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Milí čtenáři
Už jen zjistit jaká váha 

se vejde na bedra Repre 
a knihy se můžou stěhovat. 
Alespoň tak jsou o tom pře-
svědčeni mostečtí politici, 
kteří se už několik mě-
síců vážně zabývají ná-
padem nastěhovat do 
útrob kulturního domu 
městskou knihovnu. Jak 
by knihovnická mašiné-
rie v Repre měla vypa-
dat, zjistíte v otvíracím 
článku. 

Česká vláda šlápla horníkům z Mostecka na 
kuří oko. A hned dvakrát a pořádně. Proč se na-
štvali a jak to chtějí premiérovi „spočítat“? Čtěte 
pod titulkem „Horníci píší vládě: Podrazili jste náš 
kraj!“. Mimo jiné se dozvíte, kdo se za havíře posta-
vil a jaké nesplněné sliby vládě vyčítají.

Nebylo by léto bez odstávky teplé vody. I letos 
se každoročnímu koloritu bohužel nevyhneme. Kdo 
se bude o prázdninách otužovat jen krátce a kde se 
naopak musí připravit na delší půst, zjistíte v člán-
ku  „Jak dlouho letos bez teplé vody?“. 

Těžaři opět chystají zážitek v podobě Uhelné-
ho safari. O exkurze do dobývacích míst je pokaž-
dé obrovský zájem a jinak tomu není ani tentokrát. 
Kdy a kde se můžete přihlásit a jaké těžební lokality 
jsou v největší oblibě? Čtěte pod titulkem „Chcete 
na Uhelné safari? Musíte si přivstat!“.

Vzpomínáte na loňský Fler jarmark v mostec-
kém oblastním muzeu? Návštěvnost tehdy předčila 
všechna očekávání a zlomila absolutní návštěvnický 
rekord. Ať už jste to viděli na vlastní oči, nebo jste 
vidět nestihli, přinášíme potěšující informaci. Už za 
pár týdnů vypukne v muzeu další podobná akce, 
tentokrát nazvaná Kostel na kolečkách. Podrobné 
informace najdete uvnitř čísla, včetně termínu ko-
nání a výčtu toho, na co se tentokrát můžete těšit. 

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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MOST - V posledních měsících řeší vedení města Mostu klíčovou otázku: Jak naložit s Repre. Od letoš-
ního ledna je totiž opět jeho vlastníkem. Jednou z možností je, přestěhovat do kulturního domu měst-
skou knihovnu. Myšlenka, která ještě před několika týdny byla utopií, dostává reálné obrysy.

„Museli jsme nejdříve nechat vypracovat studii 
využitelnosti, abychom zjistili, zda je tento nápad 
uskutečnitelný,“ vysvětlil primátor Jan Papare-

ga. Tímto úkolem radní pověřili architekta Petra 
Nesládka. Ten měl  posoudit, zda je možné pro-
vozovat v kulturním domě knihovnu a současně 

zachovat provoz velkého sálu, malé scény i restau-
račního zařízení. Ze studie vyplývá, že za předpo-
kladu dispozičně provozního rozdělení objektu 
a dostavby nových přístupových komunikačních 
jader je to možné. „Statici ještě nyní musejí posou-
dit, zda dům takové zatížení unese. 

(Pokračování na straně 3)

Knihovna do Repre? Už je to na papíře!

MOSTECKO – Horníci z  Mostecka varují vládu 
Bohuslava Sobotky. Pokud je bude dál přehlížet, 
spočítají to koaličním stranám v  krajských vol-
bách. 

V rozhořčeném dopise, který poslaly hornické 
odbory Bohuslavu Sobotkovi i všem členům vlá-
dy, vyzývají horníci vládu, aby přehodnotila své 
rozhodnutí a dala jim stejné sociální jistoty jako 
horníkům z  OKD. V  dopise dále horníci vládě 
vyčítají, že za posledních několik měsíců uštěd-
řila mnoho zásadních ran uhelnému 
odvětví a jeho zaměstnancům. „Za 
první a zásadní ránu považujeme 
přijetí Státní energetické koncepce, 
která byla schválena na základě 
zmanipulovaných čísel, týkají-
cích se bilancí těžby a potřeby 
uhlí a také v rozporu s připo-
mínkami a názory sociálních 
partnerů.  Druhým atakem 
na české hnědé uhlí bylo 
schválení zvýšení úhrad z vy-
dobytého nerostu a dobývací-
ho prostoru. V době razantního 
snížení cen této pro ČR strategické 
suroviny to považujeme za necitlivé 
rozhodnutí vlády. Třetím negativ-
ním počinem z dílny vládní koali-
ce bylo rozhodnutí v otázce územně 
ekologických limitů těžby,“ píší horníci vládě. 
V dopise také vyzvali vládu, aby přehodnotila své 
nařízení a zařadila zaměstnance společností pra-
cujících na lomu ČSA do skupiny horníků s náro-
kem na příspěvek. „Očekáváme brzkou a kladnou 
odpověď na naši výzvu. Pokud tak neučiníte, bu-
deme muset přehodnotit náš přístup ke koaličním 
stranám v nadcházejících volbách,“ varují horníci. 
Celý dopis najdete na www.homerlive.cz   

Hejtman bude požadovat změnu
Horníky z ČSA podpořil také Ústecký kraj. Rada 

kraje vyjádřila ostrý nesouhlas s  postupem vlády 
a v tomto znění jí také posílá své stanovisko. Hejt-
man Oldřich Bubeníček se nespokojí pouze s vy-
jádřením nesouhlasu, ale vydá se na vládu jednat 
o změně jejího rozhodnutí, které ignoruje situaci 
horníků v  severních Čechách. „Rada Ústeckého 
kraje po projednání vyjadřuje ostrý nesouhlas s po-
stojem Vlády ČR k problematice zmírnění sociálních 
dopadů v důsledku útlumu těžby na Mostecku. 

A zmocňuje Oldřicha Bubeníčka, hejtmana 
Ústeckého kraje, aby v koordinaci s rele-

vantními subjekty - HSR ÚK, Pak-
tem zaměstnanosti Ústeckého kraje, 
vládním zmocněncem - požadoval 
po vládě ČR změnu jejího rozhod-
nutí,“ zní usnesení krajských 
radních. Hejtman Oldřich 
Bubeníček již v minulém týd-
nu vydal prohlášení k  roz-
hodnutí vlády poskytnout 
fi nanční kompenzaci pou-

ze propuštěným horníkům 
společnosti OKD na Ostravsku. 

Upozornil v  něm zejména na skutečnost, 
že o útlumu těžby na ČSA rozhodla vláda a do-

nutila tak jinak prosperující fi rmu propouštět. „Už 
před říjnovým výjezdním zasedáním vlády v našem 
kraji slibovali ministři napříč oblastmi, že se budou 
snažit přechod propuštěných horníků na úřady práce 
či do méně fi nančně ohodnocených profesí maximál-
ně zmírnit právě touto podporou. Považuji toto roz-
hodnutí nejen za neseriózní, ale i za útok na Ústecký 
kraj,“ prohlásil hejtman. Kraj nyní požaduje od vlá-
dy splnění slibů, které dali ministři horníkům při 
návštěvách regionu.  (pur)

Horníci píší vládě: 
Podrazili jste náš kraj!

Den dětí na Hněvíně
V neděli 29. května se od 10.30 hodin na 

hradě Hněvín v Mostě koná oslava Meziná-
rodního dne dětí. Děti (i jejich rodiče) se mo-
hou těšit na dílničky, úkoly, soutěže, předsta-
vení tance se psem a na skákací hrad. Vstupné 
zdarma!

Proč semafory na křižovatce 
u Rozkvětu nefungují?

Už několik dní nefungují semafory na frek-
ventované křižovatce u Rozkvětu. Podle sdělení 
ředitele mosteckých technických služeb Karla Mu-
tinského je na vině závada na kabeláži. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o závadu většího rozsahu, která 
si vyžádá stavební zásah, předpokládá se, že svě-
telná signalizace na této křižovatce nepůjde déle.
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MOST – V mostecké nákupní galerii Central se otevřelo nové cent-
rum pro odběr krevní plazmy. Názory na takovýto způsob odběru 
jedné z nejcennějších lidských tekutin se různí. 

Plazmacentrum se otevře-
lo v  úterý 24. května. Zařízení 
bylo postaveno za 16 milionů 
korun. Krevní plazmu zde mo-
hou darovat zdraví jedinci za 
pět set korun. „Každému od-
běru v plazmacentru předchází 

vyšetření a kontrola zdravotního 
stavu dárce kvalifi kovaným lé-
kařem. Objednání předem není 
nutné – srdečně vítáni jsou i zá-
jemci, kteří se rozhodnou spon-
tánně na místě. Předpokladem 
pro přijetí je dobrý zdravotní stav 
dárce a asi hodina jeho času,“ in-
formovala Hana Komárková ze 
společnosti sanaplasma, s.r.o. 

Darovaná krevní plazma by 
se měla využívat k výrobě léků 
a také jako součást různých 
terapií (například pro osoby 
s hemofi lií) nebo po těžkých 
nehodách a při operacích. 
„V nákupním centru Central 
Most našla sanaplasma ideál-
ně situované a lehce dosažitelné 
místo. Nákupní středisko je navíc 
místem potkávání a trávení vol-
ného času mnoha lidí všech vě-
kových skupin,“ uvádí dále Hana 
Komárková. 

Místo pro darování krevní 
plazmy v  obchodním centru 
vzbuzuje u řady občanů ale i ne-

gativní reakce. „Dárcovství je ur-
čitě záslužná věc. Ale v prostředí 
obchoďáku se mi to příčí. I když 
zde pracují odborníci, o jejichž 

kvalifi kaci nepochybuji, přeci jen 
to prostředí okolo vzbuzuje ne-
důvěru. Jít si stoupnout do fronty 

na odběr jako do fronty vedle na 
víno,“ říká Mostečan Jiří. Po-
dobný názor má jeho partner-
ka Soňa: „Zdá se mi to neetické. 
Vzhledem k sociální skladbě 
zdejších obyvatel si umím před-
stavit, jací lidé sem budou chodit. 
Kdybych já se rozhodla darovat 
plazmu, půjdu do nemocnice.“ 
Jiný pohled na věc má pan Ti-
bor, který zvědavě nakukuje do 
výlohy: „Pětiskovku na ulici ne-
najdu. Určitě sem budu chodit 
a řeknu o tom i známým.“ (sol)

Divadelní scéna 
11.15 zahájení 15. ročníku Dne magistra Edwarda Kelleyho 2016
11.30 Dracula - Divadlo rozmanitostí
13.30 Na kouzelném paloučku – loutková revue s postavičkami ze Studia Kamarád 
15.30  kapela NEdloubej se v nose – Divadlo rozmanitostí
17.00  S kouzly kolem světa! – kouzelnická show nejen pro děti (Pavel Kožíšek)
21.00  Osudy dobrého vojáka Švejka - činohra Městského divadla v Mostě 
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Doprovodný program 
Kelleyho stezka / Lanové centrum / Kočovné muzeum strašidel / Hvězdárna hradu Hněvín /  
Dílna magistra Edwarda Kelleyho / Občerstvení

MOSTECKO – Díky letním tep-
lotám se letos v  domácnostech 
na Mostecku a Litvínovskou 
vypnula topení dříve. Přestala 
vytápět již od tohoto pondělí. 
Je to o deset dnů dříve než loni. 

Dodávky tepla přerušila 
společnost United Energy do 
Mostu a Litvínova po dohodě 
s hlavními odběrateli přesně 23. 
května. Podle vyhlášky Minis-
terstva průmyslu a obchodu ČR 
končí topná sezóna sice až 31. 
května, umožňuje však přerušo-
vání či omezování vytápění, po-
kud průměrná venkovní teplota 
vystoupí po dva po sobě násle-
dující dny nad 13 stupňů a nelze 

očekávat její pokles. „V případě 
opětovného poklesu venkovních 
teplot je United Energy připra-
vena dodávky opět obnovit. Pře-
rušování a opětovné obnovování 
dodávek v jarních měsících není 
ničím neobvyklým a i v minulosti 
reagovala teplárenská společnost 
na vývoj počasí a potřeby odbě-
ratelů,“ uvedla tisková mluvčí 
United Energy Miloslava Kuče-
rová. Topná sezóna v loňském 
roce byla v obou městech ukon-
čena až 1. června, tedy den po 
ofi ciálním ukončení topné sezó-
ny a o 10 dní později než v roce 
letošním. 

(sol)

MOST - V Mostě stále probíhá 
obnova sakur. Staré a nemocné 
stromy se postupně kácí a na-
hrazují novými. „Letos jsme na 
jaře vysadili náhradou za uhynu-
lé sakury sedm nových v ulicích 
Opletala, Arbesa a Moskevská,“ 
vyjmenoval ředitel TS Most Ka-
rel Mutinský s tím, že zdravotní 
stav sakur, stejně jako ostatních 

stromů ve městě průběžně tech-
nické služby sledují a aktuálně 
řeší. „Bohužel nemůžeme obmě-
nu provádět v místech, kde jsou 
v zemi inženýrské sítě. Náhradou 
potom sakury vysazujeme na 
jiná místa ve městě. Proto naše 
práce někdy působí tak, že jen 
kácíme a nesázíme nové stromy,“ 
podotkl ještě ředitel. (sol)

MOST – Technické služby města Mostu v těchto dnech vysazují de-
sítky tisíc nových letniček a rozmisťují květinové nádoby. Aktuální 
se znovu stávají i růže. 

V současné době se v Mostě 
vysazují letničky. „Celkem vysá-
zíme na okrasné záhony v cen-
tru města a některých dalších 
místech 31 tisíc rostlin – bego-
nie „voskovky“, afrikány, jiřiny, 
salvie, gazanie a muškáty,“ vy-
jmenoval šéf mosteckých tech-
nických služeb Karel Mutinský. 
Stejně jako v minulých letech 
se osazuje pět květinových py-
ramid na 1. náměstí a okrasné 
truhlíky zdobí i sloupy uličního 
osvětlení v centru města. 

Most byl v minulosti nazýván 
městem růží. V  některých čás-
tech je zaměstnanci technických 
služeb znovu vysazují. „Nový zá-
hon z parkových růží připravu-
jeme na ulici Skupy před blokem 
218,“ informoval dále Karel Mu-
tinský. Město slibovalo růže i na 
kruhovém objezdu u hlavního 
nádraží. „Kruhák před nádražím 

je pro kvetoucí okrasnou výsadbu 
nepříliš vhodný. Je vysoký a rost-
liny by nevynikly. Místo něj byl 
loni založen záhon růží v prosto-
ru před nádražím,“ ujistil dále 
ředitel technických služeb. 

Květiny krášlily město už 
hned zjara, kdy rozkvétaly jako 
první cibuloviny. Stovkami 

z nich zářil žlutě například kru-
hový objezd u Luny. „Co se týká 
okrasných drobných cibulovin, 
tak vybíráme další záhon k pod-
zimní výsadbě. Tím chceme ale 
překvapit, až rostliny příští jaro 
vykvetou,“ slibuje Karel Mutin-
ský. Nově vysetý byl nedávno 
také luční travní záhon s kve-
toucími rostlinami u smírčích 
křížů na rekonstruovaném pro-
stranství před Špejcharem ve 
Vtelně.  Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Topení už přestala hřát

Sakury jsou v obnově

MOSTECKO – Komořanská teplárna se chystá odstavit dodávku tep-
lé vody během prázdnin pro Mostečany i pro Litvínov. Někde na-
krátko, jinde na delší dobu.

Kohoutky s  teplou vodou se 
kompletně pro celý Most uza-
vřou 25. července v jednu hodinu 
v noci a dodávky se obnoví z 26. 
na 27. července o půlnoci. V ně-
kterých lokalitách města Mostu 
se ale budou muset obyvatelé 
i poté připravit na čtrnáctidenní 
až třítýdenní „otužování“. „Bez 
teplé vody zůstane část domácnos-
tí a odběratelů v těch lokalitách, 
kde jsou opravy a rekonstrukce 
natolik rozsáhlé, že je nelze zrea-
lizovat během kratší doby,“ potvr-
zuje tisková mluvčí teplárenské 
společnosti Miloslava Kučerová. 

Opravovat se bude horkovod-
ní potrubí. „Jednak se tím zvýší 
spolehlivost dodávek tepla a teplé 
vody v nadcházející sezóně a pře-
devším se minimalizují tepelné 
ztráty,“ uvedl šéf Severočeské 
teplárenské Petr Horák. Výmě-
na a rekonstrukce zastaralých 
případně dožitých technologií 
je součástí dlouhodobého pro-
gramu obnovování a udržování 
vysoké kvality systému CZT. 
Místa, kterých se přerušení do-

dávek teplé vody týká, a přesné 
termíny odstávky, jsou na webo-
vých stránkách společností Se-
veročeská teplárenská a United 
Energy, nebo na telefonních 
číslech 476 447 830 nebo 734 
289  969. „Uvědomujeme si, že 
každá odstávka znamená znač-
ný zásah do komfortu obyvatel. 
Věříme však, že naši odběratelé 
chápou nutnost těchto činnos-
tí. Za způsobené nepříjemnosti 
i nepohodlí se společnosti oby-
vatelům obou měst omlouvají,“ 
uvedla ještě tisková mluvčí Ku-
čerová.  (sol)

I letos bez teplé - jak dlouho?

  Město růží se změnilo na město sakur.

Růže z Mostu nezmizí

Odběr plazmy v obchoďáku. Vtip? Realita!

Kdy bez teplé vody v Lit-
vínově?

V letošním roce celoploš-
ná letní odstávka v dodáv-
kách teplé vody mine město 
Litvínov. „V místech, kde stav 
zařízení vyžaduje jen drob-
né zásahy, budou dodávky 
teplé vody přerušeny jen na 
několik hodin, případně na 
pouhý jeden den,“ potvrdila 
mluvčí teplárny Miloslava 
Kučerová. 

Kdy bez teplé vody 
v Mostě?

- Nejdelší odstávka čeká 
obyvatele Zahražan, napří-
klad v ulici Lesní či J. Ople-
tala a dalších částí. Těm od-
pojí teplárna teplou vodu od 
25. 7. až do 15. 8. 

- Čtrnáctidenní odstávka 
teplé vody se dotkne obyva-
tel Podžatecké čtvrti. Tady 
se kohoutky uzavřou od 
25. 7. Postupně se budou ob-
novovat 10., 11. a 12. 8.

- Obyvatelé Výsluní se po 
čtrnáct dnů v teplé vodě ne-
vykoupou v  době od 19. 7. 
do 3. 8.

- Pětidenní odstávka ne-
mine také obyvatele oblasti 
Pod Šibeníkem, a to v době 
od 25. 7. do 29. 7.

- Část obytných bloků Po-
džatecké se s  teplou vodou 
bude muset na týden roz-
loučit už od 1. do 8. 6. 

Krevní plazma zachraňuje 
životy. Obsahuje cenné pro-
teiny, imunoglobuliny, albu-
miny a faktory srážlivosti, 
které nelze ničím nahradit. 

  Opravy horkovodního potrubí prodlouží odstávku na 2 až 3 týdny.

  Krevní plazmu můžete darovat už i v obchodním domě.

  Bude z Mostu opět město růží?
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Demolice synagogy 
v Žatci aneb 
Nevídané a možná 
šokující

V žatecké synagoze se odehra-
je netradiční podívána. V rámci 
audiovizuální performance tu 
vystoupí elektronické progre-
sivní kapely. Prostor synagogy 
bude originálně nasvícen a na 
místě se objeví také umělecké 
instalace. „Demolice synagogy“ 
proběhne 17. června 2016 ve ve-
černích hodinách. 

Hudební a vizuální produkce 
by měla začít ve 20 hodin. Vstup 
na akci, kterou významně pod-
pořilo město Žatec a umožnilo 
pořádání této události, bude 
zdarma. „Naším záměrem je 
představit v Žatci tvorbu mla-
dých progresivních nadějných 
umělců, kteří se však vymykají 
zažitým konvencím,“ uvádí za 
pořadatele Radek Holodňák. 
„Formace PTAKZ a Frau Fran-
kenstein und Spüllboys jsou ka-
pely, které klubovou a festivalo-
vou scénu zaujaly kvůli ostrým 

elektronickým beatům a hře se 
zvukem. V kombinaci s unikát-
ním prostorem synagogy se bude 
jednat o zážitek, který přesahuje 
rámec toho, co lze tradičně vidět 
v Žatci,“ dodává. Cílem pořada-
telů není uspořádat další kon-
cert komerčně úspěšného inter-
preta. „Chceme do Žatce přinést 
něco nového, nevídaného, možná 
šokujícího,“ říká dále Radek Ho-
lodňák. 

„Demolice synagogy“ již 
stačila vzbudit mezi Žatečany 
ohlas. „Synagogu máme rádi 
a rádi v ní pořádáme kultur-
ní akce. Chceme znovu přispět 
k oživení této památky, kterou 
považujeme za zcela unikátní. 
Podobný prostor bývalé synago-
gy, který je nyní využíván tímto 
způsobem, v ČR neexistuje. Ža-
tec má tak ve svém srdci oprav-
dový unikát, který je bohužel 
stále málo využíván. Třeba se 
nám podaří rozproudit zájem 
veřejnosti o tuto památku. Mož-
ná se jednou dočkáme rekon-
strukce objektu,“ věří Radek 
Holodňák. 

(sol)

MOST – Na zahradě Oblastního muzea v Mostě se už na sobotu 11. 
června chystá v pořadí již 3. Fler jarmark. Akce s názvem Kostel na 
kolečkách aneb Slavnost ducha tvořivého odstartuje v 10 hodin do-
poledne a potrvá až do 18 hodin. 

Projekt Kostel na kolečkách, 
jehož součástí je i Fler jarmark, 
si získal mezi veřejností velkou 
oblibu. Zájem se očekává i ten-
tokrát. „První Fler jarmark se 
konal již před rokem a setkal se 
s velkým ohlasem. Navštívilo ho 
téměř tisíc lidí. Druhý Fler jar-
mark v rámci Dne a noci svatého 
Mikuláše, který se konal v zimě, 
pak naprosto předčil očekávání. 
Do muzea přišlo kolem tří tisíc 
lidí. Velkou návštěvnost očeká-
váme i na třetím Fler jarmarku,“ 
říká Blanka Techlovská, zakla-
datelka dřevěné dílny Wood-
maid a jedna z organizátorek 
akce. Třetí Fler jarmark by měl 
být mimo jiné prezentací mos-
teckých škol. Na co se tedy mo-
hou Mostečané, ale i přespolní 
těšit? Účast přislíbily například 
integrované mostecké střední 
školy, jejichž součástí je i peda-
gogická a zdravotnická škola. 
„Studenti zde budou prezentovat 
výsledky svého ročního úsilí v da-
ných oborech - zdravotnice nám 
osvětlí, jak funguje defi brilátor, 
předvedou modelovou situaci 
rychlé první pomoci, změří tlak 
a BMI. Studenti pedagogické 
školy doprovodí hudebními vstu-

py, maséři budou masírovat…
budou tu i kosmetičky a strojaři 
nám předvedou zázrak moder-
ní technologie – 3D tiskárnu!  
Studenti gastronomické školy 

připraví opět občerstvení, nemů-
žeme se dočkat jejich výtečných 
jablíček v  županu, zeleninových 
placiček, koláčků apod.,“ vyjme-
novala Blanka Techlovská. Kro-
mě toho tu vystoupí děti ze ZUŠ 

Moskevská i ZUŠ F. L. Gass-
manna, vystaví svá díla a zahrají 
divadélko. Bude to pestrá pře-
hlídka lidského umu. „Hlavní 
obdiv a náš obrovský dík patří 
rozhodně pedagogům, kteří ne-
pracují jen do výše svého platu, 
ale vkládají do našich dětí obrov-
ské úsilí a dobrou vůli. Nejen, že 
si zde děti vyzkouší dílničky a ře-

mesla… Nesmírně rádi bychom 
nastupující generaci inspirovali 
ke studiu, tvorbě a hledání vlast-
ního profesního směru v životě,“ 
popisuje cíl letošní akce Blanka 
Techlovská. 

Muzeum pod širým 
nebem i uvnitř

Od 16 hodin se budou moci 
návštěvníci těšit na muzikálo-
vou pohádku „Z palouku“ ze 
života Ferdy Mravence a Brouka 
Pytlíka Docela velkého divadla 
Litvínov. Po celý den budou vol-
ně přístupné i výstavy v muzeu. 

Stejně jako předchozí akce se 
i tentokrát podstatná část bude 
odehrávat v  zahradě oblastní-
ho muzea. Využity ale budou 
i prostory uvnitř. „Fler jar-
mark bude kolem dokola mu-
zea a prezentační koutky škol 
budou v nádvoří muzea, tak jak 
to bylo i loni. Chybět nebude 
ani tentokrát dětský bleší trh, 
aby si děti zkusily, kolik práce to 
dá, něco vyrobit a pak to také 
prodat. A aby nás nemohly pře-
kvapit rozmary počasí, rozhodli 
jsme se přesunout jeviště, na 
kterém budou vystupovat žáci 
obou ZUŠ v Mostě, do zdejšího 
krásného výstavního sálu, kde 
se odehraje většina vystoupení. 
Je tu navíc výborná akustika,“ 
prozradila dále Blanka Tech-
lovská a zároveň dodává: „Na 
tyto akce proudí zejména rodi-
ny s dětmi, v muzeu se tak po-
stupně buduje zázemí v  tomto 
duchu, za což jsme velmi rádi.“ 
 (sol)

MOST – V Mostě se už od prázdnin otevře nová soukromá mateřská 
školka. Půjde o Pigy školku, která bude mít působiště v  bývalém 
Středisku volného času v Rybalkově ulici v Mostě.  

Mateřská školka se bude ote-
vírat už s  prázdninovým pro-
vozem, tedy od 1. července. 
Kapacitně je limitovaná pro 24 
dětí. Nová mateřinka bude pro 
veřejnost pořádat také Den ote-
vřených dveří, který se uskuteč-
ní 27. června. „Už 31. května se 
budeme po dohodě s  magistrá-
tem prezentovat na mosteckém 
1. náměstí, kde se bude konat 
Den s  Pigym. Přítomna bude 
jak ředitelka školky, tak i ostatní 
personál. Tady se zájemci budou 
moci dozvědět více i o programu 

školky,“ uvedla Zdenka Cho-
choloušová, manažerka značky 
Pigy.  

„O záměru otevřít v Mostě no-
vou soukromou mateřinku víme. 
Upozornili jsme zakladatele na 
to, že kapacit v  našich mostec-
kých školkách je dostatek. Do-
konce uspokojíme i poptávku ro-
dičů dětí z okolních obcí,“ uvedla 
náměstkyně primátora pro ob-
last školství Markéta Stará. 

Přesto, že je volných kapacit 
v  mosteckých školkách dosta-
tek, zakladatelé nové mateřinky 

o zájmu nepochybují. „Jsem si 
vědoma, že je dostatek státních 
školek, i s tím, jaké ceny na Mos-
tecku jsou. Na druhou stranu 
nabízíme program pro celou sku-
pinu dětí už od dvou let. Navíc 
razíme v  naší školce velmi indi-
viduální přístup, který umožňuje 
nadstandardní počet personálu. 
Bude tady spousta dalších při-
daných hodnot, které z  nejrůz-
nějších důvodů nemůže státní 
školka nabídnout, jako je výuka 
angličtiny, logopedický krou-
žek, olympiáda aj. Svou cílovou 
skupinu si ale Pigy školka jistě 
najde,“ je přesvědčena Zdenka 
Chocholoušová a dodává: „Pre-
zentovali jsme se v Mostě už na 

dvou akcích a mohu říci, že zá-
jem byl.“ 

Kolik „školkovné“?
Základní „školkovné“ bez stra-

vy bude činit 2 980 korun měsíč-
ně za celý den pobytu. „Myslím, 
že ceny jsou nastavené poměrně 
nízko, a i pro region Mostecka 
nejsou vysoké. Kontaktujeme 
velké fi rmy, které by měly o Pigy 
školky zájem. Vyjednali jsme sti-
pendia a věříme, že se  stipendijní 
ceny pohybují na cenách státních 
školek. Bohužel máme pouze 13 
stipendijních míst ve školce. Ale 
v regionu Most bychom ceny chtěli 
ještě zvýhodnit,“ podotýká Zden-
ka Chocholoušová.  (sol)

Kostel na kolečkách přijede do muzea

V Mostě se otevře další soukromá školka

 (Dokončení ze strany 1)
Předpokládáme sice, že to 

s  velkou pravděpodobností sta-
tici potvrdí, ale je třeba počkat 
na přesné propočty,“ dodal ar-
chitekt. Podle jeho studie by byl 
kulturní dům funkčně rozdělen 
na dvě hlavní části.

Zásadní by byl provoz 
knihovny, který by se soustředil 
do levé části objektu (z pohle-
du od hlavního vstupu z  ulice 
Budovatelů). To znamená, že 
knihovnický provoz bude ve 
třech podlažích, včetně při-
lehlých prostor a vstupní haly. 
Zachovaný zůstane kinosál bý-
valého kina. Počítá se nadále 
s provozem planetária, které by 
bylo provozně součástí městské 
knihovny. Prostory by tu byly 
i pro galerii se vstupem ze zad-
ní strany od fi nančního úřadu 
tak, aby ji bylo možné provoz-
ně propojit i oddělit od chodu 
knihovny.

V pravé části objektu (ve čtvr-
tém podlaží) zůstane společen-
ský sál. Přístup by byl zajištěn 

novým proskleným komuni-
kačním jádrem s  tříramenným 
schodištěm a výtahem, postave-
ným v  místě dnešního bazénu. 
„Tato nová samostatná hmota je 
propojena na úrovni třetího pod-
laží s fasádou krytou prosklenou 
lávkou ústící do chodby smě-
rem k foyeru společenského sálu 
a malé scéně,“ dodává architekt. 
Odtud je naplánován vstup také 
na víceúčelovou scénu s  hledi-
štěm (dříve známé např. jako 
Divadlo Pod Koulí).

Svému účelu by dále sloužila 
i restaurace se salonky v  prv-
ním podlaží. Podzemní podlaží 
je podle studie k  využití jako 
technické zázemí a skladové 
prostory jak pro knihovnu, tak 
restauraci. „Až budeme znát vý-
sledky propočtů statiků, budeme 
zase o krok dál v  představách, 
jak v budoucnu provozovat Kul-
turní dům města Mostu,“ říká 
primátor Jan Paparega s tím, že 
občany Mostu s dalším vývojem 
město bezesporu včas seznámí.

(red)

MOSTECKO – Informační systém, který už bezvadně funguje v Mos-
tě na tramvajových zastávkách po trase od nádraží k bývalému In-
tersparu, se rozšíří i na další zastávky. Novinka se také dostane do 
sousedního Litvínova.   

Právě v  těchto dnech podává 
Dopravní podnik měst Mostu 
a Litvínova novou žádost o do-
tační prostředky na rozšíření in-
formačního systému v  Mostě. 
Ten byl dokončen teprve ne-
dávno. Cestující by tak měli mít 
přehled o jednotlivých spojích 
kromě tramvajové linky č. 2 
a přestupních uzlů u Prioru či 
Centralu i na dalších zastávkách. 
„V rámci tohoto projektu dojde 
k rozšíření informačního systé-
mu také na některých klíčových 
tramvajových zastávkách, někte-
ré z nich jsou velmi frekventova-
né. Půjde o autobusové zastávky 
Most, Nemocnice a Most, Kahan 
a tramvajové Most, Severografi a 
a Most, Čs. mládeže,“ uvedl ře-
ditel DOPRAVNÍHO PODNI-
KU měst Mostu a Litvínova, a.s., 
Daniel Dunovský. Projekt by měl 
být spolufi nancovaný z Integro-
vaného regionálního operačního 
programu. „Samozřejmě pouze 
v případě, že uspějeme se žádos-
tí o dotaci, kterou v těchto dnech 
připravujeme,“ doplnil šéf do-
pravního podniku. 

Informační systém byl ho-
tov již ke konci roku 2015. Pro 
cestující je přehledný. Nemusí 
nikde nic dohledávat, protože se 
jim všechny informace zobrazí 
– např. kdy linka přijíždí a odjíž-
dí, mohou se tu objevovat neče-
kané výluky, ale také v  případě 
krizové situace dovede systém 

cestující informovat a zareago-
vat velice rychle. „Je perfektní 
i pro nevidomé. Ti díky speciál-
ním ovladačům mají zpětnou 
akustickou vazbu, která tramvaj 
přijíždí, do jaké stanice jede, co 
je to za linku apod.,“ vyjmenoval 
některá další pozitiva infosysté-
mu Daniel Dunovský. 

Rozšíření informačního sys-
tému plánuje dopravce také do 
Litvínova na tramvajové zastáv-
ky. „Rozšíření infosystému do 
Litvínova budeme moci usku-

tečnit rovněž v rámci vyhlašova-
né výzvy, která ale končí už 30. 
června 2016. Rádi bychom, aby 
se realizace zahájila příští rok 
v  letních měsících. Pokud všech-
no vyjde, dokončení projektu se 
předpokládá v závěru příštího 
roku,“ prozradil ředitel. Předpo-
kládané náklady jsou okolo pět-
advaceti milionů korun. „Bude 
záležet, za kolik se zakázka vy-
soutěží. Osmdesát pět procent by 
měla činit podpora z dotací,“ do-
dal ještě Daniel Dunovský. (sol) 

Informační systém na další zastávky
Knihovna do Repre? 

Už je to na papíře!

Kultura za humny

  Synagoga v Žatci je druhá největší v Čechách. Foto: SchiDD

  V muzeu se chystá již třetí Fler jarmark.

  Informační systém se rozšíří i dál do Mostu i do Litvínova.
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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 – Do Mostu zavítá „protidrogový vlak“. Revolution Train, mul-
timediální vlaková souprava, přijede na mostecké nádraží ve dnech 
26. května – 2. června. 

Vlakovou soupravu tvoří cel-
kem šest vagonů. Čtyři z  nich 
mají podobu multimediálních 
interaktivních sálů. V  nich se 
v  několika rovinách odehrá-
vá příběh o příčinách, vývoji 
a důsledcích drogové závislos-
ti. Návštěvníci protidrogového 
vlaku tímto příběhem prochá-
zejí a díky možnostem interak-
tivních technologií se aktivně 
stávají účastníky příběhu. 

„Vybrané multimediální sekce 
představují v běžném životě špat-
ně dostupné prostory: drogové 
doupě, vězení, policejní vyšetřov-
nu a automobilové havárie v dů-
sledku zneužití drog,“ představil 
vlak designér a autor projektu 
Pavel Tuma a dodal: „Cílem 
projektu není zastrašování, ale 
poskytnutí inspirace k zamyšlení 
nad tématem. Zprostředkování 
autentického zážitku, nedostup-
ného v běžném životě.“ 

Cílovou skupinou jsou zejmé-
na děti a mládež ve věku 10 – 17 
let, ať už žáci a studenti všech 
typů škol, nebo rodiny s dětmi. 

Vlak však mohou navštívit i sa-
motní dospělí se zájmem o tuto 
problematiku. 

Součástí projektu je sběr ano-
nymních dat. „Využíváme data 
získaná z anonymních dotazníků 
3 000 dětí, které vlakem prošly od 
16. března 2015 (z celkového po-
čtu 7000 návštěvníků). Ta pomá-
hají objasnit příčiny a aktuální 
situaci v užívání drog v jednot-
livých městech. Jsme přesvědče-

ni, že tyto poznatky významně 
pomohou městům v oblasti pri-
mární i sekundární prevence. 
Podklady mohou využít metodici 
prevence, pedagogové a výchovní 
poradci…“ uvedli dále organizá-
toři projektu.  (sol)

Do Mostu přijede 
protidrogový vlak

Děti, které poslouchají 
protidrogovou přednášku, 
si v mozku uloží pouze 10 % 
toho, co při ní uslyší. Pokud 
mají možnost o drogách 
a jejich rizicích diskutovat, 
pak si mohou zapamatovat 
až 40 % přijatých informa-
cí. Když však mají možnost 
aktivně se příběhu zúčastnit, 
efektivita učení dosahuje až 
80 %.

Prohlídky pro školy jsou 
od 8.20 do 13 hodin každých 
20 minut, pro veřejnost pak 
od 14 do 18.20 hodin. Vstup-
né je 150 Kč.

  Každý ze čtyř vozů je rozdělen do tří sekcí: kinosál s projekcí, dialog s výkladem a výstavní prostor.

  Cílovou skupinou jsou žáci a studenti všech typů škol ve věku 10 – 17 let.

  Unikátní projekt je založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. 

  Vlak bude v Mostě ve dnech 26. května až 2. června.
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Složité vztahy

Seděl ve svém autě na parko-
višti fi rmy, kde pracoval před-
chozích dvacet let a pozoroval 
lidi, jak přichází a odchází, 
prochází vrátnicí, telefonují, 
pospíchají do  práce či domů. 
Vydržel takhle sedět a dívat se 
i několik hodin denně. Vždy, 
když viděl nového 
mladého ředite-
le fi rmy, rychleji 
se mu rozbušilo 
srdce. Nenáviděl 
ho. Nesnášel ho 
tak silně, jak ještě 
nikdy nikoho ve 
svém životě. Když 
přišel ten arogant-
ní mladík do fi rmy, 
myslel si, že s  ním 
bude snadné poří-
zení. Zdálo se mu, 
že má nad ním 
navrch. Věděl o fi rmě všechno, 
měl zkušenosti, kontakty, zna-
losti, jaké ten mladíček mít ani 
nemohl. Shovívavě se usmíval, 
když sledoval, jaké změny nový 
ředitel ve fi rmě chystá. Uklid-
ňoval své kolegy. Však on nový 
ředitel pozná, že staré pořádky 
fi rmě svědčí nejlépe. Několi-
krát nesplnil nesmyslný úkol, 
který mu ředitel zadal. Byl ve 
fi rmě už tak dlouho, že přes-
ně věděl, co je důležité a co ne. 
Když si ho jednou ředitel za-
volal do kanceláře, nečekal nic 
zvláštního. Jen jeden z jeho dal-
ších výmyslů. Pak mu ale svým 
arogantním způsobem ředitel 
oznámil, že už ho fi rma dál ne-
potřebuje. Prostě ho vyhodil. 
Nejprve tomu nemohl uvěřit. 
Myslel si, že to špatně pochopil. 
Pak ale přišla ochranka fi rmy, 
dva chlapi dohlédli, aby si sbalil 
jen své osobní věci a vyprovo-
dili ho před bránu. Po dvaceti 
letech ho potupně vyrazili na 
hodinu bez odstupného, bez 
jediného slova díků za odpra-
cované roky. První týden jen 
seděl doma, nemohl jíst, ne-
mohl spát. Nemyslel na to, co 
bude dělat dál a jaká bude jeho 
budoucnost. V hlavě se mu jen 
honily ty roky, které pro fi rmu 
pracoval. Pocit křivdy. Nako-
nec se vše přetavilo v  obrov-
skou nenávist. Nezajímalo ho 
nic, přemýšlel jen o tom, jak se 
pomstít. To byl jeho cíl. To byla 
jediná budoucnost, na kterou 
myslel. A tak sedával v  autě 
na parkovišti, pozoroval fi rmu 
a spřádal plány, jak s  tím aro-
gantním fl outkem skoncovat. 
Vymýšlel si jednu strašlivou 
smrt za druhou. Ve svých před-
stavách viděl ředitele umírat 
při autonehodě, otráveného, 
zastřeleného. Stále ho sledoval, 
zjišťoval si vše o jeho životě. Vě-
děl, kde bydlí, s  kým se stýká. 
Věděl, že má manželku a malé 
dítě. A také milenku. Mladou 
kočku, kterou s sebou přivedl 
do fi rmy jako svou asistentku. 
Vídal je, jak odjíždí dopoledne 
z fi rmy jeho autem a před kon-
cem pracovní doby se vrací. 
Mluvil se svými bývalými kole-
gy, vyptal se na tu holku. Nikdo 
o ní nic moc nevěděl. Zjistil ale, 
že manželka mladého ředitele 
na svého muže žárlí a on pro-
to před ní svůj vztah dobře tají. 
Neměl totiž své postavení a pe-
níze díky své píli a znalostem. 
To jeho tchán měl kontakty 
a bohatství, které mladíka po-
sunuly na post, na který ještě 
zdaleka nestačil. A tak v  něm 
uzrál plán. Zničí mu manžel-
ství a tím ho připraví i o po-
stavení ve fi rmě. S foťákem sle-
doval každý den ředitele a jeho 
milenku a snažil se ulovit záběr, 
který by stál za to. Byl si tak jis-
tý, ale stále ty dva nemohl při 

ničem přistihnout. Vše, co by 
je mohlo kompromitovat, dě-
lali až mimo dohled veřejnosti. 
Stále jim byl v patách. Byl tím 
přímo posedlý. Konečně jed-
nou v pátek ti dva odjeli z fi rmy 
a namířili do hotelu ve vzdá-

leném městě. Cítil 
svou příležitost. 
Čekal do večera 
v autě, pak se vydal 
s  fotoaparátem na 
lov. Ti dva seděli 
v  restauraci, usmí-
vali se na sebe, pili 
víno. Sedl si tak, 
aby si ho nevšimli. 
Cvakal jednu fot-
ku za druhou. Jak 
se k  sobě důvěrně 
naklánějí, jak mu 
nabídla sousto ze 

své vidličky, pohladil ji po ruce. 
Pak zachytil polibek a byl na-
prosto spokojený. To bylo ono. 
Kvůli tomu stálo za to nespat, 
prosedět hodiny v  autě. Teď 
ho konečně má. Toho fl outka, 
co ho připravil o práci. Aniž 
by si ho ti dva všimli, zaplatil 
a odešel z  restaurace. Spoko-
jený sám se sebou. Najednou 
dostal hlad. Těšil se, jak hned 
druhý den fotografi e pošle jak 
manželce toho kluka, tak jeho 
tchánovi. Představoval si, jak 
poletí nejprve z  domu a hned 
na to i z fi rmy. Skončí na ulici. 
Pes po něm neštěkne. Cestou 
domů zastavil v  malém moto-
restu. Najednou měl chuť na 
dobrou večeři a kávu. Jako už 
dlouho ne. V  motorestu byl 
sám. Servírka ho obsloužila se 
zjevnou neochotou. Už bylo 
pozdě večer, když odcházel. 
Ve tmě parkoviště si všiml 
dvou stínů, které se motaly 
kolem jeho auta. Blesklo mu 
hlavou, že musí jít o zloděje. 
V autě nechal na sedačce foťák 
s  těmi vzácnými záběry. Vyra-
zil k  autu, aby zachránil svůj 
úlovek. Dva mladíci se hrabali 
na zadní sedačce. Když si ho 
všimli, dali se na útěk. Nejprve 
běžel za nimi, pak ale sedli na 
motorku a rozjeli se pryč. Vrá-
til se k autu a vyrazil za nimi. 
Musí je dostihnout. Jel, jakoby 
na tom závisel jeho život. Stále 
zvyšoval rychlost. Když vjel do 
zatáčky, nezvládl řízení a vyle-
těl ze silnice. Čelní náraz auta 
do stromu vymrštil nepřipou-
tané tělo předním oknem ven. 
Zemřel dřív, než dopadl na 
zem. V  restauraci několik ki-
lometrů dál zatím mladý muž 
políbil svou partnerku. Těšili se 
ze své lásky. Konečně našel ně-
koho, koho mohl milovat. Měl 
sice manželku, tu si ale vzal po 
dohodě s jejím otcem jen pro-
to, aby zamezil skandálu, který 
kolem ní hrozil vypuknout. 
Mladá dívka měla milostný 
poměr se starým ženatým ob-
chodním partnerem svého 
otce. Když otěhotněla, nechtěl 
se k  ní najednou znát. Bylo 
nutné pro záchranu fi rmy, aby 
se manželka toho muže nic ne-
dozvěděla. A tak si ji vzal. Byla 
milá, žili vedle sebe jako přáte-
lé. Její otec ho povýšil a zajistil 
mu příjemný život. Ona se mu 
nepletla do soukromí. Když se 
zamiloval do své asistentky, jen 
ho v  tom podporovala. Kvůli 
lidem museli svou lásku tajit. 
Nedávno ale zemřela manžel-
ka jejího milence. To změnilo 
situaci. Najednou si přála být 
svobodná a on proti rozvodu 
nic neměl. Ona se chystala vzít 
si otce svého dítěte a svou dáv-
nou lásku, on se mohl přiznat 
ke své partnerce.  

(pur)

SOUDNIČKA

ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj, byť stále drží prim v nezaměstnanosti 
v České republice, začíná řešit opačný problém. Už to nejsou zoufalí 
lidé, kteří shání marně práci, ale zoufalí zaměstnavatelé, kteří mar-
ně shání zaměstnance. 

V Ústeckém kraji je poptávka 
po zaměstnancích v  technic-
kých profesích. Zaměstnavatelé 
inzerují, hledají nové lidi nebo 
se pouští i do lovu ve vodách 
svých konkurentů a zaměst-
nance si přetahují. Dokonce 
někteří zaměstnavatelé žádají, 
aby do kraje už noví investoři 
nepřicházeli. Prý je plno. Čísla 
z  evidence Úřadu práce ČR ale 
mluví jinak. Nezaměstnanost je 
stále vysoká, jen se nezaměst-
naným vždy nevyplatí praco-
vat. „Zaměstnavatelé v  regionu 
nabízí o tisíce korun nižší pla-
ty než v  sousedních regionech. 
A tak lidé jezdí za prací do Prahy 
a okolí. Podle statistických údajů 
si středoškolák za stejnou práci 
v  Praze vydělá o 8 tisíc korun 
více než u většiny fi rem v Ústec-
kém kraji. A to je na zamyšlenou 
také pro zaměstnavatele. Lidí 
je dost, jen se jim musí vyplatit 
pracovat v  regionu,“ komentuje 
situaci předsedkyně HSR-ÚK 
Gabriela Nekolová. Leckdy nižší 
platy, než je sociální podpora, 
jen těžko motivují k práci. „Dal-

ší problém je samozřejmě kon-
cepce školství. V  tomto případě 
je ale řešení dlouhodobé. Školy 
už komunikují také díky Paktu 
zaměstnanosti Ústeckého kraje 
se zaměstnavateli a přizpůsobu-
jí svou nabídku studijních obo-
rů poptávce zaměstnavatelů po 
zaměření absolventů. I v  tomto 
případě je ale nutné podotknout, 
že školy velmi často vychovávají 
nové zaměstnance pro Prahu. 
Studenti, kteří absolvují v  regi-
onu, odchází pracovat do Pra-
hy. Pochopitelně. Vysokoškolák 
tam má za stejnou práci hrubou 
mzdu vyšší dokonce o třináct 
tisíc korun,“ doplnila Gabriela 
Nekolová. V regionu jsou podle 
Gabriely Nekolové fi rmy, které 
umí své zaměstnance zaplatit 
a ekonomiku kraje v  podstatě 
táhnou. Právě z  těch by si ale 
měli ostatní, kteří hledají v kra-
ji jen levnou pracovní sílu, vzít 
příklad. Každý den by pak ne-
musely mířit z regionu stovky 
aut směrem ku Praze, kam se 
lidem vyplatí odjíždět za prací.
 (pur)

ÚSTECKÝ  KRAJ – Krajská zdravotní se zúčastnila 16. ročníku Ev-
ropského dne melanomu v České republice. Stovky zájemců si tak 
mohlo na specializovaném kožním pracovišti, ale také na náměstí 
nechat lékaři preventivně vyšetřit mateřská znaménka. 

Možnost vyšetření bez objed-
nání a bez doporučení od prak-
tického lékaře využilo v případě 
specializovaného kožního od-
dělení chomutovské nemocni-
ce 154 lidí. U jedenácti z  nich 
měli lékaři důvodné podezření 
na zhoubný nádor kůže. Defi -
nitivní výsledek potvrdí teprve 
až histologické vyšetření. „Pre-
vence je důležitá. Svědčí o tom 
fakt, že i když stoupá počet lidí, 
u nichž odhalíme kožní nádor, 
nestoupá počet zemřelých,“ in-
formovala primářka kožního 
oddělení nemocnice v  Cho-
mutově Radka Neumannová. 
V roce 2014 se na kožním od-
dělení začalo léčit 60 nových 
pacientů s maligním melano-
mem. Vloni bylo toto číslo po-
loviční. „Běžně je počet nových 
nádorů u pacientů asi 20 na 100 
000 obyvatel. Možná pro laickou 
veřejnost bude překvapující in-
formace, že v Česku je zvýšený 
počet objevených nádorů u dívek 
a žen ve věku od 10 do 29 let. 
A melanom je nejčastější příči-
nou úmrtí mladých lidí v Aus-
trálii,“ uvedla pro zajímavost 
dále primářka. 

Preventivně si nechat vyše-
třit mateřská znaménka měli 
občané také na osvětové akci 

pořádané Všeobecnou zdravot-
ní pojišťovnou na ústeckém Mí-
rovém náměstí. Tady zájemcům 
poradily a vyšetřily pomocí der-
matoskopu lékařky Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem. 
„Na Mírovém náměstí bylo vy-
šetřeno přibližně 130 pacientů, 

jeden z nich byl odeslán do me-
lanomové komise kožního oddě-
lení Masarykovy nemocnice pro 
podezření na melanom, u dalších 
třech pacientů byly zjištěny ne-

melanomové nádory kůže,“ sdě-
lila primářka kožního oddělení 
Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem Olga Filipovská.

(sol)

Zoufalí zaměstnavatelé 
marně shání zaměstnance

Ženy, dejte pozor na kožní nádory! 

Evropský den melanomu upozorňuje veřejnost na rizika 
kožních nádorů a umožňuje bezplatné vyšetření pigmento-
vých znamének na vybraných pracovištích po celé republice. 
Součástí akce je i poradenství, jak se správně chránit před slu-
nečním zářením. 

  V České republice je zvýšený počet objevených nádorů u dívek a žen ve věku od 10 do 29 let.
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800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

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 

MOSTECKO – Na dobrodružnou podívanou Uhelného safari, kterou 
pořádá Vršanská uhelná spolu se Severní energetickou, mohou zá-
jemci v letošní sezóně už od 4. května až do 29. září. O exkurze do 
těžebních lokalit je mezi veřejností obrovský zájem. 

Zájemci se mohou přihla-
šovat každý 1. den v měsíci na 
www.uhelnesafari.cz, kde jsou 
zveřejněny termíny na násle-
dující měsíc – například 1. 6. se 
otevřou termíny na červenec, 
a stejným způsobem až do kon-
ce sezóny v září. V každém ter-
mínu je k dispozici jen 18 míst, 
která se v systému automaticky 
odečítají. „Každý zájemce tak 
vidí na první pohled, kolik míst je 
k dispozici. Ale máme pro čeka-

tele na volný termín radu – při-
vstat si! Zatím to vždy vypadalo 
tak, že jsme termíny zveřejnili v 6 
hodin ráno a během 2 až 3 hodin 

bylo téměř vše obsazené…i přes 
letošní navýšení poplatku,“ radí 
Růžena Martínková, specialista 
komunikace Severní energetic-
ké. Pokud někdo svoji rezerva-
ci poté zruší, místa se na webu 
opět otevřou. Proto se vyplatí 
sledovat stránky průběžně. 

Účastníci Uhelného safari 
si mohou vybrat i okruh pro-

hlídky. „Největší zájem je hlav-
ně o okruhy 1 a 2 do lomu ČSA 
a Vršany, i když na počet lidí 
je zase příznivější rekultivač-
ní trasa 3, kde nejsme omeze-
ni počtem,“ vyjmenovala dále 
Růžena Martínková. Trasa 3 je 
určena pro početnější skupiny 
s vlastní dopravou. Organizátor 
exkurzí dodává pouze průvod-
ce.

Exkurze do lomů uchvacuje 
už od roku 2009, kdy se začalo 
Uhelné safari realizovat, desítky 
tisíc návštěvníků. „Loni se Uhel-
ného safari zúčastnilo 3 600 lidí. 
Je to počet, který se vlastně ustálil 
v posledních dvou třech letech. 
Zájem o exkurze do lomů by 
rostl, ale jsme limitováni počtem 
plánovaných exkurzí a kapacitou 
vozidel,“ podotýká ještě Růžena 
Martínková. Na safari se vydá-
vají nejen místní, ale přijíždějí 
lidé z různých koutů republiky. 

„Lidé přijíždějí z celé republiky, 
loni bylo dost lidí také z Ústecké-
ho kraje. Na trasu 3 skoro každý 
rok jezdí studenti z Holandska, 
z Ruska, loni byli v lomu Vrša-
ny studenti z Číny a Finska,“ 
vyjmenovala ještě specialistka 
přes komunikaci Severní ener-
getické. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Chcete na Uhelné safari? 
Musíte si přivstat

ZEPTALI JSME SE…

Co patří mezi největší 
atrakce Uhelného safari 
a čím jsou návštěvníci nej-
víc uchváceni? 

Jednoznačně dobývací 
technologií, tedy skrývkový-
mi a uhelnými rýpadly, ale 
nakonec vlastně vším, když 
získají souvislosti. Určitě 
jsou překvapeni rekultiva-
cemi, městem Most i jeho 
okolím. Mají stále médii 
velmi zkreslené představy 
o Mostecku. V neposlední 
řadě, když má skupina štěs-
tí, je uchvátí stáda mufl onů 
v lomech. 

Máte v rámci safari něja-
ké novinky?

Letos jedno velmi pěkné 
a poučné doplnění máme 
na trase 2 pro některé skupi-
ny exkurzí do lomu Vršany. 
V předpolí budoucí těžby 
lomu probíhá archeologický 
výzkum a pan archeolog M. 
Volf nám nabídl, že v rámci 
svých časových možností 
„safarijcům“ přiblíží, co se 
v minulosti ve zkoumané 
části nacházelo. A je to vel-
mi zajímavé. Neradi bychom 
ale prozrazovali detaily pře-
dem… 

Za dobu trvání projektu 
Uhelného safari (2009) se 
s technologií těžby hnědého 
uhlí, ale i obnovou krajiny 
po těžbě seznámilo 20 000 
návštěvníků z celé ČR i ze 
zahraniční.

  Uhelné safari je letos otevřeno od 4. května do 29. září.

  Od roku 2009 na safari zavítalo na 20 000 návštěvníků. Foto: Alena Tesařová

Přední evropský producent nerostných surovin hledá do svých řad 
zaměstnance na pracovní pozici:

ŘIDIČ ZEMNÍCH STROJŮ
požadujeme:

• vzdělání odborné vyučení bez maturity
• PRŮKAZ ŘIDIČE ZEMNÍCH STROJŮ - kolový nakladač

nabízíme:
• zajímavé mzdové ohodnocení
• udržování a obnovování kvalifi kace
• příspěvek na stravování ve formě stravenek
•  příspěvek na doplňkové penzijní spoření a soukromé životní 

pojištění
• věrnostní příspěvek horníků 
• odměny za pracovní a životní jubilea
• 5 týdnů dovolené

místo výkonu práce: provoz Želenice, Želenice 79, PSČ 434 01, okres 
Most

směnnost: ano

V případě zájmu o nabízenou pozici kontaktujte pana Bc. Holečka, 
tel. 476 118 625, 608 263 029 v době od po do pá 7,00 - 14,00 hodin, 
e-mail: holecek@keramost.cz 

KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, Most, PSČ 434 01, zaměstnanec-
ké oddělení, tel.: +420 476 442 522, e-mail: ulrychova@keramost.cz 

Foto: Jan PimperFoto: Jan Pimper
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LITVÍNOV – V  roce 2001 schválili zastupitelé výjimku pro prodej 
a pronájem pozemků Střední škole Educhem a prodalo jí pozemek 
o rozloze 1 770 m2 v centru města za 1 Kč za metr čtvereční. Město 
si ale nechalo předkupní právo v případě prodeje pozemku dalšímu 
zájemci. A tento případ právě nastal.

Majitel pozemku zastoupený 
Vlastimilem Doležalem nyní 
žádá od města, aby se předkup-
ního práva na pozemek vzdalo. 
Prodat ho hodlá i s  budovou 
Úřadu práce ČR. Návrh, aby se 
město vzdalo předkupního prá-
va bez dalších podmínek, který 
schválila rada města, nenechal 
v  klidu opozici ani koaliční za-
stupitele. „Asi tomu příliš dobře 

nerozumím. Opravdu se chceme 
vzdát předkupního práva a při-
pravit město o peníze? V roce 2001 
byla plocha v centru města za jed-
nu korunu za metr čtvereční pro-
dána. Můžeme nyní předkupní 
právo uplatnit a pozemek Úřadu 
práce ČR prodat sami. Nejde tady 
o pár korun, ale o statisíce, o které 
bychom svým rozhodnutím při-
pravili město,“ ozvala se nejprve 

Hana Žihlová (Sdružení Litvíno-
váci). Proti návrhu rady města se 
postavil také koaliční zastupitel 
Pavel Liška (ANO). „Pokud měs-
to tehdy udělalo výjimku, pak ať 
společnost doplatí rozdíl mezi 1 Kč 
za metr čtvereční a cenou, která 
byla tehdy platná podle Zásad 
pro prodej a pronájem pozemků,“ 
navrhl Pavel Liška a formuloval 
také usnesení, se kterým byl nej-
prve trochu problém. Zastupitelé 
totiž zároveň nechtěli připravit 
město o peníze, ani zájemce, 
Úřad práce ČR, o koupi a o příle-
žitost získat objekt i s pozemkem 
v centru města. Úřad práce ČR se 

řadu let snaží najít vhodný objekt 
a vyřešit svůj problém s místem. 
Do Centra celoživotního vzdělá-
vání v  Čapkově ulici by přestě-
hoval kanceláře z  objektu SETA 
a Krušnohorské polikliniky. 
Oddělení hmotné nouze by zů-
stalo v ulici U Zámeckého parku. 
 (pur)

LITVÍNOV – Zastupitelé na dubnovém zasedání neschválili člena 
janovského osadního výboru, kterého si ostatní aktivní členové vý-
boru vybrali. Dokonce smetli ze stolu i návrh osadního výboru na 
předsedu - ženu, která pro Janov pracuje od samotného založení 
výboru ve svém volném čase. Dokonce je asistentkou prevence kri-
minality a poměry v této části města dokonale zná. 

Přístup litvínovského zastu-
pitelstva k  osadnímu výboru 

mohou brát Janovští jako pod-
raz. Když se osadní výbor za-

kládal, vyzývalo město Janová-
ky, aby se stali aktivními členy 
a pro záchranu svého sídliště 
také něco dělali. Za své si to 
tehdy vzala Martina Wetterma-
nnová i Vladislav Grunt. Oba 
se od založení osadního vý-
boru pravidelně účastní všech 
schůzí. Pracují s  lidmi, snaží 

se najít cestu, jak život v  Jano-
vě zlepšit. V případě Vladislava 
Grunta vyústily osobní ani-
mozity KSČM (za kterou byl 
v  minulém volebním období 
zastupitelem) v  hlasování proti 
jeho členství ve výboru. Na po-
sledním jednání zastupitelé vy-
stoupili také proti předsednictví 
Martiny Wettermannové, byť ji 
navrhli ostatní členové osadní-
ho výboru. Navíc Martina We-
ttermannová v  Janově pracuje 
roky jako asistentka prevence 
kriminality a lidé ze sídliště si 
zvykli obracet se na ní se svými 
problémy. Předsedou výboru se 
tedy stal podle přání zastupite-
lů, nikoliv podle přání výboru, 
František Zvoníček. Členkou 
výboru byla schválena Jarosla-
va Urbanová. „Nechápu postoj 
koalice. Martina Wettermann-
ová je člověk, který pro Janov 
žije. Má důvěru členů osadního 
výboru. Zastupitelstvo uplatnilo 
své právo neschválit navrženého 
předsedu, je to ale proti zdra-
vému rozumu. Házíme klacky 
pod nohy lidem, kteří ve svém 
volném čase pro Janov dýchají,“ 
rozhořčila se zastupitelka Hele-
na Zemánková Týřová, která po 
hlasování o předsedovi z  jed-
nání demonstrativně odešla. 
Martina Wettermannová její 
rozhořčení nesdílí: „Nechtějí mě 
za předsedu, co na to mám říct? 
Budu dál pracovat pro Janov, 
jako dřív.“  (pur)

LITVÍNOV – Zastupitelé se moh-
li vyjádřit k  podstatné změně 
povolení pro CELIO, tedy k  ulo-
žení ostravských kalů na území 
města. Politici vyjádřili nesou-
hlas, byť už tu kaly dávno jsou 
a poděkovali vedení města, že 
tentokrát zastupitele neobešlo 
a dalo jim možnost včas celou 
záležitost projednat. 

„Město Litvínov nesouhla-
sí s  vydáním podstatné změny 
pro Skládkový komplex Celio za 
účelem krátkodobého skládko-
vání 35 tisíc tun kalů obsahující 
nebezpečné látky, které vznikly 
úpravou kyselé sludge z  lokality 
Laguny Ostramo v Ostravě,“ na-
vrhla zastupitelům schválit rada 
města a ti jednomyslně souhla-
sili. „Vítám, že se na rozdíl od 
minule dostaly kaly na jednání 
zastupitelstva včas a město se 
zbytečně rychle nevzdalo práva 
na odvolání,“ prohlásila Hele-

na Zemánková. V roce 2012 se 
město vzdalo práva na odvolání 
a na území města bylo naveze-
no 118 tisíc tun nebezpečných 
kalů. Z  těch nyní zbývá už jen 
35 tisíc tun. Ani ty ale nové ve-
dení města a zastupitelstvo na 
Celiu nechtějí. Důvodem ne-
souhlasného vyjádření je podle 
rozhodnutí rady průběh hod-
nocení záměru likvidace uvede-
ných kalů bez posouzení vlivů 
na životní prostředí. Dalším 
důvodem je nesouhlas s přená-
šením ekologických zátěží na 
území města Litvínova. V pří-
padě, že krajský úřad rozhodne 
navzdory nesouhlasu města Lit-
vínova o vydání podstatné změ-
ny č. 20 pro Skládkový komplex 
CELIO a.s., trvá město Litvínov 
na stanovení lhůty pro ukon-
čení krátkodobého skladování 
35 tisíc tun kalů do 31. 5. 2017. 
 (pur)

Zimák úsporněji
Zastupitelé rozhodli o novém 

napájení Zimního stadionu Iva-
na Hlinky. To původní, které 
zajišťoval Unipetrol RPA, je už 
vzhledem ke svému stáří zcela 
nevyhovující. Navíc je rozvod 
elektrické energie zatížen vel-
kým množstvím spojek, které 
souvisí s častými poruchami na-
pájení elektrickou energií. „Po-
dle zpracované analýzy provoz-
ních nákladů na zimní stadión 
je napájecí kabel ‚jeden obrovský 
spotřebič‘, který spotřebuje za 
jeden rok elektrickou energii za 
2,5 milionu korun, z čehož vy-
plývá, že po vybudování nového 
napájení vznikne úspora vůči 
stávajícímu stavu,“ informoval 
ve své zprávě zastupitele vedou-
cí odboru nakládání s majetkem 
Petr Řeháček. Město se proto 
rozhodlo vybudovat vlastní tra-
fostanici za dva milióny korun 
a připojit se k  síti ČEZ Distri-

buce. Schválená změna přinese 
úsporu v provozu zimního sta-
diónu 5 miliónů za tři roky. 

Kolaudace po 
třinácti letech

Kolaudovat se bude stavba 
chodníku mezi Litvínovem 
a Loučnou, který vybudovalo 
město už v  roce 2003. Litví-
nov je stavebníkem chodníku, 
který ale leží na pozemcích 
Ústeckého kraje. Proto město 
nyní žádá Ústecký kraj o uza-
vření smlouvy o provedení této 
stavby. 

Tečka za Janovem
Zastupitelé vzali na vědomí 

informaci o ukončení Integro-
vaného plánu rozvoje sídliště 
Janov. Ten skončil po šesti le-
tech. V  březnu letošního roku 
Ministerstvo fi nancí ČR propla-
tilo městu poslední části dotace, 
kterou získalo na investiční akce 

v sídlišti Janov. V průběhu rea-
lizace projektu se od roku 2009 
do oprav bytových domů a revi-
talizace veřejných prostranství 
na sídlišti investovalo více jak 
207 milionů korun. Majitelé by-
tových domů dokončili 26 pro-
jektů s  celkovými náklady 141 
milionů korun, z  toho více jak 
55 milionů korun získali jako 
dotaci částečně z prostředků Ev-
ropské unie, částečně ze státní-
ho rozpočtu. Zbylých více jak 85 
milionů korun museli uhradit 
ze svých prostředků. Na obno-
vu a revitalizaci veřejných pro-
stranství na sídlišti Janov, kde 
mohlo jednotlivé akce připravo-
vat pouze město Litvínov jako 
majitel těchto prostranství, se 
realizovalo 7 projektů v celkové 
hodnotě 66,5 milionů korun. 
„V historii města je to naprosto 
mimořádný projekt a děkuji pře-
devším manažerovi projektu Pet-
ru Lencovi,“ uvedl místostarosta 
města Milan Šťovíček. 

Přijali dotace
Litvínov přijal dotaci 964 tisíc 

korun na rekonstrukci pietní-
ho areálu obětí 2. světové války 
s celkovými náklady projektu 
1  206 tisíc korun od minister-
stva obrany. Litvínov za více než 
milion korun opraví především 
pamětní desky na hrobech obě-
tí války na městském hřbitově. 
Dále zastupitelé schválili přijetí 
dotace 624 tisíc korun na více-
práce při zateplení penzionu 
pro seniory ve Vodní ulici. Sa-
motná investice byla dokonče-
na v  loňském roce s  nákladem 
9  660 tisíc korun. Nyní se ale 
ministerstvo životního prostře-
dí rozhodlo k  původní dotaci 
připlatit i uznané vícepráce. 
Stejný případ je i zateplení škol-
ní družiny v  Janově, které bylo 
provedeno v roce 2014 za 3 460 
tisíc korun. Navýšení dotace 
o vícepráce činí 144 tisíc korun. 
 (pur)

Litvínov tuny toxických 
kalů nechce

O čem jednali litvínovští zastupitelé

O osadním výboru má zastupitelstvo 
jasno, názor Janovských ho nezajímá

Koupit za korunu a prodat? 
Zastupitelé nesouhlasí

Zastupitelé se vzdali 
předkupního práva na po-
zemky, které město před 
patnácti lety prodalo za 
korunu a majitel je nyní 
plánuje prodat dál. Pod-
mínkou ale je, že majitel 
pozemků městu doplatí 
rozdíl mezi korunou, za 
kterou pozemky získal, 
a cenou, kterou by městu 
tehdy za pozemky podle 
pravidel zaplatil. 

LITVÍNOV – Litvínovský psí útu-
lek a sdružení AAJA uspořádaly 
pro hendikepované děti z  litví-
novské speciální školy v  Šafaří-
kově ulici sportovní olympiádu. 
S  dětmi sportovali také canis-
terapeutičtí psi, takže celá akce 
dostala i druhý rozměr. Kromě 
zábavy si děti užily i „terapii 
psem“. 

Své psí kolegy přivedla do 
speciální školy v Litvínově fenka 
Ťapka. „Ťapka je canisterapeut, 
má zkoušky a chodí pomáhat 
dětem do speciální školy v Litví-

nově. Proto jsme si vybrali právě 
tuhle školu a uspořádali tu olym-
piádu pro tři třídy,“ prozradil 
vedoucí útulku Štefan Horský. 
Společně se sdružením AAJA 
připravil Štefan Horský pro děti 
několik stanovišť. Projížděly 
překážkové dráhy, házely míč-
kem na cíl a i jinak prokazovaly 
svou šikovnost. „Součástí odpo-
ledne byly i ukázky canisterapie. 
Celý den ve speciální škole jsme 
pojali tak, aby byl dětem co nej-
více ku prospěchu,“ dodal Štefan 
Horský.  (pur)

Děti ze speciální školy 
si užívaly psí terapii

  Martina Wettermannová (vlevo) ani Vladislav Grunt (vpravo) podporu zastupitelstva nedostali.

  Psí terapeuti předvedli, co umí.

  Sportovní olympiádu i canisterapii si užily děti ze speciální školy.
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MOST – Hospodářská a sociální 
rada Ústeckého kraje spolu s Ús-
teckým krajem prosadily, aby 
Bezpečnostní rada státu projed-
nala zkapacitnění komunikace 
I/27 mezi Mostem a Litvínovem 
a aby uznala, že region z  bez-
pečnostního hlediska tuto ko-
munikaci potřebuje. Kdy se ko-
nečně řidiči po čtyřprodoudové 
komunikaci projedou? Zeptali 
jsme se předsedkyně HSR-ÚK 
Gabriely Nekolové.

Co se nyní děje kolem ko-
munikace I/27?

Skutečnost je taková, že na 
zkapacitnění komunikace mezi 
Mostem a Litvínovem si ještě 
několik let počkáme. Než roz-
hodla Bezpečnostní rada státu, 
zastaral původní projekt. V sou-
časné době už nevyhovuje po 
technické stránce a propadla 
také všechna povolení a posou-

zení vlivu na životní prostředí. 
V nejbližší době proto minister-
stvo dopravy zadá zpracování 
nové studie včetně schvalovací-
ho procesu EIA. 

Je znám termín, kdy by 
mohla být čtyřproudovka do-
končena? 

Pokud by nenastaly žádné 
komplikace a schvalovací proce-
sy by se nepozdržely, je předpo-
klad, že nejdříve za pět let bude 
komunikace dokončena. To je 
ale velmi optimistický termín. 

Považujete za reálné zrušit 
po zkapacitnění komunikace 
I/27 tramvajovou dopravu?

Zrušení ekologické a bezpeč-
né tramvajové dopravy je i po 
zkapacitnění komunikace mezi 
Mostem a Litvínovem nemož-
né. Argumenty, že po zrušení 
tramvajového pásu bude větší 
prostor pro komunikaci, nemo-
hu přijmout a nepřijímá je ani 
ministerstvo dopravy. Bude se 
připravovat nová studie, nový 
projekt, který musí vycházet 
z  prostoru, který v  současné 
době pro komunikaci je. Jedná 
se o technicky náročný úsek, ale 
neznamená to, že se s kolejištěm 
nebude počítat. Region je na-

tolik zatěžovaný průmyslovou 
výrobou a dopravou s  ní sou-
visející, že další zátěž v podobě 
autobusové dopravy mezi Mos-

tem a Litvínovem si nemůže 
dovolit. A v  tom jsme zajedno 
i s  úředníky ministerstva do-
pravy. Navíc se rozvíjí Petro-

chemie v areálu Unipetrolu RPA 
a je velmi pravděpodobné, že se 
navýší také kamionová doprava 
do této fi rmy. Do takového pro-

vozu poslat ještě autobusovou 
hromadnou dopravu je už zcela 
nemožné. 

 (pur)

Gabriela Nekolová: Na novou komunikaci 
si počkáme minimálně pět let

MOST - Mostecký autodrom přivítá už podruhé netradiční závodní-
ky, kteří nejsou při dosahování sportovních výkonů závislí na síle 
a rychlosti strojů, ale výhradně na limitech svého těla. Ve středu 22. 
června totiž zaplní velký závodní okruh účastníci T-Mobile Olympij-
ského běhu. 

Závodníci  si mohou vybrat 
ze dvou tratí - osmikilometrové 
a o polovinu kratší. Odstartují 
v 18.30 hodin. Loňskou premi-
éru na autodromu si nenechalo 
ujít na 150 běžců a běžkyň všech 
věkových kategorií.

Běžci jsou podle obchodní 
a marketingové ředitelky spo-
lečnosti AUTODROM MOST 
Jany Svobodové velmi vítanými 
návštěvníky. „Naší snahou je, 
abychom areál autodromu zpří-
stupnili široké veřejnosti. Hlavní 
náplní zůstává pořádání auto-
mobilových a motocyklových zá-
vodů, stále více se však snažíme 

obohacovat doplňkové programy 
o zážitky pro všechny členy ro-
diny. Máme už zkušenosti s  po-
řádáním koncertů a dnů otevře-

ných dveří, kde si přicházejí na 
své muži, ženy i děti. Zabavit se 
mohou také v  naší Fun aréně. 

Řadu zajímavostí připravujeme 
i do budoucna. Chceme, aby se 
autodrom stal navštěvovaným 
centrem a součástí sportovního, 
společenského a kulturního živo-

ta regionu po celý rok,“ uvedla.
Prezentace účastníků běhu se 

tentokrát přesouvá do  recepce 
budovy polygonu, parkování 
v areálu je zdarma. Čtvrt hodi-
ny před startem se zaregistrova-
ní běžci přesunou tunelem na 
velký závodní okruh autodro-
mu. Startovné činí 50 korun, 
účastnické triko je pak k  mání 
za 100 korun. Tři nejrychlejší 
muži a ženy v  každém závodě 
získají věcné dary. Rekordy na 

oválu autodromu ustanovili 
v loňském roce na delší trati Jiří 
Filingr a Jana Bulecová. Jiří za-
znamenal čas 29:37 minuty, Jana 
pak dominovala mezi ženami 

časem 38:46 minuty.  Čtyřkilo-
metrovou trať zvládl nejrychleji 
uběhnout Jakub Záruba, vítěz-
kou ženské kategorie se stala 
Pavlína Kremlová.

Běžecké závody, které spo-
juje olympijská myšlenka, mají 
u nás dlouhou tradici. Letos se 
do závodů, s podtitulem „Růz-
ní běžci, různá místa, jedna 
myšlenka“, jež jsou součástí 
Mezinárodního olympijského 
dne, zapojí ve stejný den a čas 

přes 30 tisíc běžců ve čtyřiceti 
českých a moravských městech. 
Most tedy mezi nimi nebu-
de chybět. Ambasadory akce 
jsou reprezentantka v běhu na 

lyžích a úspěšná běžkyně na 
střední a delší tratě Eva Vrab-
cová Nývltová a mistryně světa 
a olympijská vítězka Kateřina 
Neumannová. (nov)

Na autodromu se nebude jen jezdit, ale i běhat 

Účastí v  běhu lidé navíc 
pomáhají potřebným. Mo-
hou totiž přispět na  pod-
poru charitativní činnosti 
Olympijské nadace, jež 
umožňuje sportovat dětem 
ze sociálně slabých rodin. 

Olympijský běh pro dobrou věc už podruhé

  Finiš byl náročný, ale stálo to za to!

  Na podobný pohled v úseku z Mostu do Litvínova si počkáme ještě pět let.

Gabriela Nekolová
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

LITVÍNOV – V  litvínovské Citadele se tento týden uskutečnil další 
ročník Akademie mateřských škol 2016. Akce sklidila velký úspěch. 
Nabitý sál odměnil vystoupení zhruba půldruhé stovky dětí z osmi 
litvínovských mateřinek bouřlivým potleskem. 

Přehlídka vystoupení dětí 
z litvínovských mateřinek, kte-
rá se koná v Litvínově vždy po 
dvou letech pod názvem Aka-
demie mateřských škol, si ani 
tentokrát nezadala s ostatními 
ročníky. Akademie se zúčastni-
lo 165 dětí. Každá z mateřských 
škol si připravila a nacvičila 
s dětmi své vystoupení na repro-
dukovanou hudbu na libovolné 
téma. Fantazii se meze nekladly. 
Tanečnímu vystoupení, které si 
patřičně užívali děti, jejich rodi-
če i prarodiče, předcházela ná-
ročná a pečlivá příprava. 

Děti s paní učitelkami si svá 
taneční čísla nacvičovaly zhru-
ba půl roku. Vyráběly si ke 
svému vystoupení kulisy, kos-
týmy a další potřebné rekvizity. 
Závěrečnou tečkou pak byla 
společná autorská píseň „Hurá, 
do školky“. Každá z  mateřinek 
si složila text jedné sloky, která 
danou školku charakterizovala. 

Paní učitelky dostaly za svou 
snahu na pódiu kytičku a děti 
drobné dárky. Celou akci mo-
deroval Milan Král. Natočené 
vystoupení dětí si pak mohli 
rodiče zakoupit na CD disku. 

„Práce na přípravě akademie 
byla sice náročná, ale myslím si, 
že výsledek a radost dětí i rodičů 
stály za to. Scházeli jsme se už od 
listopadu a od ledna jsme s dět-
mi nacvičovali nejméně jednou 
týdně. Musím poděkovat všem, 
kteří se na celé akci podíleli, všem 
paním učitelkám z mateřinek, za 
jejich nadšení, elán, spolupráci 
a konstruktivní nápady. Nepo-

Děti z mateřinek
to na akademii válely!

sledně také i pracovnicím odboru 
školství, které nám hodně po-
mohly a vycházely nám se vším 
vstříc a zapomenout nemohu ani 
na zaměstnance Citadely, kteří 
s námi spolupracovali a vyhověli 

nám ve všem, co jsme potřebo-
vali,“ uvedla vedoucí mateřin-
ky Kaštánek v Bezručově ulici 
a hlavní organizátorka letošní 
akademie Kateřina Koželuhová.   

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Hlavní organizátorka akce Hlavní organizátorka akce 
Kateřina Koželuhová přivítala Kateřina Koželuhová přivítala 

nabitý sál. nabitý sál. Udatní námořníci z MŠ Na Skalce Udatní námořníci z MŠ Na Skalce 
připluli s korábem a na jevišti zakotvili, připluli s korábem a na jevišti zakotvili, 
aby zašli v přístavu na tancovačku.aby zašli v přístavu na tancovačku.

Závěrečnou píseň si složili a Závěrečnou píseň si složili a 
zazpívali všichni společně. zazpívali všichni společně. 

Děti za svá vystoupení sklidily obrovské Děti za svá vystoupení sklidily obrovské 
ovace, až se Citadela otřásala v základech. ovace, až se Citadela otřásala v základech. 

Děti z mateřinky v Bezručově Děti z mateřinky v Bezručově 
ulici předvedly vystoupení s ulici předvedly vystoupení s 

ekologickým podtextem, Popelář. ekologickým podtextem, Popelář. 

Součástí Akademie mateřských škol 2016 je také výstava 
dětských prací zúčastněných mateřských škol v prostorách 

kavárny Citadely. Výstava potrvá do 24. června 2016. 
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ KOUPÍM MOTOCYKL JAWA 

/ ČZ - CROSS, MOPED, VELOREX 
aj., nekompletní nebo jen ND, 
velký TP, doklady, dále harmoni-
ku heligonku, fl ašinet, vojenskou 
vzduchovku, socialistické hračky, 
autíčka na ovládání na bovden, 
také nářadí kovadlinu, kleště, ko-
vářskou probíjecí desku, signovač-
ku, malý soustruh, aj. Stačí SMS. 
Nabídněte cokoliv - ozvu se hned 
- platí stále - 603 335 591

 ■ Sbírám a koupím porcelán a 
sklo. Nabídněte, rád přijedu. Tel.: 
725 552 967, e-mail: sp.111@se-
znam.cz

 ■ Prodám začínajícímu sběrateli 
větší množství modelů autíček růz-
ných měřítek, jen uceleně. Cena 

dohodou. Telefon: 602 856 929

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám řadový rodinný dům 

4+1 u Žatce, 1 300 000 Kč, terasa 
a zahrádka na jih. Garáž, dílna, 
sušárna, plynové topení + krb na 
dřevo, plastová okna. Telefon: 705 
233 646

 ■ Nabízím na prodej pěkný byt 
v klidné lokalitě nedaleko centra 
města. Byt o velikosti 3+1 s vel-
kou lodžií je v osobním vlastnic-
tví. Velkou předností bytu je jeho 
poloha naproti parku Šibeník. 
Byt je částečně modernizován, v 
kuchyni a obývacím pokoji nové 
elektrické rozvody, koupelna a WC 
má keramické obklady a dlažbu, 

v kuchyni a předsíni je dlažba. Na 
chodbě komora. Informace o ceně 
na telefonický dotaz. Telefon: 734 
796 300

 ■ 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

SEZNÁMENÍ
 ■ Modrooký 29/182, tolerantní a 

upřímný. Hledám dívku, která má 
dobré srdce a ráda by poznala mi-
lého kluka. Jestli tu někde jsi, ozvi se 
prosím, rád tě poznám. Info: redakce

 ■ Svobodný 40 let, bezdětný, 
168 cm, s vlastním bytem, hledá 
slečnu od 20-40 let, dítě není pře-
kážka! Jsem ale z vesnice! Jen SMS 
prosím – Litvínov a Most. Telefon: 
721 033 089. Jaroslav. Léto se blíží, 
samota tíží, jen vážný vztah

 ■ Rozvedený 66letý, 171 cm, ne-
kuřák, zdravý a zajištěný fi nančně, 
hledá slušnou, ale veselou ženu – 
přítelkyni. Najdu? Schůzka vítána. 
Telefon: 705 233 646

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

„Pane Boháčku,“ povídá sestřička, „váš syn se narodil předčasně.“ „No to se nedivím,“ na to šťastný otec, „kdo by také s mojí ženou (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

Hledáme 

řidiče MKD
C+E+profesák 

Plat 40 000 Kč
Kontakt: 724 607 258

Coal Services a.s.
V. Řezáče 315, 434 67 Most

Vyhlašuje výběrové řízení 
k obsazení 3 pracovních míst na kolejové dopravě: 

1) TRAŤOVÝ STROJNÍK (5. tarifní stupeň)
2) STROJNÍK PODBÍJEČKY KOLEJÍ (6. tarifní stupeň)

Hlavní činnost zaměstnance v uvedené pozici:

• řízení, obsluha a údržba kolejových strojů a mechanizmů pro údržbu a 
opravy železničního svršku (stroje pro úpravu a čištění štěrkového lože, 
motorová drezína, automatická strojní podbíječka apod.)

Požadavky 
• věk minimálně 21 let
• úspěšné absolvování psychologického vyšetření (na náklady zaměst-

navatele)
• výborný zdravotní stav (zejména zrak a sluch)
• předložení výpisu z trestního rejstříku
• spolehlivost, odpovědnost; praxe v oboru výhodou
• vzdělání: ÚSO vzdělání s maturitou nebo vyučen ve strojním, elektro 

nebo dopravním oboru (např. zámečník, elektrikář, strojní kovář, auto-
mechanik apod.)

Pracoviště:  Most – Komořany
Pracovní doba: Po-Pá 6:00 - 14:00 hod
Bližší informace: J. Vagala, tel. 478 004 793 
 a na: www.czechcoal.cz/cz/kariera 

3) PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ (5. tarifní stupeň)

Hlavní činnost zaměstnance v uvedené pozici:

• opravy elektroinstalace, přístrojů a elektrických točivých strojů
• údržba elektrických lokomotiv; demontáže a montáže dílů a celků lo-

komotiv

Požadavky 
• dobrý zdravotní stav 
• spolehlivost, odpovědnost
• vzdělání: ÚSO s maturitou v oboru elektro nebo vyučen v oboru elektro; 
• výhodou osvědčení o odborné způsobilosti dle vyhl. 50/1978 Sb. §5

Pracoviště: Most – Komořany
Pracovní doba: Po-Pá 6:00 - 14:00 hod
Bližší informace: A. Karl, tel. 478 004 250 
 a na: www.czechcoal.cz/cz/kariera 

Hledám brigádnici - prodavačku 
k dlouhodobé spolupráci na DPP do zlatnictví v Mostě. 

Podmínky - slušné a příjemné vystupování, fl exibilita, 

spolehlivost, férové jednání. 

Věk minimálně 25 let. Ukončené SŠ vzdělání. 

Pouze NEKUŘAČKY.

Životopis s fotografi í zasílejte na níže uvedenou emailovou adresu.

Kontakt - matikova.petra@centrum.cz, 777 028 393

Prodám byt 1+3 (79 m2) s balkonem v 
Mostě v ulici Zd. Štěpánka (bl. 351), v 
osobním vlastnictví. Cena 400 000 Kč, 
kontakt: 739 030 454.
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Baník už má o 
sestupu do divize 

jasno

Po třiceti kolech České 
fotbalové ligy už je jasné, 
že FK Baník Most 1909 už 
v  příští sezoně tuto soutěž 
hrát nebude. V  současnos-
ti je v  tabulce předposlední 
s 18 body. V neděli 29. květ-
na přivítá v  dalším utkání 
od 17 hodin na svém hřišti 
Tachov.

V sobotu na dostihy 
Vršanské uhelné

Druhý dostihový víkend 
se uskuteční na Hipodromu 
Most v  sobotu 28. května. 
Mítink bude ve znamení 
Ceny společnosti Vršanská 
uhelná - Ceny Jezdectví, což 
je rovina I. kategorie na 1 400 
metrů. Dostihový den začíná 
ve 13.00 hodin. 

Litvínovští začínají 
v Olomouci 

Hokejová extraliga už zná 
své rozlosování. Zahajuje 9. 
září a hokejisté HC Verva 
Litvínov v úvodním kole za-
jíždějí do Olomouce. Doma 
se poprvé představí v neděli 
11. září v duelu proti Zlínu.

Chystá se letní kemp 
pro mládež

Trenéři litvínovské mlá-
deže pořádají kemp pro 
ročníky 2002 - 2008! Kemp 
se bude konat v Českých 
Budějovicích a ubytování 
v Hluboké nad Vltavou, kde 
je spousta vyžití i pro rodiny. 
Bude se zabývat zdokonale-
ním individuálních doved-
ností hráčů.

Bývalý bek Litvínova 
Kočí první posilou 

Benátek
Někdejší obránce Litvíno-

va Václav Kočí se stal první 
posilou týmu Benátek nad Ji-
zerou, účastníka WSM Ligy. 
U břehů Jizery nebude po-
kračovat Pletka, který čeká 
na nabídku.

Badmintonisté si 
v druhém kole vedli 

výborně 
Družstvo BK TJ Baník 

Most ve složení Tomáš De-
muth, Vojtěch Hošek, Mi-
roslav Suchomel, Kateřina 
Belisová a Anna Kindlová 
vyhrálo pod vedením Pav-
la Fanty všechna tři utkání 
2. kola Oblastního přeboru 
družstev U 15. Mostečtí po-
razili Chemičku Ústí A 4:3, 
Chemičku Ústí B 6:1 a Go-
ram Teplice 5:2.

Mladí softbalisté 
v Praze překvapivě 

vítězně
Krásně prosluněný víkend 

v Praze na Joudrs přál mla-
dým reprezentantům soft -
balového klubu Paintbusters 
Most. Ti s týmem Joudrs 
nakonec prohráli 4:5, ale 3. 
kolo ELZi pro ně skončilo 
velkým překvapením, pro-
tože jim patřilo 1. místo. 
Joudrs hráli poslední zápas 
s Havlíčkovým Brodem a ten 
zvítězil 5:3, a tím Mostu za-
jistil vítězství. (jak)

PRAHA – Dokonáno jest! Dalo by se říct. Mostecké házenkářky, po-
pulární Černí andělé, mají v kapse v pořadí již čtvrtý titul mistra ČR, 
když otočily nepříznivě se vyvíjejíci fi nále s pražskou Slavií. Po po-
rážce na své domácí palubovce dokázaly vyhrát obě utkání venku. 
V rozhodujícím utkání soupeře přehrály 26:22 (11:8). 

Trenér Černých andělů Peter 
Dávid si tak k  zisku Českého 
poháru a interligového bronzu 
mohl přidat i  obhajobu české-
ho titulu.

„Pro nás to bylo nesmírně těž-
ké fi nále, protože jsme museli 
stav otáčet. Říkal jsem holkám, 
že to bude obrovský zázrak, 
když to otočíme. Nikdo s  námi 

už nepočítal.  V prvním zápase 
nám nic nevycházelo, to  se ale 
v Praze změnilo a najednou nám 
fungovalo skoro všechno. Ve tře-
tím zápase se pak hrálo hodně 
vyrovnaně a několikrát se skóre 
mohlo naklonit na jednu nebo na 
druhou stranu. Hlavně za stavu 
15:15 jsme klidně mohli třikrát 
za sebou inkasovat. V rozhodují-

cích momentech nás ale podržela 
brankářka Dominika Müllnero-
vá. Velmi důležité byly branky 
Jeřábkové, díky kterým jsme si 
vytvořili náskok, který jsme pak 
pohlídali,“ hodnotil průběh po-
sledního fi nálového duelu mos-
tecký kouč Peter Dávid.

DHC Slavia Praha – DHK 
Baník Most 22:26 (8:11). Nejví-
ce branek: Keclíková 6/3, Galuš-
ková 4, Malá 3 – Súkenníková 9, 
Jeřábková 6, Szarková 5/1. Roz-
hodčí: Opava, Válek. Sedmime-
trové hody: 4/3 – 3/2. Vylouče-
ní: 5:7.  (jak)

MOST - V  takřka již letním po-
časí se odehrály na hřišti 11. ZŠ 
Most zápasy nekompletního 
devátého kola DRFG Mostecké 
ligy. Šlo celkem o čtyři utkání, 
neboť duel mezi Old Bridge a In-
seminátors FC byl odložen.

Kolo otevřelo měření sil mezi 
Gamblers Most a FC Levels. To 
vyznělo zcela jednoznačně pro 
Gamblery, kteří dokázali soupe-
ře porazit 14:1. K výhře dotáhli 
zelenočerné shodným bodovým 
zápisem bratři Adam a Matěj 
Koudelkovi (oba 4+2), kteří tak 
dokázali být první bratrskou 
dvojicí v  dějinách ligy, která se 
stala střelci i bodujícími kola. 
O titul bodujícího kola se ještě 
dělí s rovněž šestibodovým Da-
videm Mackem (1+5). Brankář 
Gamblerů, netradičně Petr Ha-
nus namísto zraněného Ondřeje 
Bíra, se díky jedinému obdrže-
nému gólu stal gólmanem kola.

V druhém utkání dne se proti 
sobě postavili hráči proOFFICE 
a FC Jeptišky. Jeptišky šly do 
utkání jako jasný favorit a ten-
to předpoklad se potvrdil. Tým 
proOFFICE, hrající s  jediným 
hráčem na střídání, odešel ze 

hřiště poražen v poměru 3:8. 
Po týden staré premiéře nové-

ho pravidla o penaltovém roz-
střelu v  případě nerozhodného 
výsledku došlo na jeho uplatně-
ní v tomto kole. To když po zá-
kladní hrací době skončil zápas 
mezi GMS Most a Hospodou 
ULITA 3:3. Na penalty dokáza-
la 3:4 zvítězit Hospoda ULITA, 
když rozhodující pokutový kop 
proměnil její brankář Ondřej 
Murcko. 

Posledním střetnutím dne 
bylo utkání mezi FC Gunners 
Most a FC Katalánci SWAG. 
Katalánci dokázali bez problé-
mů zvítězit 12:2. 

Nedělní zápasy katapultovaly 
do čela kanadského bodování 
ligy L. Kešnera (15+13) z Gam-
blers Most. Druhé místo drží 
Boček (16+10) z  Inseminátors 
FC, kteří tuto neděli nehráli. 
O třetí místo se nyní dělí Adam 
Koudelka (16+7) z  Gamblers 
Most a Jaroslav Holman (14+9) 
z  FC Katalánci SWAG. Martin 
Boček s  Adamem Koudelkou 
jsou aktuálně nejlepšími střelci 
ligy (16 zásahů) před Ladisla-
vem Kešnerem (15).  (jan, jak)

MOST – Nedávný víkend byl pro sportovní klub Leon ze sportovní-
ho hlediska velmi významný. Hlavní trenér a předseda SK Leon Petr 
Václavík vyslal své svěřence na dva mezinárodní turnaje, a to Bohe-
mia Open a Hungarian World Cup. První turnaj se konal v Kadani, 
a druhý v maďarské Budapešti. 

BOHEMIA OPEN
Na turnaj do Kadaně přive-

zl vedoucí sportovní výpravy 
Vojtěch Brzoň se svým pomoc-
níkem Bohdanem Bártou 9 zá-
vodníků, některé z  nich přijeli 
podpořit rodiče, aby týmový 
duch byl co nejsilnější.

Všichni účastníci během tur-
naje prožívali emoční smršť. 
Závodníci v  průběhu svých 
vyhraných nebo prohraných 
zápasů zažívaly pocit euforie 
nebo zklamání. Rodiče, kteří 
přijeli podpořit své ratolesti, 
tyto emoce samozřejmě sdíleli 
s  nimi. Trenéři měli občas po-
cit, že se jejich fyzická přítom-
nost při koučování svých svě-
řenců rovná stavu schizofrenie 
když museli radit závodníkům 
bojujícím na třech zápasištích 
současně. 

Vojtěch Brzoň po turnaji řekl: 
„Turnaje Bohemia Open se zú-
častnilo celkem 127 závodníků 
z 20 týmů a 4 zemí, ČR, Polsko, 
Německo a Rakousko. Za tým SK 
Leon startovalo devět závodníků, 
a to v disciplíně Kalaki, ve které 
obsadila naše nejmenší závod-
nice Nina Zudová třetí místo. 
Dále závodníci z  týmu SK Leon 
porovnali své umění se soupeři 
v kategorii lightcontact a pointfi -
ghting. V kategorii pointfi ghting, 
díky skvělému výkonu Michaela 
Hausera a jeho přesvědčivými 
výhrami v sedmi zápasech, získal 
pro SK Leon dvě zlaté medaile“. 

HUNGARIAN WORLD CUP
Na tento turnaj vyjela celá re-

prezentace ČSFu (Český svaz 
kickboxu) autobusem z  Prahy. 
SK Leon v  týmu reprezentantů 

zastupoval Martin Hauser, který 
ve velmi nabitém turnaji vybojo-
val stříbrnou medaili v disciplíně 
pointfi ghting a páté místo v disci-
plíně lightcontact, kde ho na cestě 
k medailovému umístění zastavil 
až favorizovaný reprezentant Ir-
ska. Turnaje se zúčastnilo 31 zemí 
z  celého světa, pořadatel poskytl 
informaci, že během tří dnů pro-
běhlo 2 500 vzájemných duelů. 

„Již na konci loňského roku 
jsem začal se svým asistentem 
Vojtou Brzoněm nasazovat do 
vybraných turnajů naše nové 
a i nejmladší závodníky. Myslím, 
že toto rozhodnutí průběžně při-
náší pozitivní výsledky. Sportovci 
si zvykají na ruch kolem zápa-
sišť, dokáží se orientovat ve všeo-
becném dění, které každý turnaj 
provází a díky tomu se lépe vy-

rovnávají s  předstartovními sta-
vy a jejich psychická kondice se 
stabilizuje. Na turnaji v Kadani 
předvedl svým výkonem Michael 
Hauser, že díky této dlouhodobé 
strategii dokáže v  dobře obsaze-
ném mezinárodním turnaji zví-
tězit ve dvou kategoriích. Michal 
na své cestě ke dvěma prvním 
místům musel vybojovat více jak 
sedm vítězství,“ řekl Petr Václa-
vík. 

Výsledková listina Bohemia 
Open: 

Michal Hauser - 2 x 1. místo 
pointfi ghting mladší žáci - 150 
cm a + 150 cm. Zdeněk Marel - 
1. místo pointfi ghting starší žáci 
- 170 cm, 2. místo lightcontact 
starší žáci -63 kg. Petr Pastyřík 
- 1. místo lightcontact muži +89 
kg. Jiří Janda - 2. místo lightcon-
tact muži veteráni +85 kg. Nina 
Zudová - 3. místo kalaki mladší 
žákyně – 140 cm. Dále se turna-
je zúčastnili: Terezie Adamová, 
Jiří Adam, Kryštof Průša, Ště-
pán Zuda,  (jak)

PRAHA - K dalšímu utkání zajížděli hráči divizní Souše do Prahy, kde 
v  nedělním dopoledni nastoupili proti domácímu celku z  Horních 
Měcholup. K zápasu Souš odjela bez zraněných opor Štípka a Bíra. 
Chyběl také P. Hlaváček.

Utkání, kde v prvním polo-
čase byl tým ze Souše lepší, na-
konec pro hosty nedopadlo. Po 
bezbrankovém poločasu totiž 
domácí vstřelili gól a tahle jedi-
ná branka jim zaručila zisk tří 
bodů. Souš se tak domů vrátila 
s prázdnou.

 „Bohužel, chybí nám zranění 
hráči a tím pádem kvalita v útoč-
né fázi je velmi omezená, a po-
kud mužstvo nedokáže za celý 
zápas vystřelit na branku sou-
peře, nemůže očekávat ani lepší 
výsledek, ani body. Doufejme, že 
to změníme v  dalším domácím 
utkání, které sehrajeme v sobotu 
s velmi kvalitním týmem z Klad-
na,“ řekl k průběhu zápasu tre-
nér Souše Pavel Koutenský. 

Horní Měcholupy - FK Baník 
Souš 1:0 (0:0). Branka: 54. Mar-

kuzi. Rozhodčí: Šimek. Sestava 
Souše: Unger - Fiřt, Johana, Bo-
hata, Pátek - Christof, Junek (71. 
Bartoš) - Hynek, Wagner, Maty-
áš (67. Horský) - Zápotocký (79. 
Diego).

V sobotním derby celků 
z  nejspodnějších pater tabulky 
byl nakonec šťastnějším domá-
cí FK Litvínov, a to přesto, že 
musel dotahovat dvougólové 
manko hostujícího FK Louny. 
Do vedení šly jako první Louny, 
když se trefi l Schettl. Po hodině 
hry už to bylo 0:2, když po ide-
ální zpětné přihrávce Schettla 
skóroval Nobst. 

Domácí ale nehodili fl intu 
do žita. Zkušený kouč Kota-
lík prostřídal a udělal dobře, 
když poslal na plac Karause. 
Litvínov nasadil k mohutnému 
obratu. Nejdříve snížil na 1:2 
Polák, aby na 2:2 srovnal prá-
vě střídající Karaus. A protože 
zápas skončil nerozhodně 2:2, 
kopaly se penalty, které určily 
vítěze. Tím se nakonec stal Lit-
vínov. 

FK Litvínov – FK Louny 3:2p 
(0:1, 2:2). Branky: 78. Polák, 88. 
Karaus – 38. Schettl, 62. Nobst. 
Rozhodčí: Nehasil.  (jak) 

MOST - V sobotu 21. 5.  se usku-
tečnil vzpomínkový MEMORIÁL 
DAVIDA BÍLKA. 

Turnaj byl netradičně zahájen 
na jamce č. 4, na níž byla za pří-
tomnosti rodinných příslušní-
ků, členů klubu i přátel odhale-
na pamětní deska. Ke slavnostní 
atmosféře turnaje přispělo 
i příjemné počasí, které prová-
zelo hráče po celý den a přispělo 
k dobrým výkonům i ke zlepšo-
vání osobních hendikepů. V ka-
tegorii hráčů a hráček s HCP 

0-18 zvítězil Jaroslav Kostelcký 
(69 ran) před Tomášem Do-
skočilem (71 ran) a Martinou 
Mannovou (72 ran). Na prvním 
místě v kategorii hráčů a hráček 
s HCP 18,1-36+ se umístil Lu-
káš Válek (51 STB), na druhém 
Daniel Schön a na třetím Tomáš 
Lískovec (oba 41 STB). Turnaj 
byl šestým podnikem Mostecké 
Gold Tour 2016 a vítězové obou 
dílčích kategorií postoupili do 
Turnaje vítězů turnajů, který se 
uskuteční 1. 10. 2016. (nov)

Závodníci SK Leon bojovali na dvou frontách

Střelci devátého kola 
bratři Koudelkové

Souš díky jediné brance prohrála, 
Litvínov otočil derby

Černí andělé mají čtvrtý titul

Golfový memoriál
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MOST – V Oblastním muzeu v Mostě vernisáží odstartovala putovní 
výstava k 15 letům Ústeckého kraje. Vernisáž zahájil hejtman Oldřich 
Bubeníček spolu s  primátorem Mostu Janem Paparegou a ředite-
lem muzea Michalem Soukupem. Putovní výstava se představila ve 
všech okresních městech, kde vždy zahájila vernisáží. V Mostě bude 
ke zhlédnutí do 12. června, v pondělí 13. se již přesune do Loun. 

Návštěvníky výstavy nejprve 
přivítal ředitel muzea na zre-
konstruované půdě budovy, kde 
je expozice umístěna. „Patnáct 
let existence Ústeckého kraje je 
už dost dlouhá doba, abychom 
mohli hodnotit, jestli se něco 

povedlo. Chceme, aby všechna 
města, všechny obce byly součás-
tí kraje a nikdo se necítil být na 
jeho okraji. Most je významným 
městem kraje, polohou téměř 
uprostřed. Vážím si dobré spo-
lupráce a komunikace s  místní 
samosprávou. Most a Mostecko 
jsou významné tím, že je tu je-
diná strategická surovina České 
republiky, uhlí. Měli bychom si 
vážit kraje, ve kterém žijeme, 
a v  mladých lidech pěstovat 
patriotismus. Aby nezapomí-
nali, kde se narodili a vraceli se 
domů,“ uvedl výstavu Oldřich 

Bubeníček. Putovní výstavu při 
příležitosti 15 let Ústeckého 
kraje doplňují další akce. V nej-
bližších dnech budou v regionu 
k vidění billboardy s danou té-
matikou. K dispozici je magazín 
Proměny Ústeckého kraje. Od 

Ústecký kraj slaví patnáctinypatnáctiny
příštího měsíce bude spuštěn 
web, kde bude avizována foto-
soutěž, jejíž vyhlášení proběhne 
na Zahradě Čech při posled-
ní prezentaci putovní výsta-
vy. V  průběhu prázdninových 
měsíců oživí v  červenci atrium 
Krajské zdravotní v Ústí nad 
Labem a v  průběhu srpna OD 
Fórum v Ústí nad Labem.  (pur)

Vernisáž zahájili (zleva) Jan Paparega, primátor Mostu, Oldřich Bubení-
ček, hejtman kraje a Michal Soukup, ředitel muzea.

Vernisáž si nenechaly ujít Gabriela Sáričková Benešová, mluvčí společnosti 
Severní energetická, a Gabriela Nekolová, předsedkyně HSR-ÚK s dcerou.

O změnách za posledních patnáct let diskutovala s vedoucím kanceláře 
hejtmana Lubošem Trojnou předsedkyně HSRM Helena Veverková. 

O dobrou náladu se postaralo trio pro dva klarinety a fagot Festivalového 
orchestru Petra Macka.

Součástí výstavy byly i propagační materiály kraje, které zaujaly poslan-
kyni Hana Aulická Jírovcová.

Na vernisáž přišla také náměstkyně primátora Markéta Stará (vlevo), 
na snímku s poslankyní Hanou Aulickou Jírovcovou. 


