sou-
těže pro děti, výuka nordick walking, výstava outdoorového vy-
bavení pro turistiku, prezentace nových turistických materiálů 
Destinační agentury Krušné hory, stánkový prodej, představení 
regionálních produktů, možnost otestování elektrokola, možnost 
využití víceúčelového hřiště v Lesné bez poplatku, opékání tra-
dičních českých špekáčků za doprovodu kytary. 

Možnosti přespání: VRC Lesná, Horský hotel Lesná, vlastní stan 
Lesenská pláň,  Emeran I a II Klíny s možností přepravy.

15. 5. Moldava - 670 let od první písemné zmínky o Moldavě 
od 9 hodin
Moldavský půlmaraton, canicross, nordick walking start ve 12 
hodin.

Otevření Malého moldavského muzea v Knihovně A. Branalda 
na Moldavě.  

Prezentace Českojiřetínského spolku – spolku pro oživení 
Krušnohoří, Klubu přátel krušnohorské železnice, Destinační 
agentury Krušné hory.

Představení Krušnohorské magistrály, Cykloregionu Krušné 
hory a nové turistické mapy.

Doprovodný program: kapela Pumpičky a ventilky, Divadlo Mazec.

KRUŠNÉ HORY – Zima je už defi nitivně pryč také v Krušných horách, 
a tak je nejvyšší čas zahájit letní sezónu pro turisty a cyklisty. Des-
tinační agentura Krušné hory na tento víkend připravila  řadu akcí 
pro všechny, kteří mají chuť vyrazit do hor.

Turistickou sezónu pro cyk-
listiku i pěší turistiku zahajuje 
Destinační agentura Krušné 
hory ve spolupráci s  partnery 
14. a 15. května. Sobotní akce 
se koná v Lesné v Krušných ho-
rách. Připravena je Férová sní-
daně z místních produktů, která  
se uskuteční v prostorách Kruš-
nohorského lidového domu 
a okolních lukách pod vedením 
členek Horského klubu Lesná 
v  tradičních krušnohorských 
krojích. Cyklisté mohou pořá-
dat vyjížďky po Krušnohorské 
magistrále v okolí Lesné v růz-
ně náročných okruzích. Po 
Krušných horách je provedou 
cykloprůvodci, kteří jim nejen 
ukážou tu nejvhodnější trasu, 
ale také upozorní na přírodní 

zajímavosti v okolí cyklostezek. 
Pro pěší turisty je určena výuka 
nordic walking chůze. Na své si 
přijdou také děti, které se mo-
hou zúčastnit soutěže zručnosti 
na horských koloběžkách. Po 
celý den bude možné ve stán-
cích nakoupit regionální certi-
fi kované produkty. Vyzkoušet 
si mohou návštěvníci areálu 
jízdu na elektrokolech, případ-
ně si půjčit kola v mobilní cyk-
lopůjčovně. Pro všechny turisty 
i cyklisty je určen koncert ka-
pely Nebe. Sobotní den završí 
táborákem. Na Lesnou budou 
vypraveny rekreační autobu-
sové linky z  Duchcova, Bíliny, 
Jirkova a Litvínova. V  místě je 
možné parkovat, případně se 
ubytovat. 

Zahájení turistické sezóny 
v  Krušných horách pokračuje 
také v  neděli. Tentokrát se tu-
risté sejdou na Moldavě. Tady 
je zahájení turistické sezóny 
spojeno s  oslavami výročí 670 
let od první písemné zmínky 
o Moldavě. V rámci zahájení tu-
ristické sezóny bude slavnostně 
otevřeno  Malé moldavské mu-
zeum v Knihovně A. Branalda 
na Moldavě. Hlavním turis-
tickým lákadlem je ale HUDY 
Moldavský půlmaraton hor-
ský kros přes Pramenáč, trasy 
24 km, 14 km, 6 km, také jako 
nordic walking či běh se psem. 
K  dobré náladě přispěje kapela 
Pumpičky a ventilky a Divadlo 
Mazec. 

Partnery zahájení turistické 
sezóny 2016 jsou Ústecký kraj, 
Centrum Lesná, HUDY Most, 
Sport areál Klíny, obec Moldava 
a Střední škola Educhem.  

(pur)

ÚSTECKÝ KRAJ – V celé České republice ubývá volných pracovních 
míst. Zaměstnavatelé hlásí, že nemohou sehnat zaměstnance. Přes-
to dál někteří lidé marně hledají práci. Sladit poptávku zaměstnava-
telů s nabídkou pracovních sil je úkolem pro Observatoř trhu práce, 
o které jednali zástupci Paktů zaměstnanosti ze všech regionů.

Observatoře trhu práce mají 
za úkol sladit potřeby zaměstna-
vatelů s kapacitou volných pra-
covních sil. Zejména s ohledem 
na rozdílné regionální potřeby 
jednotlivých krajů.  V  někte-
rých regionech chybí technic-
ké profese, jinde je dělníků do 
technických profesí dost, ale 
investoři tu nestaví nové výrob-
ny a nenabízí pracovní místa.  
„Pakty zaměstnanosti v současné 
době působí v  osmi krajích re-
publiky a v dalších se připravuje 

jejich založení,“ přiblížil projekt 
předseda Řídícího výboru Paktu 
Zaměstnanosti Ústeckého kraje 
Martin Klika. Projekt Kompas 
neboli Observatoř trhu práce 
plánuje startovat už na podzim 
letošního roku. Některé kraje se 
rozhodly založit pakt zaměstna-
nosti podle vzoru průkopníka 
v  této oblasti Ústeckého kraje. 
„Pakt zaměstnanosti Ústecké-
ho kraje pracuje v  regionu už 
tři roky. Za tu dobu se podařilo 
významně snížit nezaměstna-

nost. Z evidence Úřadu práce ČR 
v kraji ubylo téměř šest tisíc lidí. 
V současné době se Pakt zaměst-
nanosti dostává do situace, kdy 
musí řešit, jak efektivně využít 
volné pracovní síly a uspokojit 
zaměstnavatele, kteří chtějí ex-
pandovat. Právě soulad mezi 
poptávkou a nabídkou trhu prá-
ce mají zajistit Observatoře trhu 
práce. Observatoře pomůžou 
přizpůsobit nabídku studijních 
oborů aktuální poptávce zaměst-
navatelů, studentům pak při vý-
běru studijního oboru tak, aby po 
absolvování školy rychleji našli 
uplatnění,“ komentoval setkání 
v Pardubicích, které inicioval 
Moravskoslezský kraj, Martin 
Klika.  (pur)

Krušné hory se otevírají

Observatoř sladí zájmy

ÚSTECKÝ KRAJ – Nedokončené studium, závislost na drogách, ne-
chuť k autoritám a žádná motivace k práci. Souhra okolností, které 
se zdají být pro mladé lidi nepřekonatelné. Právě na ně ale míří dva 
nové projekty Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje. 

První projekt zkráceně na-
zvaný Transfer je určen pro 
všechny regiony kraje kromě 
Děčínska. Druhý projekt je pak 
cílen výhradně na Děčínsko 
a zkráceně se nazývá Cesta. 
Poprvé je projekt zaměřen na 
práci výhradně se skupinou 
mladých lidí, kteří nejsou v evi-
denci Úřadu práce ČR. Novou 
šanci na získání práce dostanou 
mladí lidé, kteří nedokončili 
vzdělání, nemají žádnou praxi, 
trpí nízkou motivací a nemají 
žádné pracovní návyky. Jedná 

se o lidi, kteří byli z  evidence 
Úřadu práce ČR sankčně vy-
řazeni, nebo nikdy neprojevili 
zájem se do evidence uchazečů 
zařadit. Vzhledem k velmi ob-
tížnému vyhledávání a kontak-
tování těchto lidí bude Ústecký 
kraj spolupracovat s  partnery 
projektů z řad neziskových or-
ganizací, jako je Člověk v  tísni 
nebo K-centrum. Účastníci 
projektu získají cílené odborné 
vzdělání v  rámci rekvalifi kací 
podle jejich zájmu a požadavků 
zaměstnavatelů. Dotované pra-

covní místo získá 180 mladých 
lidí z projektu Transfer a 53 lidí 
z projektu Cesta. „Oba projekty 
se zaměřují na skupinu mladých 
lidí, kteří bez podpory nema-
jí téměř žádnou šanci najít si 
práci. Chybí jim nejen vzdělání 
a příležitost, ale také motivace. 
Je proto důležitá terénní práce, 
která je základem obou projek-
tů,“ říká k Iniciativě pro mladé 
předseda Řídicího výboru Pak-
tu zaměstnanosti Ústeckého 
kraje Martin Klika. Projekty 
budou zahájeny v červnu letoš-
ního roku a ukončeny v  říjnu 
2018. Na Transfer je alokováno 
bezmála 100 miliónů korun, na 
Cestu více než 23 miliónů ko-
run.  (pur)

Jsou mladí, ale chtějí pracovat

Pevný program:

16.00 Zahájení
16.15 Slavnostní salva (před budovou muzea)
16. 30 En Garde! Praha - barokní tanec – seminář a ukázka (30. minut - výstavní sál)
17.15 Válka v 18. století - Reenactment (20 minut -před budovou muzea) 
18.00 En Garde! Praha - barokní tanec – výuka barokních tanců (15. minut - výstavní sál) 
19.00 Káva a čaj v 18. století (20 minut – před expozicí Ulriky von Lewenzov)
20.00  En Garde! Praha - barokní tanec – ukázka (10 minut - výstavní sál)
20.30  Koncert Michal Černý (30 minut - výstavní sál) – Robert de Viseé -  Hudba králov-

ského theorbisty (theorba – barokní loutna)

Průběžný program:

16.15 – 21.00 Kreativní dílna - Střední škola diplomacie a veřejné správy
16.15 – 21.00 Vojenské ležení a ukázka výzbroje a výstroje (před budovou muzea)
16.15 – 21.00 Móda 18. století (před expozicí Ulriky von Lewenzov)
16.15 – 20.00 Taverna 18. století (před budovou muzea)
16.15 – 21.00 Řemesla a život v 18. století (expozice Etnografi e a Krušných hor)
12.00 – 21.00 Expozice a výstavy OM Most

Mostecká muzejní noc poprvé
MOST – Mostecké muzeum se připravuje na „I. mosteckou muzejní 
noc“. Proběhne 3. června a  je součástí festivalu muzejních nocí, kte-
rý pořádá  Asociace muzeí a galerií České republiky. Smyslem  festi-
valu je otevřít muzea a galerie široké veřejnosti. 

Návštěvníci si mohou užít 
netradiční podvečerní, večerní 

či noční návštěvní dobu mu-
zeí, ale i program, který muzea 

a galerie připravují. „Oblastní 
muzeum v  Mostě si pro svou 
oblastní noc připravilo připo-
mínku 260. výročí začátku sed-
mileté války (1756-1763), která 
významně zasáhla i do historie 
města Mostu. Muzejní noc však 
nechce jen připomínat válečné 
události, ale ukázat i kulturu, 
módu, život a řemesla celého 
18. století. Na programu je proto 
nejen prezentace jednotek české-
ho reeactmentu (kluby vojenské 
historie) zabývající se tímto ob-
dobím, ale i ukázky tzv. living 
history, tedy sdružení i jednot-
livců prezentujících dobovou 
kulturu, módu a řemesla. Další 
složkou je ukázka a výuka do-
bových tanců a koncert barokní 
hudby,“ uvedla Blanka Brando-
vá z Oblastního muzea Most.
 (nov)

  Předseda Řídicího výboru Paktu zaměstnanosti Ústeckého kraje Martin Klika s manažerkou paktu 
Dagmar Proškovou.
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Porušené paragrafy

LITVÍNOV – Krásné róby, bílé 
rukavičky, noblesa kam se po-
díváš. Tak bude vypadat taneč-
ní kurz pro mládež, který začne 
v září v Citadele.

Každoroční podzimní taneční 
kurz pro mládež pod vedením 
Dagmar Knížetové s partnerem 
bude v Citadele zahájen 21. září 
2016. „Znalost společenských tan-
ců a společenského chování je pří-
nosem do budoucího společenské-
ho života a také určitým vstupem 
do světa dospělých. A především, 
odnesete si zážitky, na které budete 
i po létech vzpomínat,“ říká Lenka 
Pecová z  propagace Citadely.  
V základních tanečních se mladé 
dámy a pánové  seznámí se se zá-

kladními kroky a fi gurami tanců 
standardních (waltz, quickstep, 
valčík, slowfoxtrot, tango), latin-
ských cha cha, jive, blues, polka, 
letkis, mazurka, mambo bolero, 
samba a ještě něco navíc. Chybět 
nebude nějaký módní tanec aktu-
ální taneční sezóny. Taneční lekce 
budou probíhat vždy ve středu 
od 18 do 19.45 hodin. Proběhne 
dvanáct učebních lekcí, Prodlou-
žená a na závěr Věneček.  Kur-
zovné na účastníka činí 1 990 Kč, 
splatné je do  24. 6. 2016. Přihlá-
sit se do kurzu lze elektronicky na 
webu www.citadela-litvinov.cz, 
telefonicky i osobně v  kanceláři 
Citadely.  Lépe je hlásit se v páru. 
 (pur)

LITVÍNOV – Po dobrých zkuše-
nostech z minulého léta Citade-
la opět připravuje letní promí-
tání na koldomském koupališti. 
Připraveny jsou také dva kon-
certy a akce pro děti.

Léto na koupališti v Litvínově 
neznamená jen koupání a vodní 
hrátky. V době prázdnin, v čer-
venci a srpnu, tu bude Citadela 
organizovat letní kino. Každý 
čtvrtek, pátek a sobotu hned 
po setmění za příznivého poča-
sí vybalí zaměstnanci Citadely 
a koupaliště lavičky, deky, lehát-
ka a hlavně plátno a letní kino 
může začít. „Během loňského 
léta se nám letní kino ohromně 
osvědčilo. Má atmosféru, lidé 
přijdou i na fi lmy, na které do 
kamenného kina nechodí,“ říká 
Lenka Pecová z propagace Cita-
dely.  Citadela se přes prázdniny 

zavírá včetně kavárny, a tak mají 
na koupališti kulturní nadšenci 
z řad zaměstnanců Citadely vol-
né pole působnosti. „Připravu-
jeme dva koncerty. 29. července 
to bude FAST FOOD ORCHE-
STRA a  12. srpna Švihadlo. 
Chybět nebudou také celodenní 
akce pro děti, zábava, hry a sou-
těže,“ doplnila Lenka Pecová. 
Na léto také připravuje Citadela 
příměstský tábor. „O ten je kaž-
dý rok obrovský zájem. Děti ale 
nebudou jen na koupališti. Jeden 
den je pro ně připraven výlet 
a další den tvořivé dílny v zámku 
Valdštejnů,“ prozradila z  pro-
gramu tábora Lenka Pecová. 
V současné době jsou bazény na 
koupališti už napuštěné a voda 
se připravuje na letní sezónu 
stejně, jako bohatý program are-
álu.  (pur) 

Letní kino bude!

Pánové, zadejte se

(Dokončení ze strany 1)
S  hlubinnou těžbou souhlasí 

podle minstra také starostové 
okolních obcí. „Nebyla by to zá-
těž pro životní prostředí a zůstala 
by zachována pracovní místa,“ 
doplnil ministr. Ministr také 
přiblížil sociální pomoc, kterou 
vláda chystá pro propouštěné 
horníky. Někteří horníci z Cent-
rumky přešli do velkolomu ČSA, 
jiní se uplatnili u dodavatelů. 
Část nezaměstnaných skončila 
na úřadu práce. Horníkům má 
pomoci sociální program, kte-

rým se bude vláda zabývat ve 
středu. Jde o vyrovnávací měsíč-
ní příspěvek navržený po dobu 
tří let, 7 000 nebo 8 000 korun 
pro ty horníky, kteří v dole od-
pracovali 15 let a přecházejí 
do jiných profesí. Ministr Jan 
Mládek jednal také o možném 
převodu pozemků zrekultivova-
ných jezer Milada a Most. Ty by 
mohly být převedeny na města 
částečně i bezúplatně. Za úplatu 
pak v případech, že by měly dále 
sloužit ke komerčním účelům. 
 (pur)

(Dokončení ze strany 1)
Rekonstrukce oddělení šesti-

nedělí bude mít zásadní vliv na 
zvýšení komfortu pro matky s dět-
mi a zároveň na zkvalitnění po-
skytované péče. Pro zdravotnický 
personál to bude znamenat výraz-
né zlepšení pracovního prostředí. 

Jak bude vypadat 
šestinedělí

Nové oddělení šestinedělí 
bude  vybaveno čtyřmi nad-
standardními jednolůžkovými 
pokoji s vlastním sociálním 

zařízením. Zároveň se zrekon-
struují tři třílůžkové pokoje ve 
standardním provedení, mo-
dernizací projde také sociální 
zařízení a ostatní zázemí oddě-
lení. „V rámci akci plánujeme 
také rekonstrukci centrální chod-
by, přičemž se počítá s výměnou 
veškerých dveří včetně zárubní, 
opravou povrchů a rastrovým 
podhledem s novými svítidly,“ 
vyjmenoval některé z  pláno-
vaných oprav Jiří Novák. Re-
konstruované prostory  budou 
přímo propojeny s již zmoder-
nizovaným oddělením porodni-

ce. „Maminky s dětmi, které péči 
oddělení v těchto týdnech potře-
bují, se přestěhovaly do náhrad-

ních prostor jen o patro níže, na 
oddělení Gynekologie B,“ dodal 
ještě Jiří Novák. (sol) 

Vršanská uhelná a. s. pomohla mostecké nemocnici také 
v roce 2014, kdy bylo za 1,5 milionu korun nakoupeno pří-
strojové a další vybavení. Oddělení rehabilitace díky tomu 
mohlo rozšířit své možnosti péče o pacienty v podobě vakuo 
- kompresní terapie a lékařům chirurgického oddělení doslo-
va uvolnil ruce při operacích retraktorový systém, nahrazu-
jící tzv. „háky“, což je přínosem zejména u delších operací. 
Laparoskopickou pumpu a další vybavení mají k dispozici na 
urologickém oddělení. V neposlední řadě umožnily darované 
fi nanční prostředky obnovit zastaralé vybavení na oddělení 
tuberkulózy a respiračních nemocí.

Sáhne si stát pro uhlí 
pod Horní Jiřetín?

Šestinedělí je v opravě, maminky 
jsou v náhradních prostorách

MOST - V  mosteckém středisku 
Europe Direct byla  slavnostně 
zahájena výstava  eTwinning 
v  ústeckém regionu. Školy na  
ní představují své úspěšné me-
zinárodní projekty. Inspirativní 
výstava  je přehlídkou skvělých 
nápadů a potrvá do června. 

Mnoho z  vystavených pro-
jektů získalo v  rámci České 
republiky i Evropy významná 
ocenění. Mezi velmi úspěšné pa-
tří také školy z Mostu. Národní 
ceny získali pedagogové a jejich 
žáci z  mosteckých základních 
škol  V. Talicha, Okružní, J. A. 
Komenského a ze středních škol  
SOŠ podnikatelská a VOŠ, OA, 
SPgŠ a SZŠ Most. Na výstavě se 
představily také projekty z  dal-
ších měst regionu např. z Loun, 
Děčína, Litoměřic a Litvínova.

„eTwinning je aktivita Evrop-
ské komise zaměřená na online 

spolupráci mezi školami, vzdě-
lávání a vzájemnou komunikaci 
evropských učitelů realizova-
nou na portálu www.etwinning.
net.  V  České republice je Ná-
rodním podpůrným střediskem 
(NSS) pro eTwinning  Dům za-
hraniční spolupráce. NSS posky-
tuje učitelům v  České republice 
technickou a metodickou pod-
poru. Dále organizuje semináře, 
konference a poskytuje infor-
mační materiály a další služby,“ 
uvedla ambasadorka eTwinning 
Edita Doležalová. 

„Mezinárodní spolupráce škol 
je jednou z priorit vzdělávání ve 
sjednocené Evropě. V  České re-
publice je do projektů eTwinning 
zapojeno více než 3000 škol – 
mateřských, základních i střed-
ních,“ doplnila druhá z ambasa-
dorek Eva Münchová.  

 (nov)

Nechtěli do vězení
Hamerští policisté zadrže-

li v jedné obci na Litvínovsku 
muže z Litvínova, který se tu 
schovával v bytě své příbuzné. 
„Muž měl již v dubnu nastou-
pit výkon trestu odnětí svobody, 
když si výzvu k okamžitému 
nástupu převzal již začátkem 
dubna. I přesto do vězení ne-
nastoupil,“ prozradila na hříš-
níka policejní mluvčí Ludmila 
Světláková. Ve vězení nakonec 
stejně skončil. Podobně ne-
respektoval výzvu k nástupu 
trestu a vězení se vyhýbal další 
muž z Litvínova. Tento týden 
byl na základě místní a osobní 
znalosti kontrolován na ulici 
litvínovskými policisty. Ti ná-
sledně muže zadrželi, sdělili mu 
podezření ze stejného přečinu 
a do vězení ho eskortovali. „Do 
vězení putoval i třetí zadržený, 
tentokrát z Mostu. Nastoupit měl 
již v březnu, bez závažného dů-
vodu trest odnětí svobody však 
nenastoupil. Policie ho zadržela 
v úterý a předala mu záznam 
o sdělení přečinu maření výkonu 
úředního rozhodnutí a vykázá-
ní,“ doplnila informace o trojici 
Ludmila Světláková. 

Prodával pervitin
Až deset let odnětí svobody 

může soud uložit 36letému muži 
z Litvínova, kterého vyšetřovatel 
minulý týden obvinil ze zločinu 
nedovolené výroby a jiného na-
kládání s omamnými a psycho-
tropními látkami a s jedy. „Muž 
měl na různých místech města 

Litvínova obstarat a následně 
prodat za různé fi nanční částky 
nejméně ve sto případech nejmé-
ně 148 gramů metamfetaminu. 
Drogu takto prodával i přesto, že 
byl odsouzen za zvlášť závažný 
zločin na úseku drog k nepodmí-
něnému trestu,“ uvedla policejní 
mluvčí Ludmila Světláková. 

Okrádal starší ženy
Policie v Mostě šetří případ 

okradení seniorky. Na chod-
níku mezi bloky 50 a 60 v uli-
ci Táboritů krátce před 11.30 
hodinou v  pátek minulý týden 
tam neznámý pachatel okradl 
70letou ženu. Využil nestřeže-
ného okamžiku a z ruky jí vy-
trhl kabelu, ve které měla věci 
v hodnotě 1   000 korun. Žena 
volala o pomoc, nikdo jí však na 
pomoc nepřišel. Ke zranění dů-
chodkyně naštěstí nedošlo. „Asi 
o hodinu později došlo v ulici Bu-
dovatelů v Mostě k dalšímu okra-
dení starší paní. Ta šla po chod-
níku od sportovní haly k Prioru 
a v horní části na úrovni budovy 
Komesu k ní zezadu přistoupil 
neznámý muž a z ruky jí vytrhl 
kabelku, ve které měla doklady, 
peněženku, klíče, vše v hodnotě 
4 500 korun. Lapka po krádeži 
utíkal směrem k domu, kde je re-
staurace U Kubíčka. Žena běžela 
za ním, zloděj nakonec proběhl 
průchodem domu a z dohledu se 
ztratil. Ke zranění poškozené ne-
došlo,“ uvedla policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. Policisté na 
případech spolupracují s krimi-
nalisty.  (pur)

 Zavítejte na výstavu 
skvělých nápadů
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Z Rady města Meziboří

 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

ÚSTECKÝ KRAJ – Novými a špičkově vybavenými prostory konvenč-
ní nukleární medicíny, které prošly v  současné době modernizací, 
se může chlubit Krajská zdravotní v ústecké Masarykově nemocnici.   

Modernizace zahrnovala 
také laboratoře pro přípravu 
radiofarmak, a to na pracovišti 
V Podhájí. V  provozu jsou již 
od 1. května. Rekonstrukce se 
týkala nejen budov areálu, ale 
i pořízení nových nejmoder-
nějších přístrojů, a to za více 

než 90 milionů korun. „V sou-
vislosti s obměnou přístrojů pro-
běhly úpravy nejen potřebných 
prostor, ale také souvisejících 
čekáren, komunikačních a dal-
ších obslužných prostor, a to za 
zhruba tři a půl milionu ko-
run. Peníze plynuly z vlastních 

zdrojů Krajské zdravotní.,“ 
uvedl předseda představenstva 
Krajské zdravotní Jiří Novák. 
Pořízen byl například přístroj 
PET/CT v hodnotě více než 
68 milionů korun. „Pracoviště 
V  Podhájí tak zůstává i nadá-
le výhodou pro obyvatele velké 
části Ústeckého kraje. Moder-
nizované prostory oddělení 
nukleární medicíny jsou svým 
současným vybavením špičko-

vým pracovištěm, laboratoře pro 
přípravu radiofarmak se svou 
úrovní v  rámci České republiky 
řadí hned za ty, které byly ote-
vřeny jako první v Česku v Ma-
sarykově onkologickém ústavu 
v  Brně,“ vyjmenoval generální 
ředitel Krajské zdravotní Petr 
Fiala.  

Díky rekonstrukci a moder-
nizaci se zlepšila kvalita vyšet-
ření, diagnostické možnosti, 
komfort pacienta a odpadlo 
jedno vyšetření a případný další 
pobyt ve zdravotnickém zaříze-
ní. „Pokud se ukáže, že pacienta 
je nutné dovyšetřit, provádí se to 
rovnou na našem oddělení a pa-
cient nemusí navštívit ještě svého 
lékaře, nechat si vypsat žádanku, 
objednat se a dojít na další vy-
šetření. To je obrovská výhoda,“ 
zhodnotil primář oddělení nuk-
leární medicíny ústecké i cho-
mutovské nemocnice Aleš Cho-
dacki. Lékaři navíc mají díky 
ultramodernímu vybavení větší 
množství materiálu k hodnoce-
ní a informací. Mohou tak co 
nejpřesněji vyšetřit pacientovu 
chorobu.  (sol)

MOST - Zlepšením dosud nejrychlejšího času na jedno kolo pokra-
čovala na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu soutěž 
The Most Challenge. Amatérští jezdci se při ní snaží objet dráhu 
v sériově vyráběném voze v čase pod dvě minuty. Novým držitelem 
letošního i zatím absolutně nejlepšího času je Lukáš Hink, který 3. 
května se svým BMW M3 objel dráhu za 01:55,240 minuty.

„Je třeba přiznat, že nový 
průběžný lídr použil na svém 
bavoráku pneumatiky typu se-
mi-slick, které nejsou součástí 
sériové výbavy vozu a výrazně 
vylepší jeho vlastnosti na dráze. 
Také celkové parametry tohoto 
typu BMW jsou pro okruh více 
než ideální. V  kombinaci se  ši-
kovným řidičem nebyla větši-
na vozů konkurenceschopná,“ 
vysvětlil sportovní manažer 
společnosti Autodrom Most 
Jindřich Hrneček. Všichni mi-
lovníci ostřejší jízdy mají šanci 
se nadále zlepšovat, termíny 
jsou vypsány až do konce září. 
Pod dvouminutovou hranici 
dokázalo letos dosud zajet mě-
řené kolo na dráze šest soutě-

žících. Kromě Lukáše Hinka 
také jeho bratr Michal, rovněž 
na BMW M3, Antonín Bláha 
s Chevroletem Camaro, Domi-
nik Staněk s Hondou S2000, Jan 
Hlavička s  Octavií RS a Karel 
Lisec s Nissanem GTR. K adre-
nalinovému zážitku z jízdy 
přispívá také nový asfaltový 
povrch a obrubníky v  posled-
ních dvou zatáčkách velkého 
závodního okruhu. Právě úpra-
va dráhy totiž umožňuje podle 
sportovního ředitele společ-
nosti Autodrom Most Michala 
Marka zlepšování dříve dosaže-
ných časů na jedno kolo.

Prvotním impulzem ke vzni-
ku  Th e Most Challenge byl 
rekord jednoho z  nejznáměj-

ších českých závodníků a dvoj-
násobného vítěze evropského 
šampionátu cestovních vozů 
(ETCC) Petra Fulína. Skvělého 
času 01:57,2 minuty dosáhl na 
velkém okruhu mosteckého au-
todromu před rokem právě v sé-
riovém voze Seat Leon Cupra. 
Pomyslně hozenou rukavici 

ihned zvedl  Vojtěch Štajf se 
Subaru, který se pokusil rekord 
překonat. Oba počiny vedly or-
ganizátory k  založení exkluziv-
ního klubu rychlých sériových 
aut, ve kterém si lidé z řad široké 
veřejnosti mohou vyzkoušet se 
svým vozem ostré měřené kolo 
po okruhu. 

Na odpad milión
Rozdíl mezi příjmy a výda-

ji na odpadové hospodářství 
v  Meziboří činí milión korun. 
„Rozhodli jsme se nezvyšovat 
lidem náklady na život v  Mezi-
boří, a tak ani nezvyšujeme po-
platky za odpad. Rozdíl uhradí 
město z rozpočtu,“ uvedl starosta 
Meziboří Petr Červenka. Velkou 
část výdajů tvoří především ná-
klady na provoz autoparku TS 
města Meziboří, mzdy zaměst-
nanců podílejících se na odpa-
dovém hospodářství a poplatky 
za uložení odpadů na skládku. 
„Jiné, levnější formy likvidace 
odpadu nejsou zatím dostupné. 
Město Meziboří má uzavřené 
všechny možné smlouvy na bez-
platný odběr odpadů v režimu 
zpětného odběru a využíváme 
i jednorázových slevových akcí,“ 
doplnila vedoucí odboru vý-
stavby, majetku a životního pro-
středí Gabriela Soukupová.

Meziboří třídí
V Meziboří přibývá nádob 

na tříděný odpad.  „V součas-
nosti máme celkem 20 stanovišť 
na tříděný odpad. Celkově do 
konce roku by mělo být na úze-
mí města Meziboří rozmístěno 
23 separačních nádob na sběr 
skla, 23 nádob na sběr plastů 
a 23 nádob na sběr papíru. Po-
čet nových stanovišť bude určen 
novým Plánem odpadového 
hospodářství na období 2017 
až 2021. Občany informujeme 
formou mapy  zveřejněné na 
webových stránkách města a in-
formačních deskách, o stanoviš-
tích nádob na jednotlivé složky 
komunálního odpadu,“ uved-

la vedoucí odboru výstavby, 
majetku a životního prostředí 
Gabriela Soukupová. Občané 
Meziboří mohou také využívat 
sběrný dvůr. V  loňském roce 
tak učinili celkem 2055 krát.

Pohádkový les
Radní města vzali na vědomí 

program dětské akce Pohádko-
vý les. Ta se koná 4. června od 
13 hodin. Zahájení akce je na 
víceúčelovém hřišti, kde budou 
připraveny sportovní soutěž, 
zdolávání různých překážko-
vých drah, skákání v pytlích, 
chůze na chůdách, prolézání 
tunelem, slalom a další. Start 
cesty pohádkovým lesem je na 
tenisových kurtech, cíl na sjez-
dovce. V  lese budou stanoviště 
s různými pohádkovými posta-
vičkami. Za splněné úkoly do-
stanou děti na každém stano-
višti razítko do kartičky, kterou 
odevzdají v cíli. 

Rozdané dotace
Radní města schválili dotaci 

Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska - Sbor dobrovolných 
hasičů Meziboří ve výši 20 tisíc 
korun. Dotaci hasiči využijí na 
kulturní akce pro občany a děti 
z města Meziboří a na oslavu 
Dne dětí na hasičské zbrojnici. 
Další dotaci získala Základní 
organizace Českého zahrád-
kářského svazu č. 1 Meziboří 
ve výši 26 155 Kč. Za dotaci 
zahrádkáři pořídí ponorné čer-
padlo pro členy osady Za Ko-
telnou 13 z důvodu poškození 
původního čerpadla a svářečku 
s elektrocentrálou pro členy ZO 
č. 1.  (pur)

Nukleární medicína v „Masaryčce“ 
patří mezi nejmodernější

The Most Challenge má nového favorita

MOST - Sankce, nejčastěji v po-
době odtahu vozidla, čekají čas-
to řidiče během blokového čiště-
ní města. S tím začaly technické 
služby začátkem května. Vzhle-
dem k tomu, že mu ale už v dub-
nu předcházelo strojní čištění, 
situace s parkováním v Mostě se 
prý zlepšila. „Když se s čištěním 
ulic začíná, je situace nejhorší 
a odtahů je opravdu mnoho. Tím, 

že je ale teď čištění ulic a veřej-
ných prostranství města v plném 
proudu, situace se o něco zlepšila. 
Řidiči to už mají zažité a dávají 
si větší pozor. Funguje i osvěta,“ 
uvedla Ilona Kozlová a upozor-
nila, že městská policie během 
blokového čištění parkovišť 
i přesto dál provádí odtahy vo-
zidel, pokud řidiči nedbají do-
pravního značení.  (sol)

Řidiči si dávají pozor

  Nukleáarní medicína v Masarykově nemocnici prošla modernizací. Ta zahrnovala i nákup nových přístrojů.

  Nový rekordman Lukáš Hink.
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto typu, navštivte prosím naši redakci, 
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto 
službu za patřičnou úplatu dle našeho 
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám začínajicímu sběra-

teli větší množství modelů autí-
ček různých měřítek, jen uceleně. 
Cena dohodou. Telefon: 602 856 
929

 ■ Televize, 73 cm, obraz, stěnu 
do chodby, botník, šicí stroj elek-
trický, bílý plastový stůl, 4 židle, 
kulatý stolek kovový – deska sklo 
– nový. Telefon: 604 191 683

 ■ Bílý plastový stůl + židle, tele-
fon Nokia, Aligator, dětská houpa-
cí sedačka, stojací lampa plastová, 
botník, zavařovací sklenice litrové 
s víčky. Telefon: 721 340 770

 ■ Prodám plochou TV JVC, 2 ks 
– replika popravčích seker. Info: 
redakce

 ■ Dva ročníky Týdeníku REPOR-

TÉR  ročník 1968 - 1969 velmi 
zachovalé, po 80  Kč  za ročník, v 
Mostě. Telefon: 603 376 114

 ■ Skříňka na CD asi na 70 ks vel-
mi dekorativní černý plast stojací, 
asi 2 roky stará cena - 99,- Kč v 
Mostě.

 ■ Novější pohledy Českosloven-
ska asi 1 000 kusů po 1 Kč, taktéž v 
Mostě. Dohoda na termínu a místě 
předání na telefonu: 603 376 114. 
Za nabídky děkuji

 ■ Koupím staré hračky z doby 
ČSSR, vláčky Merkur apod., auto 
na bowden, auto na klíček, vláčky 
a mašinky z NDR, všech velikostí 
atd. Stavebnice Merkur. Telefon: 
608 224 183

 ■ Prodám jednolůžkovou po-
stel včetně roštu a matrace, 1 500 
Kč, staré knížky tzv. červená 
knihovna, cca 28 ks. Telefon: 723 
135 078

 ■ 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

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám řadový rodinný dům – 

okál (cihla), 4+1 u Žatce, terasa a 
zahrádka na jih, třípodlažní domek 
s garáží, dílnou, sušárnou. Plynové 
topení + krb na dřevo. Plastová 
okna. Telefon: 705 233 646

 ■ Nabízím byt 2+1 po komplet-
ní rekonstrukci v ulici Budovate-
lů 2367/56, Most, k nájmu nebo 
investici, cena 200 000 Kč. Rychlé 
jednání vítáné. Telefon: 606 943 
055

 ■ Prodám – pronajmu DB 1+1, 
zvýšené přízemí, blok 204, cena 
dohodou. Most v ulici M. Pujma-
nové. Telefon: 723 035 568

 ■ Prodám řadový domek – Litví-
nov – Loučky. Telefon: 774 173 162

 ■ Prodám zahradu v Litvínově, 
340 m2 s chatkou, kůlnou, gri-
lem, skleníkem, přívod užitkové 
vody. RK nevolat. Telefon: 724 
313 441

SEZNÁMENÍ
 ■ Rozvedený 66letý, 171 cm, ne-

kuřák, zdravý a zajištěný fi nančně, 
hledá slušnou, ale veselou ženu – 
přítelkyni. Najdu? Schůzka vítána. 
Telefon: 705 233 646

 ■ K občasným schůzkám hle-
dá pohodová paní, nekuřačka, 
73/165 z Mostu, pohodového 
pána, nekuřáka, pro pohodu, jak 
při kávě, tak i při hraní společen-
ských her. Telefon: 731 389 028

 ■ 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

ZAMĚSTNÁNÍ
 ■ Sháním domácí práci nebo 

zaměstnání na částečný úvazek 
v okolí Litvínova. Prosím pouze 
seriozní nabídky. Telefon: 607 508 
268

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

„Sousede, proč váš syn včera tak šíleně křičel na svou ženu?“ „Ále, nechtěla mu říct, za co utratila tolik peněz.“ „A proč dnes křičí ještě víc?“ „(TAJENKA)“ 

Nabízím kompletní vedení účetnictví 

a zpracování daňových přiznání. 

Dlouholeté zkušenosti a praxe. 

Telefon: 725 614 834

Firma SPEKTRUM 
přijme malíře – natěrače

s řidičským průkazem.

Kontakt: 608 112 122

Pracovní příležitost na AUTODROMU MOST a.s.

Obchodní zástupce, Sales Representative

Náplň práce:
• aktivní akvizice nových zákazníků a udržování dobrých vztahů 

s těmi současnými;
• udržení a zvýšení prodeje produktů;
• servis požadavků stávajících zákazníků pro zahraniční trh,
• příprava obchodních nabídek;
• profesionální zastupování fi rmy;
• průběžné analýzy trhu a konkurence;

Požadavky:
• zkušenost v oblasti poskytování služeb úspěšného prodeje;
• komunikativní úroveň anglického jazyka (ústně i písemně); 

německý jazyk výhodou;
• velmi dobré vyjednávací schopnosti;
• podnikavost a schopnost budovat trvalé obchodní vztahy;
• organizační schopnosti;
• snaha o dosažení svých cílů;
• interpersonální dovednosti;
• řidičské oprávnění skupiny B (aktivní řidič)

Nabízíme:
• plat v závislosti na zkušenosti, dovedností a úkolech;
• rozmanitost práce - od malých projektů až po déle trvající pro-

jekty vyžadující více personálu
• standardní pracovní nástroje - auto, mobilní telefon, osobní 

počítač
• seberozvoj v důsledku rozšíření okruhu klientů a poskytova-

ných služeb

Vaše životopisy posílejte do 5. května na email svecova@autodrom-most.cz

Firma KAVKA-BUS 
nabízí službu v oblasti Nákladní doprava:

pronájem vozidla Opel Vivaro, Mercedes Sprinter 

pro převoz břemen do hmotnosti 2000 kg, 

vhodné pro stěhování, zásobování apod.

V případě zájmu, či jakýchkoliv dotazů volejte 736 665 566

Hledáme 

řidiče MKD
C+E+profesák 

Plat 40 000 Kč
Kontakt: 724 607 258
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Dávid povede i 
nadále Černé anděly

Také v novém ročníku in-
terligy povede Černé anděly 
slovenský expert Peter Dá-
vid. Bývalý kouč slovenské 
mužské reprezentace v pro-
sinci nahradil na trenérském 
postu svého krajana  Ľuboše 
Hudáka. S Černými anděly 
v této sezoně již získal prven-
ství v Českém poháru a tře-
tí místo v Interlize. Teď  ho 
s týmem čeká boj se Slavií 
o čtvrtý mistrovský titul.

Útočník Duda 
v Litvínově skončil
Hokejový útočník Radek 

Duda v  nové sezoně nebu-
de oblékat dres HC Verva 
Litvínov. Při jednání širší-
ho vedení klubu, trenérů 
A týmu a některých členů 
představenstva se klub roz-
hodl nepokračovat ve spo-
lupráci s útočníkem Radkem 
Dudou. Generální manažer 
klubu Robert Kysela řekl, že 
v minulé sezoně klub hledal 
hráče pro oživení kádru a byl 
rád, že Dudu získal. V kri-
zové chvíli hodně pomohl. 
V přípravě na novou sezonu 
ale chce jít po dohodě s tre-
néry jinou cestou.

Golf pro dámy i pány

Sobota (7. 5.) na mostec-
kém golfovém hřišti přinesla 
JUST A NAHRIN – TUR-
NAJ PRO DÁMY I PÁNY. 
Kosmetika, potravinové 
doplňky i další produkty 
fi rmy JUST CS byly hráč-
kám i hráčům k dispozici 
po celý den a následně jako 
ceny pro nejlepší, kterými 
se stali vítězové jednotlivých 
kategorií Lenka Bártlová (39 
STB), Ivana Ryllová (39 STB) 
a Dominik Gabriš (47 STB). 
Druhá místa obsadili Vikto-
rie Sasová (38 STB), Karolína 
Luxíková (31 STB) a Lukáš 
Válek (40 STB). Bronzové 
příčky patřily Martině Ma-
nnové (37 STB), Mileně Lej-
znerové (30 STB) a Ladislavu 
Žákovi (38 STB). Oceněny 
byly i vítězky soutěží Nearest 
to Pin a Longest Drive, Li-
buše Prachařová a Milena 
Lejznerová, která se tak se 
dvěma oceněními stala nejú-
spěšnější hráčkou dne. 

Litvínovští mají 
fotbalovou 

reprezentantku
Mládežníci FK Litvínov 

mají ve svém středu repre-
zentantku ČR. Tereza Liš-
ková hraje z  FK Litvínov 
společně s týmem kluků a již 
druhým rokem také nastu-
puje za prvoligový dívčí tým 
Sparty Praha. Navíc rok bo-
juje za ženskou reprezentaci 
do patnácti let a před měsí-
cem dostala pozvánku do 
repre kategorie U16. 

Most dostal od 
vedoucí Chrudimi 

„bůra“
S přídělem pěti branek od-

jeli ze hřiště vedoucí Chru-
dimi, hráči FK Baník Most 
1909, kteří se zde představili 
v  utkání 28. kola České fot-
balové ligy. Mostu v  tabulce 
ČFL nadále patří třetí příčka 
od konce. Ve středu hrál na-
víc opět venku, a to v Převý-
šově. (jak)

KLÍNY – Letošní v pořadí již dvanáctý ročník Krušnoman Long and 
Short Distance Duathlon ovládl v  mužské kategorii Karel Zadák 
a mezi ženami byla nejlepší německá závodnice Ulrike Schwalbe. 

Na Klínech se závodilo na 
nejtěžších tratích dlouhého 
duatlonu v  Evropě na 5  km 
v  běhu, 82  km na kole a opět 
v  běhu, tentokrát ale na 15  km 
dlouhé trati. Ta měla celkové 
převýšení 2 200 metrů.

Do Sportareálu Klíny dora-
zilo přes 300 závodníků, včetně 
účastníků dětského miniduath-
lonu z  deseti nejen evropských 
zemí, kteří si běžeckou část užili 
na klínské sjezdovce a na cyk-
listice zavítali do sousedního 
Německa. 

První místo v  kategorii M 
18 - 24 let a 5. místo v  abso-
lutním pořadí obsadil domácí 
Jakub Langhammer. Ten hlásí 
spokojenost. „S celkovým vý-
konem jsem na začátku sezony 
spokojený. První běh se mi bě-
žel lehce, na kole jsem dokázal 
prodat natrénované kilometry 
a dokázal se osamocen poprat 
s  náročnou cyklistikou. Z  dru-
hého běhu mám radost, že jsem 
ho dokázal vůbec uběhnout 

a nemusel se přetahovat o lep-
ší umístění. Krušnomana jsem 
bral jako přípravu na kopco-
vitý Ironman 70.3 Rapperswil 
ve Švýcarsku. Před Švýcarskem 
si s  největší pravděpodobností 
odskočím na sprint triatlon do 
Poděbrad,“ napsal na web své-
ho týmu Jakub Langhammer. 
Pořádatelem závodu byl Kruš-
noman Triatlon Team Litvínov. 

Výsledky Krušnoman Long 
Duatlon, 1. díl Ford Czechman 
Tour ČP v dlouhém triatlonu 
a duatlonu: 

Muži: 1. Karel Zadák 3:54:04, 
2. Lukáš Slatinský 3:56:18,4, 
3. Václav Holub 3:58:16,3, 4. 
David Jílek 3:58:21,4, 5. Jakub 
Langhammer 4:06:09,5. Ženy: 
1. Ulrike Schwalbeová (Něm) 
4:30:22,8, 2. Michaela Gerych-
ová 4:42:07,2, 3. Jana Candro-
vá 4:43:51,9, 4. Marie Kočová 
5:01:56,9, 5. Asia Garlewiczová 
(Pol) 5:10:52,9 hodiny.  (jak)

LITVÍNOV - Litvínovští plavci 
absolvovali 3. ročník Velké ceny 
města Ústí nad Labem na nově 
zrekonstruované padesátce 
a 29. ročník memoriálu Jarosla-
va Jezbery v Chomutově.

V  Ústí nad Labem se o cel-
kem 12 medailí postarali Ka-
mila Javorková a Adam Novák. 
Javorková zvítězila na tratích 
200 m znak, 100 m motýl a 100 
m volný způsob, stříbrná do-
hmátla na trati 50 m znak a tře-
tí příčka jí patřila v  závodech 
50 m volný způsob, 50 m prsa 
a 100 m znak. 

Novák zvítězil na prsařské 
padesátce, stříbro mu patřilo na 
tratích 100 a 200 m motýl a sbír-

ku medailí završil dvěma bronzy 
na 50 m motýl a 100 m prsa.

V Chomutově v kategorii ca-
partů vybojovala devítiletá Mi-
chaela Chmelařová dvě stříbrné 
medaile na 50 m motýl a 50 m 
volný způsob a třetí místo při-
dala na trati 100 m polohový 
závod. Kamila Javorková třikrát 
překonala rekord memoriálu 
Jaroslava Jezbery, a to na tratích 
50 m motýl, 100 m volný způsob 
a 200 m polohový závod, čtvrtou 
zlatou medaili získala na 50 m 
prsa, stříbro na 50 m volný způ-
sob a bronzem završila výkon na 
trati 50 m znak. Ondřej Wohl 
dohmátl třetí na trati 100 m po-
lohový závod.  (has, jak)

MOST – Letiště Aeroklub Most 
hostilo o víkendu v pořadí již 19. 
ročník Mosteckého poháru ak-
robatů. Již tradičně se soutěžilo 
ve třech kategoriích, a to Sports-
man, Intermediate a Advaced. 
Celkem se závodu zúčastnilo 
deset pilotů, přičemž jeden byl 
ze sousedního Německa.

Třídu Sportsman vyhrál 
Michal Tvrzník na stroji De-

cathlon, který získal 7  067,41 
bodu, před Karlem Vobořilem 
na Zlínu Z 142 a Janem Říhou, 
startujícím také s  Decathlo-
nem. 

Kategorii Intermediate vyhrál 
Jaromír Čihák na Zlín Z  50M 
(8 595,5 bodu) a třídu Advanced 
pak Karel Kuthan s Jakem 55M, 
který si připsal 13 166,17 bodu. 
 (jak)

LITVÍNOV – Na Lomské v Litvínově se hrálo okresní kolo letošního 
ročníku Mc Donald´s Cupu. Na turnaji se představilo dvanáct týmů, 
které hrály ve dvou kategoriích. 

Okresnímu kolu předcházely 
okrskové turnaje. Okresního 
fi nále se zúčastnilo šest nejú-
spěšnějších týmů v  kategorii 
A a B.

Okresní fi nále – kategorie 
A: 1. ZŠ Zd. Štěpánka Most 

(31:3, 15 bodů), 2. SSZŠ Litví-
nov(17:9,  10 bodů), 3. ZŠ J. 
Arbesa Most (9:9, 8 bodů), 4. 
ZŠ V. Talicha Most (6:15, 4), 
5. ZŠ U Stadionu Most (11:23, 
3 body), 6. ZŠ Hamr (4:19, 3 
body). 

Okresní fi nále – kategorie 
B: 1. SSZŠ Litvínov (31:1, 13 
bodů), 2. ZŠ Rozmarýnová 
Most(15:4, 13 bodů), 3. ZŠ Zd. 
Štěpánka Most (11:11, 9 bodů), 
4. ZŠ U Stadionu Most (11:16, 
6 bodů), 5. ZŠ Hamr (7:16, 3 
body), 6. ZŠ V. Talicha Most 
(5:30, 0 bodů). 

Školy na prvních třech mís-
tech obdržely poháry, medai-
le, vítězové ještě dostali trička 
a druhý a třetí tým míče, se 
kterými se hrál letošní ročník. 
Všechna družstva pak obdržela 
upomínkové předměty věnova-
né magistrátem města, za což 
mu patří poděkování. Vítězové 
jednotlivých kategorií ZŠ Zd. 
Štěpánka Most a SSZŠ Litvínov 
postupují do krajského fi nále, 
které se hraje 23. května na sta-
dionu v  Teplicích. Velké podě-
kování patří klubu FK Litvínov 
za pomoc při organizaci letošní-
ho ročníku turnaje.  (jak)

MOST - V  domácím semifi nálo-
vém zápase play off  hráčky DHK 
Baník Most utkání s Porubou sice 
nezačali nejlépe, ale nakonec se 
Černí andělé z vítězství a postu-
pu do fi nále stejně radovali. 

Hostující Poruba v Mostě celé 
první dějství vedla, na samém 
startu dokonce odskočila o  tři 
branky. Důležitým momentem 
ale bylo poločasové srovnání na 
10:10, které v  druhé půli mos-
tecké hráčky dovedly nakonec 
k  vítězství 27:20 a postupu do 
fi nále play off , kde je čeká druž-
stvo pražské Slavie.

„První poločas jsme nesku-
tečně špatně odstartovali, dělali 
jsme jednu chybu za druhou, 
naštěstí nás podržela brankářka 

Müllnerová. Ve druhé půli nám 
už zafungoval náš defenzivní sys-
tém. Myslím, že tím jsme ovládli 
celý zápas,“ řekl po skončení 
utkání mostecký trenér Peter 
Dávid. „Byli minimálně čtyři-
cet minut lepším týmem, doplati-
li jsme na to, že jsme neproměnili 
velké množství šancí, především 
sedmiček. Potom už to na nás 
padlo,“ konstatoval kouč hostu-
jící Poruby Jan Benadik.

DHK Baník Most - DHC So-
kol Poruba 27:20 (10:10), stav 
série 2:0. Nejvíce branek: Jeřáb-
ková 7, Szarková 5/1, Růčková 
4/1 – Ryšánková 5/2, Kostelná 4, 
Rechtorisová 4. Rozhodčí: To-
čík, Válek. Sedmimetrové hody: 
4/2 – 8/4. Vyloučení: 4:5.  (jak)

Mostecký pohár 
akrobatů po devatenácté

Dvanáctý ročník Krušnomana 
ovládli Zadák a Schwalbe

Mostecká ZŠ Zdeňka Štěpánka 
a litvínovská SSZŠ ve fi nále

Černí andělé si došli 
pro fi nále play off 

Plavci vybojovali medaile 
v Ústí i v Chomutově

TRAVČICE – V  pořadí třetí letošní regionální turnaj Master v  elek-
tronických šipkách se uskutečnil v Travčicích. Vypsán byl v katego-
riích TOP 16 muži, TOP 8 ženy, jednotlivci muži a ženy, dvojice muži 
a ženy, turnaj jednotlivců pro žáky a juniory a turnaj amatérů. Star-
tovalo na něm 73 mužů, 31 žen, 6 juniorů a 11 amatérů.

Celodenní šipkové klání od-
startoval turnaj TOP 16 mužů 
ve 4 skupinách, kdy vždy po-
slední ze skupiny automaticky 
přešel do turnaje jednotlivců 
a 12 hráčů pokračovalo v play 
off . Mezi poslední 4 hráče se 
do semifi nále probojovaly dvo-
jice Schieferdecker ml. – Zýka, 
oba z  Ložiskové mafi e Pšov, 
a T. Hájek (U Havlů Třebeni-
ce) – Řezníček (Black Bene-
šov n./P). Do fi nále postoupili 
přesvědčivě jak Schieferdecker, 
tak i Hájek. Ve fi nále se ale ob-
hájce dvou předchozích vítěz-
ství z turnaje TOP Hájek musel 
sklonit před strojovou hrou 
Schieferdeckera, který mu tak 
oplatil porážku z  minulého 
turnaje a poměrem 5:1 usedl 

na pomyslný trůn nejlepšího 
Severočecha. Třetí místo vybo-
joval Zýka.

V  turnaji TOP 8 ženy se 
v  semifi nále utkaly Fafl áková 
(U Šlenců Teplice) – Ilenčíková 
(LM Pšov), přičemž vítězně 4:0 
z duelu vzešla Ilenčíková, která 
si tak zajistila třetí fi nále v řadě. 
V druhém semifi nále se potkaly 
vítězka dvou posledních turna-
jů TOP Žaneta Rödlová (Kanec 
Most) a Strunzová (Torzo Bí-
lina), kde si slabší chvilku vy-
brala Rödlová a po prohře 4:0 
bylo jasné, že neobhájí svá dvě 
předchozí prvenství. Ve fi nále 
Ilenčíková konečně proměnila 
svoji účast v zasloužené vítězství 
v  turnaji, když přehrála Strun-
zovou 4:2.

V  turnaji jednotlivců mužů 
vyhrál Hradecký (Fofr team 
Duchcov). V  turnaji jednotliv-
kyň žen vyhrála Dlouhá (Od-
padlí piráti z mafi e Podbořany), 
která porazila překvapení tur-
naje, ještě juniorku Kovářovou 
(WFS Evaň).

V  turnaji master dvojice 
muži si prvenství odneslo duo 
z Pivnice Santos Teplice Beňka 
- Buka. Ve fi nále přehráli Jiřího 
Kaláška (Bad company Most) 
s  Miroslavem Šmejcem (Kanec 
Most).

V turnaji master dvojice ženy 
se po dvou 2. místech konečně 
dočkala vítězství dvojice Kate-
řina Pilnáčková (Pijonýři Lit-
vínov) – Ilenčíková (LM Pšov). 
V Travčicích se už po třetí usku-
tečnil turnaj amatérů, který vy-
hrál Blahník z  Duchcova před 
Martinem Kindlem z  Mostu 
a Coufalem mladším. V  turna-
ji odpadlíků byl nejlepší Jonica 
(13.pramen Žatec).  (min, jak)

Třetí regionální Master turnaj 
se odehrál v Travčicích
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

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

Litvínov a okolí

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

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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MOST – Sezona na hradech 
a zámcích je v  plném proudu. 
Také mostecký hrad Hněvín na-
bízí návštěvníkům a turistům, 
především pak rodinám s dětmi, 
nevšední atrakci. Dílnu slavné-
ho alchymisty Kelleyho.  

Zážitková expozice byla 
slavnostně otevřena 12. června 
2013. „Přesně 12. června 1997 
byl položen základní kámen ke 
stavbě 1. náměstí podle návrhu 
zlínského architekta Pavla Ši-
mečka. V den 16. výročí tohoto 
slavnostní aktu pak byla ote-
vřena Dílna magistra Edwarda 
Kelleyho,“ připomněla tisková 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková.  

Expozice, kterou si na Hně-
víně prohlédly už tisícovky ná-
vštěvníků, v sedmi zastaveních 
poodkrývá alchymistické kousky 
a triky, které dovedly Kelleyho 
až k císařskému dvoru Rudolfa 
II. Každé zastavení připomíná 
některý z  významných okamži-
ků Kelleyova života. „Jedná se 
o interaktivní expozici. Návštěv-
níci mohou jednotlivá zastavení 
proměnit, rozhýbat… Všechno se 
dá ovládat jednoduše mechanic-
ky,“ uvedla tisková mluvčí.  (sol)

Co se tu dozvíte?
Například, že se Kelley vy-

učil lékárníkem a jak se mu 
jeho znalosti hodily při léčbě 
Viléma z Rožmberka nebo 
samotného císaře Rudolfa 
II. Stroj času připomene jeho 
údajnou schopnost přemístit 
člověka do jiného prostoru 
a jiného času nebo doved-
nost zrodit bytost z  měsíč-
ního paprsku. „Co se stane, 
když Kelley v expozici znovu 
a znovu prokleje město Most, 
si ale musejí návštěvníci vy-
zkoušet sami,“ láká do dílny 
mága Kelleyho Alena Sed-
láčková.

     

Co tu uvidíte?
Jednotlivá zastavení jsou 

doplněna cedulkami se 
stručným popisem, jakou 
událost zastavení představu-
je a jaké možnosti divákovi 
nabízí. Ve výklenku ve zhru-
ba čtrnáct metrů dlouhé díl-
ně jsou také umístěny loutky 
v životní velikosti. Jednou je 
i zmrzačený Kelley, který na 
Hněvíně přišel i o svou dru-
hou nohu. K vidění je ale i al-
chymistova manželka, která 
ho přišla do vězení navštívit.

Kdo je autorem? 
Autorem scénické kolá-

že je mostecký výtvarník 
a scénograf Josef Koráb. Na 
podobě hradní atrakce se 
podíleli ale i jeho kolego-
vé a spolupracovníci. Žáci 
Základní umělecké školy 
v Moskevské ulici zase vlast-
noručně vyráběli keramické 
nádoby do Kelleyovy dílny.

Kdy je otevřeno?
Od 1. května do 31. srpna. 

Každý den od 11 do 17 ho-
din. Pondělí je od letošního 
roku zavíracím dnem.

Kolik zaplatíte?
Dospělí 20 Kč, děti mladší 

15 let, senioři a osoby s prů-
kazem ZTP pak 10 Kč. Ro-
dinné vstupné je 40 Kč. 

Co si odsud 
můžete odnést?

V prodeji je zde turistická 
známka, turistická vizitka 
(sběratelské produkty), pří-
věsky, pexesa, omalovánky 
nebo dřevěný kuřáček, vše 
s  motivem Edwarda Kelley-
ho. Návštěvníci mají mož-
nost si za poplatek vyrazit 
pamětní minci.  

Hněvín láká 
do alchymistické 
dílny Kelleyho

Josef Koráb, výtvarník a scénograf, autor 
zážitkové expozice na hradě Hněvín. 

Dílna magistra Kelleyho je otevřena od května do konce srpna každý 
den od 11 do 17 hodin vyjma pondělků.  

Keramické nádobky pro expozici vyráběli žáci ZUŠ v Mostě Moskevská.

Co skrývají výstavní exponáty? Přijďte to zjistit.

Návštěvníci, kteří jezdí prý 
i zdaleka, si zde mohou nechat 
na památku vyrazit minci.

Kdo to kouká z věže? Alchymista, 
který byl na Hněvíně vězněn.

Kelleyho navštěvovala ve vězení i jeho žena. 

… k dostání jsou i nejrůznější upomínkové předměty, sošky, kuřáčky 
magistra Kelleyho nebo také pexeso, pohlednice a další.   

V dílně jsou také loutky v nadživotní velikosti. 

Expozice je interaktivní, malí i velcí si tak mohou 
loutky a další rekvizity sami rozpohybovat.

í………………………… k dostání


