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Stovky se bouří, chceme v klidu bydlet!
MOST - Primátor Mostu Jan Paparega převzal minulý týden petici od rozhořčených občanů z okolí kontroverzních Stovek. Radnice považuje problém za vážný a chystá se ustanovit k jeho řešení speciální
pracovní skupinu.

The Most CHALLENGE
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Petice obsahuje celkem 515 podpisů. Lidé žádají řešení nepříznivé situace způsobené stěhováním
stále většího počtu nepřizpůsobivých cikánských

rodin do oblasti takzvaných Stovek, zejména do
bloků 89-100. Požadují především zintenzivnění
a zpřísnění kontrol ze strany městské a státní poli-

cie, stejně jako záštitu města při jednání s centrálními orgány. „Chci občany ujistit, že město problém
v této lokalitě vnímá velmi citlivě a bude s ním bojovat všemi dostupnými prostředky,“ vzkazuje občanům primátor Jan Paparega.
(Pokračování na straně 3)
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Divadelní kopačka 2016
MOST – Na hřišti TJ Baník Souš se v neděli
5. června od 10 hodin uskuteční šestý ročník
Divadelní kopačky. Přátelského fotbalového
utkání se zúčastní tyto týmy: Městské divadlo
v Mostě, Divadlo ABC a Rokoko Praha, FK Baník Souš ženy, Divadlo Na Fidlovačce Praha,
Městské divadlo Mladá Boleslav a Mostecký
deník. Přijďte fandit! Vstup je zdarma. (red)

 Petici od Stovky nenechá město bez odezvy. Oblast bude mít například pod kontrolou více policistů i asistentů prevence kriminality.

Den dětí v hornickém
skanzenu
Podkrušnohorské technické muzeum Most
zve děti na oslavu jejich dne. Den plný zábavy
i poučení se uskuteční v sobotu 4. června od 10
do 14 hodin. Připraven bude Truck Trial, ukázka práce městské policie, pásmo písniček Pavla
Stránského, ukázky vojenského historického
klubu, historických dolů Mědník a báňské záchranné stanice. Malování perníčků, rýžování,
střelba ze vzduchovky, chůze na chůdách nebo
jízda na mašince a drezíně. Dopravu zajistí
speciální vláček, který odjíždí z mosteckého
nádraží v 9.25 a 10.50 hodin, zpět se pak vrací ve 14 hodin. Akci pořádá Podkrušnohorské
technické muzeum ve spolupráci se Spolkem
severočeských havířů.

Chytré hlavy jsou ve ﬁniši
Kdo tentokrát ZABODOVAL?
MOST – Chytré hlavy pro Sever už znají vítěze sedmého ročníku. Ti si mezi sebou rozdělili další dva
milióny korun. Vršanská uhelná ze skupiny Czech
Coal, spojená se jménem finančníka Pavla Tykače, během sedmi ročníků investovala do projektů
Chytrých hlav dvanáct miliónů korun. Pomohla
tak vzniknout zhruba třiceti novým učebnám, určeným zejména pro přírodovědné předměty.
S vyhodnocením letos pomohla Vršanské uhelné odborná veřejnost. Rozhodovalo se mezi 27
přihlášenými projekty, což je rekordní počet za-

registrovaných projektů. Aktivnější opět byly základní školy, které přihlásily 18 projektů. „Nebylo
jednoduché vybrat ty, které podpoříme. Školy přišly
se zajímavými nápady. Chytré hlavy jsou ale zaměřené především na přírodovědné předměty, technické obory, zapojování informačních technologií do
výuky. To jsou oblasti, o které je dlouhodobě menší
zájem než o humanitní směry a chybí v nich odborníci,“ řekl k výběru Vladimír Rouček, generální
ředitel Vršanské uhelné.
(Pokračování na straně 8)

Letiště dětem
Aeroklub Most zve všechny děti na dětský
den na Letišti Most. V sobotu 4. června od 10
do 16 hodin jsou připraveny ukázky sportovního a ultralehkého létání, exkurze na řídicí věži,
seskoky parašutistů, ukázky vojenské pěchotní
a protiletecké techniky 2. světové války, létání
s modely letadel, prodej modelů letadel, soutěže, občerstvení a posezení na terase.
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 Mobilní a IT učebny v letošním ročníku Chytrých hlav vedly.

Milí čtenáři
Okurková sezóna zdaleka
aleka
nezačala a máme tu velké
lké
prázdninové téma. Ze zimmního spánku se probírá s přiřibývajícím světlem a teplem.
Řeč je o letním koloritu jeskynního života
„rozpustilých
Stovek“.
Přesněji řečeno, jejích
zvláštních obyvatel. Těch,
kteří se rozvalují na židlích a sedačkách před
vchody zdejších domů,
do kuropění hlučí, popíjejí a otravují. Samozřejmě ty slušné, kteří chtějí jen
pořádek a v noci se vyspat. Jak se radnice postavila
k petici, kterou terorizovaná skupina občanů předala
svému primátorovi? Čtěte v úvodním článku „Stovky
se bouří, chceme v klidu bydlet“! Školáci a studenti
z Mostecka opět ukázali, že hlavy na svých krcích
nemají jen pro parádu. Své o tom ví Vršanská uhelná,
která se v minulých dnech musela řádně zapotit. Hodnotila totiž nejlepší projekty, které děti nominovaly do
už tradiční těžařské soutěže „Chytré hlavy pro Sever“.
Jak to tentokrát dopadlo, zjistíte uvnitř novin. Minulý týden jsme s napětím očekávali výsledek dražby
mosteckého hipodromu. Aukce trvala pouhých dvacet
minut a napětí v sále se dalo krájet. Pokud chcete vědět, kdo místo bývalého největšího vlastníka (Severní
energetické) drží teď otěže, čtěte pod titulkem „Odklepnuto: hipodrom prodán za osmnáct miliónů“. Víte,
co je kyberšikana, kdo jsou její oběti a jak se bránit?
Možná vás to překvapí, ale fundovaně můžou odpovědět žáčci patnácté základní školy. Víc se dozvíte z článku „Školáci z Mostu natočili filmy o kyberšikaně“.
Úterní počasí sice nebylo pro pořádání akcí zrovna
příznivé, nicméně jedna hodně zajímavá se uskutečnila. My jsme na ní nechyběli a dobře jsme udělali.
Reportáž z velkého dne plného (ne)bezpečí na prvním
mosteckém náměstí najdete na poslední straně.
Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Nádoby pod zem na
další stanoviště
MOST – V Mostě se objeví nové
nádoby na komunální odpad.
Město tak pokračuje v rozšiřování polopodzemních kontejnerů.
Letos město zprovoznilo polopodzemní kontejnery v ul. P.
Jilemnického, Šeříková, V. Nezvala, J. Vrchlického. Další se
budou přidávat. „Ve fázi výstavby jsou stanoviště v ulici Pionýrů
u bl. 327, Fr. Malíka u bl. 724
a A. Dvořáka bl.80,“ prozradil
ředitel Technických služeb Most
Karel Mutinský. V současné
době je po městě rozmístěno
216 polopodzemních kontejnerů. 81 z nich je určených na
směsný komunální odpad, zbývající potom na tříděný - sklo,
papír či plasty. Tam, kde město
může, reaguje s přidáváním po-

lopodzemních nádob na podněty obyvatel, ale také hledá nové
vhodné lokality. „Bohužel často
nelze nové kontejnery umístit
z důvodu podzemních sítí. Přesto
z dlouhodobého hlediska u polopodzemních kontejnerů převažují pozitiva. Jsou pro svou kapacitu praktičtější, působí estetičtěji,
je kolem nich méně nepořádku
a lépe se udržují a čistí,“ uvedl
Karel Mutinský. Mají ale i své
nevýhody. Například velký objem kontejneru nenutí občany
šetřit místem a někdy ukládají neslisované tetra paky, pet
lahve, velké kartonové krabice.
„Tento neupravený odpad občas
ucpe vhozový otvor a lidé mají
dojem, že kontejner je přeplněný,“ upozorňuje ředitel.
(sol)

Nešvary u popelnic
MOST – V Mostě se čím dál více
rozšiřují dva nešvary - vyhazování objemného odpadu k popelnicím a „popelnicoví hraboši“.
„Velkým problémem je odkládání objemného odpadu na
stanovištích s odpadovými nádobami, přitom je k dispozici
sběrný dvůr a patnáct velkoobjemových kontejnerů každý
týden,“ říká ředitel mosteckých
technických služeb Karel Mutinský. Dalším problémem jsou
bezdomovci, kteří prohrabávají
kontejnery, nezavírají je a zanechávají na stanovištích nepořádek. Bezdomovci byli také
hlavním důvodem velkého nepořádku u mosteckého nádraží.
O nepěknou vizitku města se

ale už technické služby postaraly. „Situaci na nádraží jsme řešili dohodou s podnikatelskými
subjekty, které tam podnikají.
Došlo k navýšení počtu odpadových nádob a v současnosti
je u nádraží pořádek. Stanoviště dále monitorujeme,“ ujistil ředitel technických služeb.
Dalším nešvarem ve spojitosti
s kontejnery jsou krádeže papíru, ale i pyromani. „Potýkáme
se také s krádežemi odpadního
papíru, který je pro nás využitelnou druhotnou surovinou.
V poslední době máme také
mnoho případů úmyslně zapálených středních kontejnerů, od
začátku roku nám jich shořelo
již 28 kusů,“ zmínil dále ředitel
technických služeb.
(sol)

 Za dvacet minut měl Jiří Charvát nakoupeno. Koně tu podle něj budou běhat dál.

Odklepnuto: hipodrom
prodán za osmnáct miliónů
MOST – V žokej klubu mosteckého hipodromu proběhla veřejná
dražba. Za pouhých dvacet minut licitátor odklepl 57,54 procenta
akcií mosteckého dostihového závodiště za 18 miliónů a sto tisíc korun společnosti Charvát Group.
Podíl ve společnosti Hipodrom Most prodala v důsledku
neprolomení těžebních limitů
společnost Severní energetická.
„Rozhodnutí vlády o zachování těžebních limitů nutí Severní
energetickou postupně odstavovat těžební technologii a rušit
pracovní místa. Vládní usnesení
má negativní dopad i do ostatních oblastí činnosti skupiny.
Dostihový areál je jednou z nich.
Podporovat hipodrom, který je
dvacet let součástí života regio-

nu, akcionáři nadále nemohou,“
informovala koncem dubna
jménem Severní energetické
mluvčí skupiny Gabriela Sáričková Benešová.
Nový držitel většiny akcií a jednatel společnosti Jiří
Charvát ubezpečil, že dostihový sport bude na závodišti
pokračovat. „My tu dráhu potřebujeme, abychom měli jistotu, že tady můžeme provozovat
dostihy, proto jsem tu dráhu
koupil. Je sice dost atypicky

postavená, ale to až tak nevadí. Musím ale pochválit bývalého vlastníka, pana Dienstla,
že je vzorně udržovaná,“ řekl
Jiří Charvát, který je současně
prezidentem Jockey Clubu ČR.
Zachování dostižiště kvituje
i společnost Severní energetická: „Jsme rádi, že je tu příslib, že
dostihový sport bude zachován.
Letošní sezona má ekonomické
krytí a bude pokračovat tak,
jak byla naplánovaná, například v sobotu je zrovna dostih,“
řekla po dražbě mluvčí Severní
energetické.
Aukce se účastnili čtyři zájemci. Dražba hipodromu začala na částce 10 miliónů sto

tisíc korun a zhruba po patnácti
minutách se vyšplhala na 17 miliónů korun. Cena posléze skončila na 18 miliónech sto tisících
korunách. Druhým největším
akcionářem Hipodromu Most
je město Most, které vlastní 42
procent akcií a se kterým bude
v příštích týdnech nový vlastník
jednat.
Mostecký hipodrom na Velebudické výsypce funguje k radosti místních i přespolních už
devatenáct let. Jel se tu dokonce
nejprestižnější český klasický
dostih. V Čechách ojedinělý
projekt, na kterém se mohou
odehrávat závody jak na oválu,
tak na rovině.
(ina)

Projeďte se na autodromu
s Lukášem Langmajerem
MOST - O víkendu 18. a 19. června přivítá areál mosteckého autodromu jednu z hlavních akcí sezony, souboje vozů zóny střední
Evropy. The Most FIA CARS CENTRAL Europe Challenge. Připravena je řada novinek, zájemci si například mohou objednat taxijízdu
s hercem Lukášem Langmajerem. Za volantem speciálně upravené
škodovky se účastní právě Octavia Cupu.
The Most FIA CARS CENTRAL Europe Challenge bude
letos ještě atraktivnější než
v uplynulých sezonách. Postará
se o to vložený závod obnovené populární série Octavia Cup
a také doprovodný program pro
nejširší veřejnost. Bude zaměřený na oslavy 33. výročí zahájení
provozu nově vybudovaného
závodního okruhu v Mostě.
„Jsem moc ráda, že se nám známou a oblíbenou tvář televizní
obrazovky i filmového plátna
podařilo získat právě pro taxijízdy. Pro návštěvníky autodromu
bude jistě zajímavým zážitkem

svezení s populárním hercem,
který navíc mistrně ovládá volant. Nepojede sice s cupovým
speciálem třetí generace, ten
musí být perfektně připravený
na vlastní závod. Ale i jízda na
sedadle spolujezdce v o generaci
starší oktávce bude jistě skvělá,“
láká na jeden z vrcholů víkendového programu eventová manažerka společnosti AUTODROM
MOST Veronika Raková.
Okruhové závody automobilů
a formulí The Most FIA CARS
CENTRAL Europe Challenge
mají na okruhu v Mostě mnohaletou tradici. Letošní novinkou je

jednotné vstupné do celého areálu, tedy na divácký svah i do paddocku. Na každý den činí vždy
150 korun. Vstupenka zahrnuje
také Grid walk, což je přístup na
startovní rošt těsně před zahájením samotného závodu. Doprovodný program k 33. výročí
vzniku mosteckého autodromu
divákům nabídne prodejní výstavu historických plakátů z archivu
autodromu, dražbu plaket s původním asfaltem z dráhy z roku
1983, expozici historických vozů
či rozhovory a autogramiády
s legendami motorsportu. „Kromě zmíněných taxijízd se návštěvníci mohou těšit také na adrenalinovou show či soutěže o zajímavé
ceny. Neošidíme pochopitelně ani
děti. I ony budou soutěžit, máme
pro ně připravená odstrkávadla
a zařádí si v nafukovacím hradu,“
doplnila Veronika Raková. (nov)

 Zájemci se mohou těšit na taxijízdu s oblíbenou tváří televizní obrazovky, Lukášem Langmajerem.
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Řidiči kvůli opravám mezi Mostem
a Litvínovem „tvrdnou“ v kolonách
MOSTECKO – Dopravní zácpa a zdržení trápí v posledních týdnech
řidiče na cestě z Litvínova do Mostu a zpět. Dopravní komplikace
způsobily opravy vozovky silnice I/27 kolem litvínovské chemičky
a před vjezdem do Litvínova.
Nejhorší je situace především
v době dopravní špičky. Na velmi vytížené silnici I/27 totiž
probíhají opravy. Je zde několik vyfrézovaných úseků. „Při
cestování automobilem vznikají
kolony, někteří řidiči cestují mezi
Mostem a Litvínovem téměř hodinu,“ uvedl ředitel Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. Podle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic by měla situace trvat až do

poloviny července. „Práce na
silnici I/27 v Záluží budou probíhat do 15. 7. 2016, včetně vodorovného dopravního značení.
Mimoúrovňové křížení v Horním Litvínově pak do 30. 6. 2016
včetně vodorovného značení,“
upřesnila mluvčí Ředitelství
silnic a dálnic Nina Ledvinová.
Ani v polovině prázdnin si řidiči nebudou moci oddychnout.
Další kolony na sebe nenechají
nejspíš dlouho čekat. Ředitel-

ství silnic a dálnic totiž plánuje
opravy i v opačném směru. Ty
byly původně plánovány až na
příští rok. Část se ale stihne ještě letos na podzim. „Opravovat
se bude taktéž úsek silnice od
okružní křižovatky u litvínovské
chemičky směrem k silnici I/13,
tedy pod Hněvín. Opravy budou
rozděleny na dvě etapy. I. etapa
od okružní křižovatky směrem
do Kopist po začátek čtyřpruhu.
Následně bude opraven i čtyřpruh směrem k silnici I/13. Minimálně I. etapu bychom měli
opravovat ještě letos v měsících
od září do listopadu,“ uvedla
dále mluvčí ŘSD.

 Kolony vozidel zůstanou koloritem na silnici z Mostu do Litvínova a zpět nejméně do půli července.

V současné době platí omezení
rychlosti a provozu na několika
místech – u kruhového objezdu
u chemických závodů, u hlavního parkoviště a u Petrochemie.
„Tato situace je pro mnoho řidičů velmi nepříjemná. Naštěstí se
omezení nedotýkají tramvajové
dopravy. Ta totiž využívá vlastní
těleso nezávislé na silniční dopravě. Tramvaje tak mohou jezdit
spolehlivě a podle jízdního řádu.
Doporučil bych proto řidičům,
kteří nechtějí stát v kolonách, aby
si vyzkoušeli tramvajovou dopravu,“ radí šéf dopravního podniku. Jak dále dodal, nedovede
si představit, že by nyní veškerá
hromadná doprava mezi oběma
městy byla zajištěna pouze autobusy. „Každodenní kolaps by byl
téměř neodvratný. Stačí si také
promluvit s cestujícími, kteří musí
využívat náhradní autobusovou
dopravu v případě plánovaných
výluk tramvajové dopravy, které potřebujeme kvůli opravám
a údržbě trati,“ uvedl ještě Daniel
Dunovský.
Dopravní podnik má v plánu
rekonstrukci a modernizaci tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem, a to navzdory některým
snahám o její zrušení. „Chceme
i nadále provozovat bezemisní
tramvajovou dopravu, která tu je
už 115 let a oba naši akcionáři nás
v této snaze podporují,“ dodal ředitel Dunovský.
(sol)

Den otevřených dveří v dopravním
podniku slibuje velkou podívanou
MOST – DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. chystá pro
občany Den otevřených dveří. Akce se bude konat v rámci Mostecké
slavnosti 10. září v areálu dopravního podniku od 9 do 12 hodin.
Veřejnost se má na co těšit.
Během akce, která se uskuteční i jako připomínka 115.
výročí městské hromadné dopravy na Mostecku, se chystá
bohatý a zajímavý program.
„Naším cílem je uspokojit širokou veřejnost, nejen naše
cestující, proto jsme připravili
rozmanitý program na celé dopoledne. Poté pak budou moci
občané plynule přejít na Mosteckou slavnost, která bude pokra-

čovat v odpoledních hodinách
u kostela,“ uvedl ředitel Dopravního podniku měst Mostu
a Litvínova Daniel Dunovský.
Akci už jako jistou odsouhlasilo představenstvo akciové
společnosti a vyčlenilo na ni
také potřebné finanční prostředky. Doprovodný program
bude podle dopravce skutečně
nabitý. Kromě tradičních ukázek hasičské techniky, budou

připraveny i ukázky městské
a státní policie. „Lidé se mohou
těšit také na historická vozidla.
Máme příslib například na zapůjčení doubledeckera z Děčína
a další historická vozidla. Mezi
nimi i naši historickou tramvaj,
která je v celé republice jedinečná. Představíme tu také zcela
novou tramvaj, pět nových autobusů a také nové sanitky,“
prozradil předseda představenstva akciové společnosti Zdeněk Brabec. Pro děti tu bude
obří nafukovací skluzavka, dále
také autotrenažéry, motokáry
a další lákadla. Svůj stánek tu

bude mít i BESIP. Zájemci si tu
budou moci vyzkoušet i speciální brýle, které simulují stav
po požití alkoholu či drog. Lidé
budou mít možnost prohlédnout si kompletní vozový park
dopravního podniku. „Připravujeme i soutěže. Chceme to
připravit pro lidi hezké a tak,
aby si tu každý našel něco, co ho
zaujme. Věříme, že náš program
přiláká hodně lidí,“ věří ředitel
Daniel Dunovský a ještě dodal:
„Dny otevřených dveří se konaly
v dopravním podniku i v minulosti a zájem z řad veřejnosti byl
vždy velký.“
(sol)

Chcete park? Přizvěte partnera!
MOST – Park nad sportovní halou čeká velká revitalizace. Podmínkou přidělení dotace je však získání přeshraničního partnera.
Tím by se mělo stát saské
město Marienberg. „Dalším
partnerem pak vzhledem k tematickému zaměření přednáškové
a výstavní síně a naučné stezky
bude Podkrušnohorské technické muzeum,“ uvedla tisková
mluvčí mosteckého magistrátu

Alena Sedláčková. Radní na
posledním jednání odsouhlasili
navázání spolupráce s oběma
partnery a také podání žádosti
o přidělení dotace.
Park by se měl upravovat v letech 2017-2020. Nově by zde
měla být vybudována přednáš-

ková a výstavní síň, kde budou
pořádány výstavy a přednášky
související se starým Mostem,
rekultivacemi, hornickou problematikou a zahlazováním důlní činnosti. Součástí nového parku by podle předpokladů měla
být i naučná stezka. „Radní již
nyní uložili příslušnému oddělení
vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu Rekonstrukce parku

Střed a také zpracování projektové dokumentace k územnímu
řízení a k provádění stavby. Předpokládané náklady činí 1 750 000
Kč bez DPH,“ prozradila tisková mluvčí. Celkové náklady na
rekonstrukci parku Střed jsou
odhadovány na necelých 30 milionů korun. Zhruba 85 procent
nákladů by měla pokrýt dotace
programu Iterreg VA.
(sol)

Stovky se bouří, chceme v klidu bydlet!
(Dokončení ze strany 1)
Na základě odevzdané petice se v minulých dnech konala
první společná schůzka zástupců města, státní i městské policie a úřadu práce.
„Dohodli jsme se na nových
opatřeních, která bychom zde
chtěli realizovat v letních měsících. Pomoci by mohla například
nová pracovní skupina,“ informoval dále první muž města.

Pracovní skupinu budou tvořit úředníci úřadu práce a také
sociálního odboru města. Budou shromažďovat informace
o nepřizpůsobivých. „Chceme
mít přehled, kam migrují a kde
se zdržují, abychom mohli reagovat. Například ve vztahu k úřadu práce, který vyplácí dávky,“
nastínil další možná řešení Jan
Paparega. Pomoci by měla také
„protivysedávací“ vyhláška, jejíž

účinnost by se měla ukázat právě v letním období. „Vyhláška je
účinná od podzimu 2015 a od té
doby už v rámci ní řešili strážníci
890 záležitostí a přestupků. Je ale
otázkou, jak rozhodne Ústavní
soud ČR ve věci podnětu od ombudsmanky, která ji považuje za
protiústavní,“ připomíná primátor. Asistenti prevence kriminality jsou rovněž významnou pomocí. Před pár týdny byly jejich

řady posílené. Asistenti by tak
měli mít oblast více pod dohledem. „Přivítali bychom, kdyby
problematické jednání obyvatel
lidé více oznamovali strážníkům.
Na druhou stranu víme, že mnoho věcí, které obyvatele obtěžují,
nejsou z hlediska zákona protiprávní, a tudíž nejsou, bohužel,
postižitelné,“ podotýká ještě primátor Paparega.
(sol)

Primátor ocenil výjimečné
MOST – Mostecký magistrát ocenil za vynikající studijní výsledky padesát žáků a studentů z místních základních a středních škol.
K výjimečným školním úspěchům v roce 2015 přišel poblahopřát
primátor Jan Paparega spolu s vedoucím odboru školství, kultury
a sportu Tomášem Brzkem. Všichni ocenění dostali pamětní listy,
květiny a psací soupravy. Zatímco mezi středoškolskými studenty
byl stejný počet děvčat i chlapců, mezi žáky základních škol výrazně převažovaly dívky, a to v poměru 17:9.
(nov)
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Mostečtí umělci vystaví
svá díla v Ostravě
MOST/OSTRAVA - Od 3. do 30.
června vystaví děvět mosteckých výtvarníků svá díla v galerii Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.
Výstava Most x Ostrava 2
x 9 proběhla v říjnu a listopadu 2014 v Galerii Zlatá trojka
v mostecké knihovně. Ve třech
výstavních síních tehdy viselo
130 obrazů od osmnácti vybraných výtvarníků, po devíti z každého hornického města (2 x 9).

Letošní výstava v galerii VŠB-TU v Ostravě bude na oplátku
hostit devět výtvarníků mosteckých (1 x 9):
Helenu Ambrosovou, Františka Bodláka, Karla Bořeckého, Vladimíra Hadomského,
Karla Gyurjana, Waltera Laufa,
Tomáše Ondráška, Sylvu Prchlíkovou a Jana Štěchovského.
Na výstavě můžete vidět nejen
malby různého žánru, ale také
fotografie.
(nov)

 Řidiči by si měli zvykat na to, že na silnicích mohou častěji potkat dvě jedoucí motorky autoškoly za sebou. Měli by dbát větší ohleduplnosti a
pokud možno se nezařazovat mezi ně.

Řidiči, buďte ohleduplnější
k motorkám z autoškol!
MOSTECKO – Více ohleduplnosti by měli dodržovat na silnicích řidiči, když se setkají s jinými řidiči autoškoly. Zvláště na motorkách. Ty
teď častěji budou potkávat ve dvojicích s doprovodným vozidlem.

 Mostecké výtvarníky bude hostit ostravská galerie.

Konec pytlů na odpad
MOST - Do budoucna plánují
Technické služby města Mostu rozšíření sběrného dvora.
Umožní jim lepší třídění využitelných složek odpadu. „Uspěli
jsme v získání dotace z Operačního programu Životního prostředí
na navýšení svozu biologicky
rozložitelného odpadu v Mos-

tě. V rámci projektu nahradíme současný svoz rostlinného
odpadu v pytlích rozmístěním
speciálních popelnic a středních
kontejnerů. Realizace ale chvíli
potrvá, jsme teprve na začátku
projektu,“ uvedl ředitel Technických služeb města Mostu Karel
Mutinský.
(sol)

z Rady města Mostu
„Průtokové“ dotace

tu z prostředků Státního fondu
dopravní infrastruktuy. „Zatímco stávající veřejná zakázka
počítala pouze s konzervací stávajícího technického stavu nosné konstrukce a spodní stavby,
získání dodatečných finančních
prostředků umožní celkovou rekonstrukci mostu z dotačních
prostředků,“ uvedla mluvčí Alena Sedláčková.

MOST – Zjednodušení vyplácení „průtokových dotací“ příspěvkovým organizacím města
doporučili mostečtí radní zastupitelům. „Zastupitelstvo města
Mostu musí při převodu každé
z těchto dotací, které jsou sice na
účtu města Mostu, ale nelze je
použít k žádnému jinému účelu, schválit příslušné rozpočtové
opatření. Tímto postupem může
dojít k časové prodlevě. Celá věc
by se ale měla zjednodušit tím, že
tuto kompetenci převezme Rada
města Mostu na sebe,“ nastínila
tisková mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Pokud zastupitelé návrh radních odsouhlasí,
budou schválená rozpočtová
opatření následně předkládána
zastupitelům pouze na vědomí.

MOST – Radní rozhodli
o vyhlášení veřejné zakázky na
dodání hasičského vozu. Ten by
měl rozšířit vozový park místního sboru dobrovolných hasičů.
Předpokládané náklady jsou
odhadovány na 5,8 milionu korun bez DPH. Z 85 procent by
ale měly být hrazeny z dotace.

Oprava kanalizace
v hale

Odbočka v zóně
levněji

MOST – Kupředu se pohnula
i plánovaná rekonstrukce kanalizace pod gymnastickýcm sálem ve sportovní hale v Mostě.
Veřejnou zakázku malého rozsahu radní přímo zadali společnosti Herkul a.s., za nabídkovou
cenu 730 888 korun bez DPH.

MOST – Radní schválili
vítěze veřejné zakázky na stavební práce v průmyslové zóně
Joseph, a to odbočku z páteřní
komunikace a inženýrské sítě.
Vítězem se stala společnost Ekostavby Louny s.r.o., která předložila cenovou nabídku ve výši
11,9 milionu korun bez DPH.
Jelikož předpokládaná hodnota
činila 20 milionů, došlo v tomto
případě k 40procentní úspoře.

Vůz pro hasiče

Volkswagen pro
strážníky
Oprava mostu
zrušena
MOST – Radní zrušili podlimitní veřejnou zakázku Oprava mostu z Mostu do Rudolic.
Důvodem je přijetí nové právní
úpravy. Tou vznikla možnost
spolufinancovat opravu mos-

MOST – Rada města Mostu
schválila pořízení nového vozu
i pro městskou policii. Vůz se
zakoupí u firmy Autoplus II
s. r. o. Jde o nový Volkswagen
Transporter za 648 545 Kč
a formou protiúčtu se současně
prodá Škoda Octavia Tour II za
25 900 Kč.
(sol)

V platnost vstoupila totiž novela zákona o silničním provozu, podle níž žáci, kteří se učí
jezdit na motorkách, už nejezdí jen s instruktory na jedné
motorce se zdvojenými řídítky.
Nejčastěji potkají řidiči na silnicích žáka na motorce doprovázeného instruktorem v doprovodném vozidle, kterým může
být buď motocykl, nebo auto
autoškoly. „Je důležité upozornit především ostatní řidiče,
aby si zvykli na silnicích na to,
že například uvidí dvě jedoucí
motorky za sebou nebo motorku
a doprovodné vozidlo autoškoly.
Měli by být trochu ohleduplnější
a pokud možno, tak se nezařazovat mezi ně,“ obrací se na řidiče
majitel litvínovské Autoškoly
AMÍZ Marcel Zíma. BESIP připravuje v této věci novou osvětovou kampaň, která by se měla
už brzy objevit také v médiích.
Nová pravidla jsou sice v zákoně zakotvena už od listopadu

loňského roku. Teprve ale až
teď, v „motorkářské“ sezóně, se
začínají řidiči s těmito případy
na silnicích častěji setkávat. „Je
to novinka a řidiči neměli možnost se s tím ještě tolik seznámit
v provozu,“ podotýká Marcel
Zíma.

Nová pravidla
zkvalitní výuku
v autoškole
Podle nových pravidel se
teď mohou využívat dva způsoby výcviku jízd na motorkách. Klasický, kdy jezdí učitel
- instruktor s žákem na jedné
motorce, přičemž využívají zdvojené řízení. To se ale
podle majitele autoškoly postupně přestává praktikovat.
Více využívaná je nová metoda, kdy žák jezdí na motorce
sám, přičemž je doprovázen
instruktorem na druhé motorce či v doprovodném řádně

označeném automobilu a naviguje žáky pomocí intercomu
či vysílačky. „U zkoušky je to
pak tak, že vždy jede žák sám
a komisaři s instruktorem jedou
v doprovodném vozidle. Autoškoly se toho zpočátku bály, já
také. Ale nakonec jsem změnil
názor. Myslím, že tento systém
více vyselektuje autoškoly, které
výcvik šidily a spoléhaly na to,
že dotyčný žák bude na stroji
vždycky někoho mít a nějak to
‚odřídí‘,“ je přesvědčen Marcel
Zíma. Podle něj teď mají žáci
autoškoly, kteří si dělají „papíry“ na motorku, větší respekt,
nespoléhají na pomoc instruktora, ale více sami na sebe. „Teď
nic jiného autoškolám nezbývá,
než žáka naučit dobře řídit, jinak praktickou zkoušku neudělá,“ dodává Marcel Zíma.

Výuka na motorce
může vyjít dráž
Změna pravidel s sebou přináší i změnu cen v autoškolách.
„Dříve bylo nutné splnit 13 lekcí
jízd, z nichž každá měla 45 mi-

nut. To zůstalo, je to minimální
výcvik. Dnes je to ale o tom, že
dokud se to dotyčný nenaučí,
tak do té doby musí jezdit. To
znamená, že někteří zájemci,
kteří mají již nějaké zkušenosti
a jde jim to, to mohou s tímto
penzem hodin zvládnout. Většinou to ale trvá déle a je potřeba
více jízd, tedy i cena je vyšší. Ta
se tak může klidně vyšplhat i na
dvojnásobek či více,“ upozorňuje
majitel autoškoly.
I při vyšších cenách, v závislosti na počtu jízd a toho, za jak
dlouho žák praktický výcvik
zvládne, zájem o „papíry“ na
motorku neklesá. „Největší zájem o výcvik je v sezoně – od
jara do podzimu. Měl jsem trochu obavu, že to lidi letos odradí, protože to bude náročnější.
Kupodivu je zájem ještě větší.
Měsíčně přijde kolem šesti až
deseti lidí. Jsou mezi nimi jak
ženy, tak hlavně muži. Věkově
převažují 15 a 16letí, kteří si
ještě nemohou udělat řidičský
průkaz na auto,“ říká dále Marcel Zíma.
Jaké další zásadní novinky
přinesla novela zákona pro budoucí řidiče?
Například ve způsobu složení závěrečné zkoušky. Ta se
skládá jednak z písemného
testu pravidel silničního provozu. „Novinkou je také to, že
pokud žák nesplní test (nedosáhne-li minimálního počtu 43
bodů z celkových 50), nemůže
přistoupit k praktické zkoušce –
tedy k jízdám. Dříve to možné
bylo, “ připomněl Marcel Zíma.
Praktická zkouška pro řidiče
motorek má pak dvě části. První
začíná na cvičišti, kde musí žák
zvládnout jízdu mezi kužely…
Zkouší se, jak ovládá slalom,
vyhýbací manévry, brzdění atd.
Druhou praktickou částí je jízda
v běžném provozu, za kontroly
zkušebních komisařů v doprovodném vozidle. „Závěrečné
zkoušky jsou sice komplikovanější, ale určitě je to dobrá věc,“
hodnotí Marcel Zíma.
(sol)

téma

3. červen 2016

 ZEPTALI JSME SE...

Vzrušení až na
prvním místě

Na dotaz odpovídá tisková mluvčí PČR v Mostě
Ludmila Světláková
Řešila policie na Mostecku nějaké případy kyberšikany?
Řešili jsme v minulosti
případy, kdy se jednalo o šikanu, a to jak klasickou, tak
i kyberšikanu, kdy někdo
někoho pomlouval přes sociální sítě. Nepomlouvali se
spolužáci jen mezi sebou, ale
jednoznačně se tu objevily
i prvky kyberšikany. Určitě
to není výjimka. Kybešikana
se objevuje mezi děmi i mezi
dospělými. V partnerských
vztazích, kdy se například
bývalý partner mstí druhému... apod.
S kyberšikanou mohou
být spojené nejrůznější
trestné činy, například podvod, pomluva, vydírání, porušování autorských práv,
poškozování cizích práv,
pornografie a její šíření,
může s tím souviset i nebezpečné pronásledování – stalking, pronásledování přes
informační
technologie
(kyberstalking) – prostřednictvím telefonu, hanlivých
SMS, emailovými zprávami
apod.
Pokud se někdo setká
s kyberšikanou, jak by měl
postupovat, jak je možné se
bránit?
Platí několik zásad internetové hygieny. Především
rodiče by měli sledovat, co
dělají jejich děti na internetu, s kým si píší, sledovat
s kým mají kontakt, jestli je
někdo neláká na schůzku...
Pokud někdo zjistí, že je
šikanován přes komunikační technologie, určitě by
neměl zůstat s problémem
sám a v kontaktu s útočníkem. Šikanovaný by se měl
svěřit někomu blízkému,
komu důvěřuje, ať jsou to
rodiče, starší sourozenec,
učitel nebo může kontaktovat policii. Jsou také další
možnosti – děti se mohou
obrátit na Linku bezpečí
a další podobné subjekty.
Napadený by si měl archivovat veškerou komunikaci –
SMS, emaily apod. Hraje to
důležitou roli pak v případě
dopadení pachatele. Mezi
další zásady patří i změna
virtuální identity, zablokování adres ad.
(sol)

 Video spoty, které natočili deváťáci z 15. ZŠ v Mostě, vysoce hodnotí nejen vedení školy, ale také Městská
policie v Mostě. Ta bude krátké ﬁlmy využívat při preventivních přednáškách na ostatních školách na
Mostecku.

Školáci z Mostu natočili
ﬁlmy o kyberšikaně
MOST – Žáci z 15. Základní školy v Mostě, v ulici Komenského natočili video spoty o kyberšikaně. Ty budou využívat strážníci městské
policie jako hlavní pomůcku při besedách v rámci prevence kriminality na ostatních školách.
Videa točili sami žáci z devátých tříd a to většinou ve svém
volném čase. Jedná se o krátké
příběhy, zhruba minutová videa
s pointou na závěr. „Jsou to reálné krátké příběhy na téma kyberšikany. Jeden příběh končí tím,
že kyberšikanu nahlásí děti na
policii. V druhém ředitelce školy
a třetí příběh je se špatným koncem. Je to skvěle natočené a na
velmi vysoké úrovni,“ hodnotí
práci žáků z 15. ZŠ v Mostě preventista Městské policie v Mostě
Miroslav Větrovec s tím, že tato
videa využijí policisté na besedách v ostatních základních
školách v Mostě i okolí. „Bylo
pro nás lepší se s dětmi domluvit
a říci si, co kdo chce, než abychom si objednávali firmu s nějakými herci. Tato videa mají
velkou úroveň. Jsou natočena
prakticky, abychom je mohli využívat od třetích tříd až po deváté,
což je výborné,“ podotýká dále
Miroslav Větrovec. Videa by
měli policisté začít využívat od
září, tedy od nového školního
roku na všech základních školách. „Máme v seznamu všechny
školy na Mostecku, ale navštěvujeme je i v přilehlých obcích,
v Bečově, v Lomu apod. Na začátku školního roku je vždy obvoláme a nabídneme jim několik
témat, přičemž si každá škola
vybere nějaké, které ji zaujme,
které je pro ni aktuální. Kyberšikana patří ale mezi ty nejvíc
brané a populární,“ poznamenal
dále Miroslav Větrovec.
Práci žáků z devátých tříd
chválí také vedení školy. „Je to
velmi zdařilá práce. Zážitek je
to pro ty děti, které to sledují.

Silnější, než když někdo přijde do
hodiny a začne od stolu vykládat, co je to kyberšikana. Děti to
prožívají intenzivněji, než když
by to byla jen nějaká probíraná
látka ve škole. Pro naše deváťáky
je to ještě silnější, protože pracují s technologií, s kamerou, mají
nezávislý pohled…“ zhodnotil
Jaroslav Hasil, zástupce ředitele
15. ZŠ.

Natáčení
odstartovala Naše
virtuální škola
Na 15. základní škole mají
s natáčením již své zkušenosti.
V rámci projektu Naše virtuální škola už tu videa žáci natáčeli. „Videa natáčíme už čtvrtým rokem v devátých třídách.
Vloni natáčeli žáci minutové
spoty, o svých zálibách. Letos nás

a to od A až do Z. „Sami si napíšou scénář, vše připraví, natočí
a nastřihají. Udělají si k tomu
titulky, namluví komentáře. Jsou
šikovní,“ chválí žáky zástupce
ředitele a ještě podotýká: „Je to
celé žákovská práce, která se jim
moc líbí a baví je. Udělat to celé
ale v rámci výuky není možné,
takže žáci si většinu dělají sami
ve svém volném čase.“

„Ateliéry“ mají
strážníci po
narkomanech
Besedy v rámci prevence kriminality na školách pořádají
městští policisté už dlouhá léta.
Videa ale začali točit a využívat až letos. „My sami si točíme
vlastní videa. Jsou to klipy, kde
využíváme své praktikanty. Jsou
z reálného prostředí. Najdeme
například doupě, kde se scházejí
narkomané. My je odsud dostaneme a pak toto prostředí využijeme i pro naše natáčení,“ uvedl
na příkladu preventista. S tě-

Co je kyberšikana
Kyberšikana je druh šikany, který využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet,
blogy a podobně. Řada jejích projevů může spadat do oblasti
kriminálních činů. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření
stránek a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji
prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě prostřednictvím vystavení na internetu.
navštívili preventisté z městské
policie s tím, že dělají přednášky pro děti na různých školách
a domluvili se na tom, že natočí
něco o sobě a vybrali si kyberšikanu,“ popisuje zástupce ředitele 15. ZŠ Jaroslav Hasil. Celé
video je prací samotných žáků,

mito videi pak rovněž strážníci
působí na školách. „Samozřejmě
pokud jde o téma kyberšikany,
tak by to asi nebylo to pravé, kdybychom to natáčeli my dospělí.
Proto jsme rádi, že to tak skvěle
zvládli právě žáci 15. ZŠ,“ dodává ještě.
(sol)

Aby byly děti na internetu v bezpečí
ÚSTECKÝ KRAJ – V době, kdy má mobilní telefon téměř každé dítě
na základní škole a k internetu je možné se připojit takřka všude, je
kyberšikana větším strašákem než jakýkoliv jiný druh šikany.
Musíme se učit, co dělat v případě, že se staneme obětí kyberšikany či sextingu. Musíme
se učit zodpovědnému chování
v kybersvětě a musíme tomu
učit i naše děti. Na těchto zásadách stojí projekt Kraje pro
bezpečný internet podporovaný
Asociací krajů České republiky.
Soutěž pro děti v rámci projektu začala 2. května a zapojit

se do ní může každý až do 31.
října. „Na webových stránkách
www.kpbi.cz jsou nejen pro žáky,
ale také pro rodiče, pedagogy či
sociální pracovníky připraveny
soutěžní kvízy. Na webu je vyvěšeno 9 e-learningových lekcí, na
které navazuje soutěžní znalostní
kvíz. Na vylosované úspěšné řešitele čeká každý měsíc mobilní telefon Lumia 550 a na konci roku

losování o další hodnotně ceny.
Na konci celé soutěže pak budou
z úspěšných soutěžících vylosováni v každém kraji další výherci,
kteří získají herní konzoli Xbox
360, mobilní telefon Lumia či
tablet,“ uvedla Lucie Dosedělová, mluvčí Ústeckého kraje. Do
soutěže se v loňském roce zaregistrovalo celkem 21 301 dětí
a studentů, z nichž soutěžní kvíz
absolvovalo 8 837 soutěžících.
V Ústeckém kraji byli v závěru
loňského roku hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem oceněni

Dominika Anderlová, Jakub
Mašek a Bui Tuan Anh.
Nově jsou v rámci kurzu
připraveny pro děti vzdělávací
lekce: Pro nejmenší - surfuj bez
nehod, Moje internetové já, Sociální síťování, Teror s názvem
kyberšikana, Lovci aneb Kybergrooming, Naháči na internetu aneb Sexting, Internet jako
droga, Není Ing. jako ing. aneb
Sociální inženýrství a Online
obsah na kriminál. Mimo těchto
lekcí je k dispozici i vědomostní
kvíz.
(pur)

Filip byl jiný, zvláštní, tajemný, vzrušující. Když s ním byla,
přišla si jako hrdinka Anastasia
z románu Padesát odstínů šedi.
Než poznala Filipa, byl její sexuální život nudný, všední.
Celý týden do práce, na cvičení a večer kávu
s
kamarádkou.
V pátek se šla bavit
a se svým klukem
skončila v posteli.
Tak šel týden po
týdnu, než potkala
Filipa. Na první
pohled na něm nic
nebylo. Když se s ní
ale chvíli bavil, najednou měla pocit,
že je výjimečná.
Hned první den
s ním šla k němu
domů. Bylo to úžasné. Ráno se
ale u kávy domluvili, že mezi
nimi půjde čistě jen o sex. Nechtěl se s ní scházet při jiných
příležitostech. Nechtěl jí o sobě
nic vyprávět, nechtěl s ní chodit. Nevadilo jí to. Vlastně jí to
tak vyhovovalo. Mohla si žít
svůj život, dokonce si nechala
i svého kluka, ale ten úžasný
sex si užívala s Filipem. Filip jí
čas od času zavolal, překvapil
ji. Někdy ji vzal na večeři do
drahé restaurace a milovali se
pak v hotelu v luxusním pokoji.
Jindy ji jen tak narychlo odvezl
za město do přírody. Někdy byl
něžný a pozorný, jindy drsný
a bezohledný. Jí se to ale líbilo
vždy. Nikomu ze svých přátel
o Filipovi nevyprávěla. Nechtěla, aby se na něj vyptávali,
aby s ní rozebírali, proč ji Filip
nechce pustit do svého světa.
Nechtěla se také rozejít se svým
klukem Jakubem. Byl to takový
milý hodný trouba. Udělal, co jí
na očích viděl. Oproti Filipovi
s ním byla nuda, ale byl její jistota. Byl vždy po ruce, když ho
potřebovala. Vždy připravený
pomáhat jí se vším. Nechtěla o něj přijít, a tak svůj vztah
s Filipem tajila. Jakub ale jakoby něco tušil. Najednou začal
být podezíravý, ptal se jí, s kým
si píše, co celý den dělala. Volal
jí během dne a chtěl se scházet.
Na to neměla náladu. Jakub
byl ale neodbytný. Věděla, že
ji miluje, že je to taková věrná
nátura. Vybral si ji a chtěl s ní
strávit zbytek života. Na jednu
stranu jí to lichotilo, na druhou
stranu si neuměla představit, že
by měla jen Jakuba a skončila
s Filipem. Několikrát Jakuba
odmítla, když čekala, že se ozve
Filip. Jednoho dne zjistila, že
když nastupovala k Filipovi do
auta, Jakub je pozoruje. Čekala problémy. Raději by se ale
rozešla s Jakubem, než by přišla o Filipa. Ten o tom nechtěl
nic slyšet. Nechtěl poslouchat
o jejích problémech s klukem.
V jeho přítomnosti zapomínala na reálný svět a propadala
se do fantazie. Když se druhý
den vrátila domů, Jakub už na
ni čekal. Nejprve křičel a urážel
ji, pak prosil. Jen krčila rameny.
Buďto se smíří s tím, že má ještě
jednoho milence, nebo se musí
rozejít. Nakonec práskl dveřmi
a šel. Bylo jí to líto, ale raději
Jakub, než Filip. Najde si jiného
kluka na chození, pro potěšení
stejného, jako je Filip, už nikdy
mít nebude. Filip se ozval hned
druhý den. Vzrušená a dychtivá, jako pokaždé, nastoupila
k němu do auta. Odvezl ji do
hor na chatu. Nevěděla, komu
patří, nikdy tam nebyla a Filip
o ní nikdy nemluvil. Chata stála opuštěná na samotě na konci
lesní cesty. Filip ji pozval dál.
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SOUDNIČKA
Zavedl do místnosti, která už
na první pohled byla určena jen
a pouze k milostným hrátkám.
Široká postel, zatemnělá okna,
pouta, řetězy. Filip se usmíval.
Nechala se svléknout, připoutat
řetězy, čekala, co bude následovat. Filip ji zcela
znehybněl. Pak ji
krmil jahodami,
poléval
drahým
vínem. Hladil ji
a přiváděl do extáze.
Najednou
skončil. Řekl jí, že
teď odjede. Nechá ji připoutanou
v chatě, odveze její
oblečení a až přijede domů, někoho
pro ni pošle. Bude
to pro ni překvapení. V chatě ji nikdo nenajde,
jen člověk, kterého pošle on.
Pak jí ještě převázal šátkem
oči. Slyšela, jak odchází, klaply
dveře chaty, v zámku se otočil
klíč. Takovou hru ještě nikdy
nehráli. Nevěděla, kdo přijde
a co s ní bude dělat, ale těšila
se. Nemohla se dočkat dalších
vzrušujících chvil. Doufala, že
to bude Filip, kdo se k ní vrátí.
Filip zatím i s jejím oblečením
nastoupil do auta a odjel do
města. Chtěl si zahrát hru i s Jakubem a pak s oběma skončit.
Už ho nebavilo scházet se s holkou, na kterou žárlil její kluk.
Najde si jinou. Oblečení poskládal do dárkové tašky a přidal klíč od chaty na rudé stužce.
Věděl, kde Jakub pracuje. I když
se tvářil, že ho to nezajímá, pozorně vždy poslouchal, co mu
o svém klukovi vypráví. Zavolal mu a řekl, že na něj čeká na
opuštěném místě u řeky. Má
pro něj překvapení. Chtěl mu
dát tašku i s klíčem a poslat ho
za ní. Ať si to děti užijí. Předtím
ale Jakuba ještě trochu vystraší.
Čekal na něj jen chvíli. Přijel
na motorce, tvářil se drsně, až
mu to bylo k smíchu. Řekl mu,
že už o jeho holku nestojí. Prý
ji ale nechce ani Jakub, a tak
je vlastně k ničemu. Zbavil se
jí. Podal mu tašku. Když bude
hodně hodný a poprosí, tak mu
řekne, kde najde její nehybné
tělo. Myslel si, že se kluk vyděsí.
Rozklepe se. Jakub ale zareagoval úplně jinak, než předpokládal. Podíval se do tašky, poznal
oblečení své lásky. Krev se mu
nahrnula do mozku. Myslel si,
že vztah mezi Filipem a jeho
holkou je úchylný a že je Filip
nebezpečný, ale že ji zabije.
V minulosti si všímal modřin
na jejím těle i na zápěstí stop
po poutech. Měl vztek, že ji neochránil. Že nezasáhl už dřív.
Chtěl s ní strávit zbytek života
a on mu ji vzal. Vyrazil proti
němu a několika ranami pěstí
ho poslal k zemi. Pak popadl
první kámen, který mu padl
do ruky a tloukl jím Filipa do
obličeje, až mu ho rozbil na
kaši. Chvíli klečel nad mrtvým
tělem svého soka. Byl celý od
krve. Pustil zkrvavený kámen
a zavolal policii, aby se udal. Na
místě policisté zajistili mrtvé
tělo, vraha a tašku s dámským
oblečením a klíčem, o kterém
Jakub neuměl říci nic. Jakub
jim vyprávěl, že Filip někde zavraždil jeho přítelkyni. Řekl mu
to. Vysmíval se mu. Neřekl mu
ale, kde nechal tělo té dívky. Policie se pustila do pátrání. Ani
po několika dnech ale nebyli
moudřejší. V opuštěné chatě
v lesích zatím pomalu vyprchal
život z připoutané dívky, která
chtěla od života hlavně vzrušení.
(pur)
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Přední evropský producent nerostných surovin hledá do svých řad
zaměstnance na pracovní pozici:

ELEKTRIKÁŘ

požadujeme:
• vzdělání odborné vyučení bez maturity
• zkoušky z vyhl. č. 50/78 Sb., § 6
• praxe vítána
nabízíme:
• zajímavé mzdové ohodnocení
• udržování a obnovování kvalifikace
• 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 Obrnice, PSČ 435 21, okres Most
 Ty největší certiﬁkované croasanty se pečou v Mostě.

směnnost: ano, nepřetržitý provoz
V případě zájmu o nabízenou pozici kontaktujte pana Zemana
v době od pondělí do pátku od 7,00 do 13,00 hodin na tel. 476 133
314, 702 164 681, e-mail: zeman@keramost.cz
KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, Most, PSČ 434 01, zaměstnanecké oddělení, tel.: +420 476 442 522, e-mail: ulrychova@keramost.cz

Do rodiny regionálních výrobků
přibyl croasant a minerálka
KRUŠNÉ HORY – Pošesté zasedla certifikační komise, aby udělila
značku Krušnohorský regionální produkt. Tentokrát přísným posuzováním prošly pouze tři výrobky.

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018
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TAJNÝ RECEPT - Značku
Krušnohorský regionální produkt získal Podkrušnohorský
croasant mosteckého pekaře
Petra Sűssera. V pekárně s třicetiletou tradicí peče Petr Sűsser
croasant originální velikosti podle vlastního tajného receptu.
CHALOUPKA NA SKLE
- Značku získaly také originální ručně malované skleněné
ozdoby Zmítko – Czech glass
z Krupky, na které zruční malíři nejčastěji zvěčňují chaloupky
a přírodu Krušných hor, krupský kostel a další regionální
motivy.
LÉČIVÁ KYSELKA - Třetím
certifikovaným výrobkem jsou
bílinské minerální vody.
Komise kromě udělování nových značek také prodlužovala
značky udělené před dvěma lety.
Obhájit certifikát přišla Kateřina
Stratinská z farmy ve Špičáku
u Kadaně. Po dvou letech se produkce biomasa a mléka jen rozrůstá. „Nejdůležitější je mít čisté
dojení a nádoby na uskladnění
mléka. Pak není s ničím problém.
Naše krávy žijí celoročně na volné pastvině, domů chodí pouze
k dojení,“ říká o svém chovu Kateřina Stratinská. Certifikát bez
problému obhájila. Stejně jako
vinař Jakub Mikulášek, který se
komisi pochlubil, že zvyšují produkci vína ze dvou tisíc lahví na
dvacet tisíc. Certifikát po dvou
letech hravě obhájila také Martina Staňková, která se svou rodinou v Březně vyrábí med takové
kvality, že ho opakovaně oceňují včelaři zlatou medailí Český
med. „Zákazníci oceňují, že je
náš med certifikovaný značkou
Krušnohorský regionální produkt.
Je to pro ně záruka, že výrobek je
místní a z místních surovin. Na to
lidé hodně dají a místní výrobky
upřednostňují před jinými,“ potvrdila smysl certifikace z vlastní
praxe Martina Staňková.
Regionální značka KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt ®
vznikla v rámci Asociace regionálních značek. Hlavním cílem
regionálního značení je zviditelnit jednotlivé regiony a upozornit
na zajímavé produkty, které zde
vznikají. Do systému regionálních značek se od roku 2004 zapojilo již 22 regionů. V každém
z nich vznikla regionální značka
pro výrobky, která zaručuje vedle
jejich kvality a šetrnosti k přírodě

především jejich původ a vazbu
na určité výjimečné území. Regionální značku pro Krušnohoří
zavedla MAS Sdružení Západní
Krušnohoří.

Nejčistší
hořkoslaný pramen
vyvěrá v Bílině
Bílinská kyselka, jedna z nejcennějších minerálních vod
světa, a Zaječická hořká. Bílinská kyselka je čerpána z hloubky 190,8 metrů z pramenů pod
znělcovou horou Bořeň. Více

 Certiﬁkát dostaly i skleněné ozdoby z Krupky.
látky, pomáhá při pálení žáhy.
Další certifikovanou minerální vodou z regionu je Zaječická hořká. Má i ta svou vznešenou minulost?

 Regionální značka nově zdobí i bílinské minerální vody.
o minerálce, která kdysi proslavila náš region, prozradil Karel
Bašta, manažer marketingu Mariánských lázní, které nyní bílinské minerální vody stáčí.
Bílinská alkalická kyselka
patří k nejlepším minerálním
vodám světa. Jaká je její tradice?
Bílinská kyselka byla oblíbenou minerální vodou v evropském i světovém lázeňství
už před třemi sty lety. Už v 17.
století se plnila tato voda do hliněných džbánů, které se zalévaly voskem a expedovaly do dalekého okolí. K oblibě Bílinské
kyselky přispěla velkou měrou
skutečnost, že spojuje blahodárné účinky lázeňských vod s příjemnými vlastnostmi přirozeně
perlivé stolní vod. Díky tomu se
Bílinská kyselka dostala do nápojových lístků všech předních
restaurantů evropského kontinentu.
Pro jaké vlastnosti je Bílinská kyselka tak žádaná?
Spojení, kombinace a vzájemný poměr solí v Bílinské kyselce obsažených příznivě působí
v řadě případů, kde by se jednotlivé složky jinak neosvědčily.
Organismu dodává minerální

Zaječická hořká není jen pouhou minerální vodou, ale výtěžkem z přírodního léčivého zdroje. Složení a místo těžby je stále
stejné od doby objevení v roce
1717. Voda ze studní u Zaječic
byla a je považována za nejčistší
hořkoslaný pramen. Dnes je jediným významným nalezištěm
pravé hořké vody sírano-hořečnatého typu. O celosvětové
rozšíření Zaječické hořké vody
se zasloužil rod Lobkowiczů.
Po svém objevení byla těžba
hořkých vod v těžebním pásmu
hlavním zdrojem obživy místních obyvatel. Zaječická hořká
je staletími ověřený ryze přírodní regulativ zažívání, šetrné
projímadlo.
(pur)
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Do oprav komunikací v Ústeckém
kraji půjde letos rekordní částka
ÚSTECKÝ KRAJ – Více než sto krajských silnic se dočká oprav během
letošního jara a léta. Na Mostecko poplyne 25 miliónů korun na silnice třetí třídy. Celkem se v kraji opraví silnice za 680 miliónů korun.
Letošní investice do oprav
krajských komunikací jsou za
poslední roky rekordní. Řidiči
se tedy musí připravit v následujících měsících na dopravní omezení, která s opravami
souvisí. Na většině silnic se již
pracuje a nejpozději v průběhu
léta by měly být všechny rekonstrukce dokončené. Nejvíce
silničářů letos řidiči potkají na
Děčínsku a Litoměřicku. Kraj
spravuje více než 3 a půl tisíce
kilometrů vozovek. Až teprve

v loňském roce na opravy silnic II. a III. tříd začal přispívat
stát. „Bylo to vůbec poprvé od
roku 2001, kdy ministerstvo dopravy na kraje silnice převedlo.
Byli jsme jedním z prvních krajů,
který o tyto peníze při jednáních
se současným ministrem dopravy
usiloval. Do této doby nechával
stát rekonstrukce silnic zcela na
nás,“ dodal k financím z SFDI
hejtman Oldřich Bubeníček.
Na Mostecku se už opravují
nebo se opravy chystají na pěti

úsecích. Od 17. června se začne s opravou komunikace III/
O133 Janov za 9 miliónů korun. V Sedleci na komunikaci
III/2574 se začne v polovině
června a kraj to bude stát 3 milióny korun. Stejně tak se začne
opravovat i v Malém Březně
komunikace III/25120 v objemu prací za 6 miliónů korun.
Dokončená je oprava komunikace Okružní v Meziboří za 4
milióny korun a v Křížatkách
za 4 milióny korun. „Komunikaci v Okružní ulici převzal Ústecký kraj od Meziboří a vzorně
se o ni stará. Nemáme problém
se zimní údržbou a v loňském

i letošním roce kraj komunikaci postupně opravuje,“ chválí
iniciativu Ústeckého kraje starosta Meziboří Petr Červenka.
Ústecký kraj by měl navíc získat dalších 825 miliónů korun
na rekonstrukci čtyř silnic, kde
nyní probíhá výběrové řízení
na dodavatele stavby. Jde o silnice druhé třídy Starý Šachov –
Děčín, Krásná Lípa - Velký Šenov, Šluknov – Lobendava a od
hranice Středočeského kraje
až k žatecké křižovatce. Pokud
výběrová řízení proběhnou bez
průtahů, měly by práce začít
ještě na konci letošního roku.
(pur)

 Memorandum podepsali hejtman Oldřich Bubeníček a předsedkyně
HSR-ÚK Gabriela Nekolová.

Cena za společenskou
odpovědnost

 Kraj letos opravoval i část komunikace Okružní v Meziboří.

Slavný hokejista vyrazí na cyklotoulky
na Matyldu, můžete se k němu připojit
témata, můžete se s trofejemi
i Jirkou Šlégrem vyfotit. „Všechny vás zvu na společnou projížďku po Matyldě tuto sobotu od 12
hodin. Přijďte se projet, vezměte
děti a celé rodiny. Je jedno, jestli
na kolech nebo ‚inlajnech‘. Hlavně, ať se hýbeme! Pro prvních 40
z vás mám připravená speciální
trička. Těším se na vás,“ zve na
společnou cykloprojížďku Jiří
Šlégr.
(jah)

MOST - Máte rádi sportovně-rekreační areál na mostecké Matyldě?
A chtěli byste se potkat s olympijským vítězem a mistrem světa Jiřím Šlégrem? V sobotu to můžete spojit a vyrazit se slavným hokejovým obráncem na cyklotoulky.
Na Matyldě můžete Jiřího
Šlégra potkat v sobotu 4. června od 12 do 16 hodin. Známý
sportovec přiveze na cyklotoulky medaili z Nagana, kde zlatí
hoši získali pro Českou republiku slavné zlato. Dále ukáže

zájemcům, jak vypadá medaile
z mistrovství světa ve Vídni a jakým prstenem se mohou chlubit vítězové Stanleyova poháru
v zámořské NHL. Kromě projížďky po Matyldě můžete společně diskutovat na nejrůznější

Jiří Šlégr

I pro Janov platí: Kdo si hraje, nezlobí
LITVÍNOV – Jako každé léto i letos znamená teplé počasí pro litvínovské strážníky více práce v Janově. Teplo láká lidi ven z bytů, a tak
se množí stížnosti na hluk a zhoršují se sousedské vztahy. Už během
loňského léta asistentky prevence kriminality připravovaly pro děti
na ulici program, kterým je odváděly na místa vhodná ke hraní. Letos to mají jednodušší. V provozu je nové hřiště uprostřed Janova.
Povykující děti před panelovými domy jsou trnem v oku lidem z Janova, které ruší neustálý
hluk. Asistentky prevence kriminality proto už během loňského
léta odlehčovaly lidem v nejvíce
hlukem zatížených ulicích. Le-

tos se budou asistentky prevence
kriminality střídat se sociálními
pracovnicemi. „Čtyřikrát týdně
odpoledne na dvě hodiny odvedou děti z nejproblémovějších
ulic na dětské hřiště, kde pro ně
připraví program. V loňském roce

s asistentkami chodili také rodiče
dětí. Chceme je naučit, že si mají
svých dětí více všímat a trávit
s nimi čas,“ říká velitel Městské
policie Litvínov Zdeněk Urban.
Dětské hřiště uprostřed Janova
je určeno především pro místní
základní školy. Během prázdnin
a odpoledne ale slouží i veřejnosti. Má svého správce, který
na hřiště dohlíží a který ho také
na noc zamyká. Hřiště je přístupné denně od 8 do 20 hodin.
Asistentky prevence kriminality

budou s dětmi na hřišti trávit
čas v úterý a ve čtvrtek od 15 do
17 hodin, sociální pracovnice
v pondělí a středu ve stejný čas.
„Je dobře, že už mají asistentky
prevence kriminality s dětmi kam
chodit. Odpoledne se tak doplní
činnost nízkoprahového centra
Jaklík, které je během prázdnin
otevřeno hlavně dopoledne. S dětmi začnou asistentky prevence
kriminality pracovat už v červnu.
V Janově budou celé prázdniny,“
doplnil Zdeněk Urban.
(pur)

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

ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj
a Hospodářská a sociální rada
Ústeckého kraje společně vyhlásily druhý ročník Ceny Ústeckého kraje za společenskou
odpovědnost firem.
Memorandum o vyhlášení druhého ročníku podepsali
hejtman Oldřich Bubeníček
za Ústecký kraj a předsedkyně
Hospodářské a sociální rady
Ústeckého kraje Gabriela Nekolová. „Odpovědnost za dopady
a vliv své činnosti na okolí, životní prostředí, na zaměstnance
a jejich pracovní prostředí, na
postavení na trhu a kvalitu patří
v současnosti k důležitým faktorům, které vnímá silně okolí
všude, kde instituce, organizace
a podnikatelské subjekty působí.
Přitom by přihlášení se ke společenské odpovědnosti mělo být
dobrovolným aktem,“ řekl hejtman. „Odpovědným chováním
k regionu mohou všichni přispět
ke zlepšení image Ústeckého kraje a tím i k jeho celkovému roz-

voji. Chceme ocenit všechny, kteří se odpovědně chovají,“ uvedla
Gabriela Nekolová a dodala, že
účast v soutěži je zcela dobrovolná a pro podnikatele a firmy
by mělo být zapojení do soutěže
prestižní záležitostí. Podnikatelé
a firmy, které se přihlásí, budou
hodnoceny pro tento druhý ročník za aktivity v roce 2015, a to
v kategoriích podnikatelského
a veřejného sektoru. Slavnostní
vyhlášení výsledků a ocenění
vítězů proběhne v září 2016.
V prvním kole Ceny Ústeckého
kraje za společenskou odpovědnost získaly čestné oznámení také město Most, Vršanská
uhelná a Severní energetická.
Vítězem kategorie firem nad 250
zaměstnanců je AGC Flat Glass
Czech. Kategorii malých firem
ovládla společnost HIT OFFICE s.r.o. V kategorii veřejného
sektoru zvítězila FSE UJEP Ústí
nad Labem. V kategorii obcí
zvítězilo statutární město Chomutov.
(pur)

Horské obce budou mít
nový přivaděč vody
HORA SVATÉ KATEŘINY – Prastarý vodovodní řad z roku 1928
v Hoře Svaté Kateřiny už dosloužil a nahradí ho zcela nové
zařízení. Vymění se téměř dva
a půl kilometru potrubí v těžkém komplikovaném terénu.
Během investiční akce bude
vyměněn vodovodní řad mezi
sběrnou jímkou vodního zdroje
a vodojemem Hora Svaté Kateřiny. Z vodojemu je zásobováno město Hora Svaté Kateřiny
a ve špičkách nebo poruchách
také dolní tlakové pásmo obce
Nová Ves v Horách. „Vodní
zdroj a prvních třetina přivaděče jsou umístěny ve velmi špatně
přístupném zalesněném terénu,
další dvě třetiny přivaděče jsou

vedeny v loukách a pastvinách.
SVS rozhodla o rekonstrukci přivaděče i o rekonstrukci inkrustovaných svodných řadů do sběrné
jímky, čímž dojde k odstranění
ztrát vody. Protože přivaděč nelze odstavit z provozu, bude jeho
rekonstrukce probíhat po kratších úsecích, se zajištěním dodávky pitné vody pro zásobovanou oblast pomocí suchovodu,“
vysvětlil mluvčí společnosti
Jiří Hladík. Investorem stavby
je SVS. Stavba byla zahájena
předáním staveniště 29. dubna 2016. Stavební práce budou
zahájeny v následujících dnech
a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do
31. srpna 2016.
(pur)
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Chytré hlavy jsou ve ﬁniši
Kdo tentokrát ZABODOVAL?
(Dokončení ze strany 1)

Na skok k vítězům

Mobilní učebny
bodovaly
Se svými záměry na vybudování mobilních digitálních učeben uspěly mezibořská základní škola a mostecká základní
škola, Okružní. Mostecká škola
se přihlásila s projektem „Proč
chodit k počítači, když může
počítač přijít za tebou /Mobilní digitální třída 2016“. Z podpory Vršanské uhelné pořídí
mobilní digitální učebnu včetně
softwaru, základního měřicího
čidla, wifi a dobíjecího zařízení,
u které je možnost ji v následujících letech rozšířit o další měřicí
systémy vhodné do hodin přírodovědných předmětů. S malými
mobilními přístroji budou moci
pracovat všichni žáci on-line
třeba i při exkurzích nebo škol-

ních výletech. Mezibořská škola
uspěla s projektem „Mobilní
wifi učebna“. I v Meziboří za
peníze z uhlí vybudují mobilní
učebnu vybavenou tablety k využití ve škole i mimo, například
ve škole v přírodě, nebo terénních projektech. Díky projektu
se mezibořské děti učí v moderní jazykové učebně a mají
také vybavenou učebnu chemie
a fyziky.

Chemie a fyzika
v popředí zájmu
Technologii 3D bude díky
uhelnému grantu při výuce
fyziky, přírodopisu, chemie
a matematiky využívat Základní
škola Most, Zd. Štěpánka. Novou laboratoř chemie vybudují
s přispěním Vršanské uhelné
v Základní škole Most, Svážná, přístrojové vybavení pro
fyzikální a chemické pokusy
budou moci nakoupit ve spádové Základní škole Strupčice.

V loňském roce svůj projekt
věnovala nově otevřené I. třídě. Škola aktivně využívá všech
projektů a grantů, do kterých se
základní školy mohou zapojit.
„Grantový program Chytré hlavy
nikdy neopomineme, pro školu
je to významná pomoc,“ říká
o projektu ředitelka školy Jana
Mišková. Těžební společnost
Vršanská uhelná je dlouhodobě
partnerem školy a v minulosti už
Strupčicím nejednou pomohla.
„Za pomoci prostředků od těžebních společností jsme již mohli
z programu Spolužití v minulosti
pořídit digitální jazykovou učebnu s odposlechem každého dítěte,
uspěli v programu Chytré hlavy
s projektem ‚Interaktivně a prakticky přírodou‘ a vybavili učebnu
přírodopisu interaktivní technikou, digitálními mikroskopy
a měřícími pomůckami pro testování půdy a vody. Díky Chytrým
hlavám máme také mobilní tabletovou učebnu, zatím s 12 tablety pro práci žáků ve dvojicích,“
prozradila dále Jana Mišková.

Střední školy
vsadily na IT
Grant získalo rovněž Podkrušnohorské gymnázium Most
na vybudování laboratoře IT
technologií. Škola s Vršanskou
uhelnou spolupracuje dlouhodobě. A s projekty má jen tu
nejlepší zkušenost. „Díky projektové činnosti se nám daří držet krok s vývojem a vybavovat
a postupně modernizovat naši
školu s cílem poskytnout našim

 Vítězům Chytrých hlav v minulých ročnících předal šek generální ředitel Vršanské uhelné Vladimír Rouček.
žákům co nejlepší podmínky ke
studiu a učitelům adekvátní zázemí pro výuku. V tomto ohledu je pro nás podpora Vršanské
uhelné neocenitelná. Podporuje
nás dlouhodobě a peníze z uhlí
jsou u nás vidět téměř všude.
Vznikly nové učebny a laboratoře přírodovědných předmětů,
vyřešila se poměrně komplikovaná počítačová síť. Nyní můžeme vybavit laboratoř IT, která
nám umožní hlouběji propojit
teoretickou a praktickou výuku
v této oblasti. Podpora Vršanské
uhelné je vidět také na čerstvě
opraveném sportovním areálu
u historické budovy gymnázia,“
říká ředitel školy Karel Vacek.
Na IT vsadily i další střední školy. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická,
Obchodní akademie, Střední
pedagogická škola a Střední
zdravotnická škola Most uspěla
s projektem modernizace výuky
zdravotnických oborů s využi-

tím nemocničních informačních systémů. Střední průmyslová škola a Střední odborná
škola gastronomie a služeb Most
zmodernizuje učebnu technického vzdělávání na elektro-automatizační centrum.

Potrapte si Chytré
hlavy
Se 7. ročníkem projektu
Chytré hlavy pro Sever souvisí také doprovodná soutěž. Ta
zaujala 595 luštitelů. Soutěžící
měli za úkol vyluštit pět rébusů
a jen pouhé čtvrtině se to povedlo. „Rébusy, které se objevily
i v reklamní kampani grantového
programu na billboardech, tramvajích či autobusech, skrývaly
pět pojmů spojených s Vršanskou
uhelnou - horník, uhlí, rypadlo,
rekultivace, Černí andělé. Mezi
luštiteli se objevili nejen Mostečané, ale i luštitelé z Prahy,
Lounska, Teplicka, Chomutov-

ska, Rakovnicka nebo Karlovarska,“ prozradila vedoucí regionální komunikace Vršanské
uhelné Liběna Novotná. Nejvíc
soutěžící chybovali u slova horník. „Symbol hory s dvěma ‚K‘
zamotal luštitelům hlavu natolik, že odpovídali například:
Klínovec, kamení, kotel, kamzíci.
Krušné hory, kopa a nebo opec,
a to i ve variantě OPEC, což znamená zkratku Organizace zemí
vyvážejících ropu,“ doplnila Liběna Novotná. Druhým velkým
oříškem byl rébus, znázorňující školní lavici a hlavu Turka.
Soutěžící v něm viděli například
turecký sed, Číňana, školníka
nebo Chytré hlavy 2016. Správná odpověď zněla: rekultivace.
Výherci: Barbora Tichá, Veronika Merclová, Kamil Šlachta, Kateřina Růžková, Veronika Kaplanová, Jiří Pergl, Petra
Mikolášková, Adéla Vaníčková,
Tomáš Průcha a Svatopluk Boušek.
(pur)

Jak se vaří dobrá káva?
Osladit, ale nemíchat
LITVÍNOV – Další setkání litvínovského spolku žen WomenNet bylo
věnováno těm nejpříjemnějším záležitostem. Od profesionálních
baristů se ženy učily připravovat tu nejlepší kávu a prohlédly si
šperky, které navrhuje a prodává rakouská hraběnka.
Jak se káva pěstuje, praží, míchá, vybírá, ochutnává
a nakonec připravuje, se WomenNetky dozvěděly od baristů
společnosti J. J. DARBOVEN,
předního dovozce a dodavatele
kávy a čajů do České republiky.
Kurz pro spolek připravila Helena Matiková, která kávu všech
značek a chutí Litvínovákům
už řadu let prodává ve svém
obchodě Káva čaj Matiko. Během kurzu ženy ochutnaly hned
několik druhů kávy. Dozvěděly se, že je káva kyselá a hořká
a záleží na poměru, v jakém se
míchá. Stoprocentní jednodruhová káva není to nejlepší, co

si mohou dopřát. „Káva je rozmanitých chutí a záleží pouze na
každém zákazníkovi, kterou si
oblíbí. Někdo raději kyselou, jiný
dává přednost hořké. Rozhodně doporučuji kávu vyzkoušet,
ochutnat a teprve pak nakupovat. A vždy po malých baleních.
Otevřené balení kávy se totiž
dá uchovat pouze ve speciálních
lednicích. Kávová zrna rychle
ztrácí aroma a v lednici s jinými
potravinami do sebe nabírají pachy, které ničí chuť kávy,“ poučil
ženy zástupce společnosti pro
severní Čechy Tomáš Plaček.
Během kurzu dále prozradil, že
kávu mají ženy kupovat pouze

čerstvou, nejpozději čtyři měsíce od upražení. Při ochutnávání
ji srkat a nechat chvíli na jazyku,
aby se její chuť rozložila. Lepší
nápoj se připraví z hrubě mleté
kávy. Kávě bez kofeinu se raději
vyhýbat, kofein byl totiž ze zrn
odstraněn za pomoci chemikálií. Kdo má doma přístroj na
přípravu espresa, měl by ho pravidelně čistit. V neudržovaných
přístrojích káva ztrácí svou chuť.
Není pravda, že cukr dobré kávě
nesvědčí. Silnou kávu radí baristé osladit, ale nemíchat. Káva
povzbuzuje smysly a brání únavě. Lepším pomocníkem je ale
čaj. Káva „nakopne“ na dvacet
minut, šálek čaje na tři hodiny. Kromě dobrých rad si ženy
z kurzu odnesly také dárky, čaj
a kávu. Během večera byl také
čas na představení šperků. (pur)

 Jak se vaří dobrá káva předvedli WomenNetkám profesionální baristé.

zpravodajství

Cestovatelské chutě
mezibořských seniorů

Do krajské nemocnice přijeli lékaři z celé republiky
ÚSTECKÝ KRAJ – Operační sály v Ústí obdivovali lékaři z celé republiky. Prohlédli si je v rámci prvního ročníku odborné Konference
centrálních operačních sálů a sterilizace Masarykovy nemocnice,
kterou uspořádala Krajská zdravotní.
votní a účast byla neočekávaně
velká. Na konferenci přijeli

lékaři a další zdravotnický personál z celé České republiky.
Centrální operační sály patří
mezi celou řadu věcí, kterými se
může ústecká Masarykova nemocnice pochlubit. „Chtěl bych
popřát, aby se podařilo naplnit

 Na odbornou konferenci centrálních operačních sálů a sterilizace ústecké Masarykovy nemocnice
dorazily stovky lékařů a další zdravotnický personál z celé ČR.

představy o dalším rozšíření centrálních operačních sálů tak, aby
odpovídaly i záměrům na rozšíření zdravotní péče například
o kardiochirurgii, případně další
obory,“ uvedl náměstek hejtmana Stanislav Rybák, který nad
celou akcí převzal záštitu. Během konference probíhaly exkurze na oddělení centrálních
operačních sálů a sterilizace.
Návštěvníci akce tak nahlédli
do moderních prostor pracovišť
ústecké Masarykovy nemocnice, s možností zeptat se na
vše, co je v souvislosti s danou
odborností zajímá. Hlavním
přínosem konference bylo, že
do ústecké Masarykovy nemocnice si přijeli vyměnit své poznatky a zkušenosti odborníci
všech možných chirurgických
zaměření. „Jen registrovaných
účastníků jsme měli přes dvě stě
padesát. Potěšil nás i velký zájem
o aktivní prezentace, kdy účastníci konference zhlédli třicet
čtyři přednášek. Milým překvapením pro mě byla vysoká úroveň nejen lékařských, ale i sesterských přednášek, které tvořily
významnou součást odborného
programu konference,“ uvedl
primář Oddělení centrálních
operačních sálů a sterilizace
Masarykovy nemocnice a odborný garant konference Ivan
Humhej.
(sol)

MEZIBOŘÍ – Senioři z Meziboří si
užívají cestovatelské chutě a nemusí se přitom ani zvednout od
stolu v domově sociálních služeb. Do slunných dálek je zavedou gastronomické pochoutky.
Místní kuchaři zavedli seniory díky pochoutkám do čtyř
nejnavštěvovanějších zemí Evropy. Cestování začalo ve slunném Řecku, dále pokračovalo
proslulou Francií, historickým
Španělskem a zemí alpských
štítů a hlubokých údolí, Itálií.
Nejprve seniorům kuchaři naservírovali řecké tzatziki. Další kulinářskou zastávkou byla
Francie, odkud je cibulový koláč. Třetí zemí bylo Španělsko
a tradiční nápoj Sangria, který je
oblíbený pro svou lehkou ovocnou chuť a vůni čerstvého ovoce. „Použili jsme kolem 5 litrů

Mladí anesteziologové dostali
certiﬁkáty v ultrazvuku
ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní pořádala Certifikační kurz – Ultrazvukově asistované regionální anestezie. Ten přilákal mladé specialisty nejen z České, ale také ze Slovenské republiky. Lékaři tak
měli možnost tu mimo jiné i získat praxi v oblasti ultrazvukových
metod.
Na vzdělávací kurz se sjeli
specialisté přes anesteziologii
ze všech pěti nemocnic Krajské zdravotní. V rámci kurzu
proběhly také odborné přednášky. „Snažíme se pěstovat určitou sekci regionální anestezie
v našem oboru. Dáváme akcím
školicí ráz. Absolventi kurzu dostávají certifikát, že jsou schop-

ni samostatně provádět určité
úkony. V našem systému máme
školitele I. a II. stupně a zde
probíhají certifikační zkoušky,“
přiblížil Daniel Nalos z Kliniky anesteziologie, perioperační
a intenzivní medicíny ústecké
Masarykovy nemocnice.
Ultrazvukové metody v regionální anestezii jsou celosvětový

trend a jejich hlavní výhodou je,
že zvyšují bezpečnost a účinnost
regionální anestezie. „Na druhou stranu vyžadují přístrojové
vybavení, k čemuž není velká
tendence. Výkony totiž nejsou
zvlášť hrazené zdravotními pojišťovnami,“ upozorňuje anesteziolog. „Potřebuje to ale i určitou
dovednost. Naším hlavním úkolem je zajistit, aby tu lékaři měli
možnost praxe, potažmo získali
dovednosti. Těžko se učí nějakým
samostudiem. Na kurzech tak
odborníci předávají informace
a zkušenosti zdarma,“ dodává.

Lékaři se na kurzech schází i proto, aby mohli efektivně
spolupracovat. Pacienti jsou
totiž dováženi do Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem
do různých center, řada z nich
vyžaduje intenzivní péči. Jejich
doléčování poté ale probíhá
v ostatních nemocnicích. „Jsme
pro ně v Ústí nad Labem jakési
centrum, což vyžaduje domluvu,
organizační řád a pravidla, aby
průchod pacientů nemocnicemi
byl, pokud možno, optimální,“
vysvětlil ještě Daniel Nalos.
(sol)

červeného vína. Uživatele sklenička Sangrie osvěžila a někteří
si přáli další, což nás velice potěšilo,“ říká sociální pracovnice
Martina Nebesářová. Poslední
zastávkou byla Itálie se sladkým
překvapením. Tiramisu spolu
s kávou byly příjemnou tečkou.
„Reakce na ochutnávky byly rozdílné, stejně jako životy našich
uživatelů. Někdo ochutnal poprvé, pro jiné to byl návrat ke své
dřívější chuťové zkušenosti. Cestování s ochutnávkami vytvořilo
příležitost, kde si uživatelé navzájem začali sdělovat své dřívější kulinářské zážitky. Všechny
ochutnávky připravené týmem
kuchyně ze stravovacího oddělení se setkaly s velkým ohlasem
našich uživatelů, proto se těšíme
na další pokračovaní,“ uzavřela
Martina Nebesářová.
(pur)

9. NOHEJBALOVÝ TURNAJ

HŘIŠTĚ POD RESSLEM
A TJ ŠMERAL MOST
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA NOHEJBALOVÝ TURNAJ
TŘÍČLENNÝCH TÝMŮ

SOBOTA
18. ČERVNA
OD 8:30

„Masaryčka“ se chlubila operačními sály

Akce se uskutečnila ve Vzdělávacím institutu Krajské zdra-
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Přihlášky přijímá Petr.
Zavolejte mu do 14. června.

( 602 287 729

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Obrazovky v MHD
...reklama, které neuniknete!
reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany
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Coal Services a.s.
V. Řezáče 315, 434 67 Most

Milý pane, na vaši nemoc je jediný lék, klid, klid a nic než klid. Takže vy mi radíte, pane doktore, (TAJENKA)?“

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 zaměstnavatele)
• 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, automechanik apod.)
Pracoviště:
Pracovní doba:
Bližší informace:

Most – Komořany
Po-Pá 6:00 - 14:00 hod
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 lokomotiv
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:
Pracovní doba:
Bližší informace:

Most – Komořany
Po-Pá 6:00 - 14:00 hod
A. Karl, tel. 478 004 250
a na: www.czechcoal.cz/cz/kariera
Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

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

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

RŮZNÉ

■ Prodám různé druhy originál
letadýlek – kyty, nesestavena, stříkací pistol na barvení. Telefon: 605
812 312
■ Prodám vázaný časopis Stadion, rok 1967 až 1985, celkem 33
svazků, telefon: 474 557 275 nebo
607 249 058
■ Prodám sešity Burda speciál –
křížková výšivka, 7 ks, z roku 19972000, 5 ks – Malování jehlou – Dorka výšivky 2001 – číslo 7, cena 200
Kč. Telefon: 412 152 444
■ Prodám časopisy Praktik, rok
2005-2013, celkem 95 ks, cena 200
Kč. Telefon: 412 152 444
■ Prodám časopisy Betynka, rok
2005-2008, 28 ks – 100 Kč. Telefon:
412 152 444

Podmínky - slušné a příjemné vystupování, flexibilita,
spolehlivost, férové jednání.
Věk minimálně 25 let. Ukončené SŠ vzdělání.
Pouze NEKUŘAČKY.
Životopis s fotografií zasílejte na níže uvedenou emailovou adresu.
Kontakt - matikova.petra@centrum.cz, 777 028 393

■ KOUPÍM

MOTOCYKL JAWA
/ ČZ - CROSS, MOPED, VELOREX
aj., nekompletní nebo jen ND,
velký TP, doklady, dále harmoniku heligonku, flašinet, vojenskou vzduchovku, socialistické
hračky, autíčka na ovládání na
bovden, také nářadí kovadlinu,
kleště, kovářskou probíjecí desku, signovačku, malý soustruh,
aj. Stačí SMS. Nabídněte cokoliv
- ozvu se hned - platí stále - 603
335 591

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 velkou
lodžií je v osobním vlastnictví. 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 v předsíni je dlažba. Na chodbě
komora. Informace o ceně na telefonický dotaz. Telefon: 734 796
300

Firma SPEKTRUM
přijme malíře – natěrače
s řidičským průkazem.

Kontakt: 608 112 122
Nabízím kompletní vedení účetnictví
a zpracování daňových přiznání.
Dlouholeté zkušenosti a praxe.
Telefon: 725 614 834

Hledáme

řidiče MKD
C+E+profesák

Plat 40 000 Kč
Kontakt: 724 607 258

SEZNÁMENÍ

■ Modrooký 29/182, tolerantní a
upřímný. Hledám dívku, která má
dobré srdce a ráda by poznala milého 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 překážka! Jsem ale z vesnice! Jen SMS,
prosím – Litvínov a Most. Telefon:
721 033 089. Jaroslav. Léto se blíží,
samota tíží, jen vážný vztah
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)

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.

Po celkové rekonstrukci, tj. elektřina,
plastová okna, rozvody vody, podlahy.
Dům má novou střechu, je odizolován
a zateplen. V bezprostřední blízkosti
obchod, MHD, sportovní hala, sjezdovka. Cena: 400 000 Kč. Při rychlém
jednání možná sleva.

Telefon: 608 026 025

sport
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Bednář byl čtvrtý při
turnaji v Dobré Vodě
DOBRÁ VODA – K druhému letošnímu turnaji nejvyšší kategorie ČP36 se billiard-hockeyisté vypravili do Dobré Vody
u Českých Budějovic. Místní
klub, v soutěžích družstev historicky vůbec nejúspěšnější, spojil
turnaj s oslavou čtvrtstoletí své
existence.
Ze zástupců Mostecka se
nejlépe vedlo Zdeňku Bednářovi. Kmenový člen BHC
Most, který letos hostuje právě
v Dobré Vodě, obsadil čtvrté
místo a v polovině seriálu tak
zůstává ve hře o celkové vítězství v Českém poháru. Velmi
dobré čtrnácté místo patřilo
Lukáši Fedičovi, mosteckému
hráči, který v letošní sezóně
hraje bez klubové příslušnosti
pouze soutěže jednotlivců. Šestnáctou příčku obsadil Ondřej
Müller z BHC StarColor Most.
S výjimkou jeho výkonu se ale
členové mosteckého A týmu do
výsledkové listiny výrazněji ne-

zapsali. Poměrně slušné bodové
zisky v boji o účast na mistrovství ČR si připsali žáci Řeháček
a Vaníček a ženy Grimmová
a Mišíková.
Výsledky WIP Reklama
Cupu: 1. Jakub David (BHK
Orel Boskovice), 2. Martin
Vrána, 3. Jakub Martinčič (oba
THE Orel Bohunice), 4. Zdeněk
Bednář (BHC Most), … 14. Lukáš Fedič (Most), … 16. Ondřej
Müller (BHC StarColor Most),
… 29. Ondřej Černý (BHC StarColor Most B), … 33. Dalibor
Frýba, … 39. Michal Justra (oba
BHC StarColor Most), … 42.
Radek Řeháček (BHC StarColor
Most B), … 47. Valentina Grimmová (Real Draci 18.ZŠ Most),
48. Pavla Mišíková (BHC StarColor Most B), … 50. Petr Henych (BHC StarColor Most), …
56. Matyáš Vaníček (Real Draci
18.ZŠ Most), … 70. Daniela
Uherová (BHC StarColor Most
B).
(has, jak)

Litvínov posílil
defenzívu, přichází
norský obránce Sorvik
LITVÍNOV – Extraligový HC Verva Litvínov získal další posilu
pro nadcházející sezonu naší
nejvyšší soutěže. Po útočníkovi
Nejezchlebovi se klub dohodl
na angažmá s norským reprezentantem Danielem Sorvikem.
Norský zadák (ročník 1990,
183 cm, 83 kg) se zúčastnil tří
světových šampionátů (2013 až
2015), na posledním letos ale
pro zranění chyběl. Reprezentoval Norsko již v juniorských
letech.
Naposledy působil ve švýcarském Küsnachtu (NLB), kde
dosáhl bilance 25 utkání, 4 góly,
13 asistencí.
Nominaci na světový šampionát v roce 2015 v Čechách
si vysloužil v klubu Valerenga
Oslo v norské lize, kde v ročníku 2014/2015 zaznamenal úctyhodnou celkovou bilanci: 55
zápasů, 23 + 42. Byl nejlépe

V sobotu ještě jednou
na házenou
I když už je po sezoně,
mohou se sportovní příznivci vydat v Mostě na ženskou
házenou. Tentokrát však na
tu na mezinárodní úrovni.
V mostecké sportovní hale se
v sobotu 4. června odehraje
utkání kvalifikace na ME žen
Česká republika – Ukrajina.
Začíná se v 18 hodin.

Golfová sobota

V Ceně Vršanské uhelné zvítězil
svěřenec trenéra Váni Father Frost
MOST – Hipodrom o víkendu hostil druhý podnik letošní dostihové
sezony. Mítink se tentokrát nesl v duchu Ceny společnosti Vršanské
uhelné.
V hlavním dostihu, rovině I.
kategorie na 1 400 metrů, s celkovou dotací 135 tisíc korun si
nejlépe vedl Father Frost s žokejem Janem Rájou v sedle.
Čtyřletý hnědák se tentokrát
představil v druhém nejrychlejším čase historie závodu a skvěle si poradil se sedmičkou soupeřů. Na rekordmana Terssia
Father Frostovi chybělo necelých šest desetin vteřiny.
Trenér Josef Váňa se mohl
usmívat, zatím se totiž v letošním roce jeho svěřencům na
mostecké dráze v jedničkových
dostizích nadmíru daří, nenašli
přemožitele. Před dvěma týdny
zde vyhráli Alpheus a Shaywan.
Tentokrát šel v jejich stopách

Father Frost ze stáje Statek Chyše.
„Potvrdilo se, že máme dobrého koně nejen na 1600 a 1800
metrů, ale zvládne i 1400 metrů,
myslel jsem si, jestli to na něj nebude krátké,“ říkal po skončení
dostihu trenér Váňa, který nyní
uvažuje o startu v míli při derby
dni ve čtvrtek 23. června.
V sedle hnědáka byl stejně
jako před šesti dny žokej Jan
Rája. „Když jsem s ním šel do
zkušebního cvalu, tak na něm
žádná únava nebo bolest znát
nebyla, byl od Josefa Váni výborně připraven,“ řekl spokojený
žokej.
Hlavními postavami vydařeného druhého mosteckého

odpoledne byli právě Jan Rája
a Bajuržan Murzabajev, kteří
bojují o první místo v jezdeckém šampionátu. Rája se prosadil ještě s tříletou Nazmou, která
v Ceně Ústeckého kraje na 2 000
metrů nesla nejvyšší hmotnost
63,5 kilogramu.
První tři dostihy dne to bylo
Murzabajevovo velké sólo. Nejprve se prosadil s tříletým Galisem trenéra Allana Petrlíka,
následovalo vítězství s nadějným Rumpl Cimpr Camprem
a hattrick zkompletoval v sedle
šestileté hnědky Dang Gia. Pořadí Ceny společnosti Vršanská
uhelná – Ceny Jezdectví: 1. Father Frost (ž. Jan Rája), 2. Ideal Approach (ž. Rade Koplík),
3. Dashing Home (ž. Bajuržan
Murzabajev), 4. NIne ou Four
(ž. Petr Foret), 5. Hello Hobby
(ž. Jiří Palík).
(jak)

Mladí judisté se sešli při 16. ročníku
Velké Ceny města Mostu
MOST – V Mostě se uskutečnil již 16. ročník Velké Ceny města Mostu v judu. Celkem se závodů zúčastnilo 112 závodníků ze 14 oddílů.
Z domácího oddílu 15. ZŠ přišlo závodit 27 mláďat a 2 mladší žákyně. Domácí mladí judisté z oddílu při 15. ZŠ Mostě vybojovali celkem 24 medailí.

střílejícím i nejproduktivnějším
obráncem soutěže a členem All-Star teamu.
HC Verva o produktivního
zadáka usiloval již v průběhu
minulé sezony. Nyní se s ním
dohodl na roční smlouvě s roční opcí.
Prvním cizincem v klubu
byl v roce 1992 Kanaďan Lloyd
Pelletier. Norský hráč litvínovský dres ještě neoblékal. Nový
kontrakt s klubem podepsal
další z beků Jiří Gula.
(jak)

Sedm zlatých medailí si odnesli Janoušek Václav, Bednář
Karel, Bednář Jakub, Boháč Ondřej, Potočková Zuzana, Džuban
Lukáš a Tichý Josef. Deset stříbrných medailí získali Kašpar
David, Klempt Matěj, Liptáková
Anežka, Salajková Aneta, Zikán
Ondřej, Komínek Jakub, Štrombach Jan, Beneš Erik, Vitvar Antonín a Zikánová Eliška. Sedm
bronzových medailí získali Hrzán Kryštof, Šamun Oliver, Čekel Jakub, Šťastný Petr, Vlková
Kateřina, Kumšta Viktor a Gänsler Tomáš.
Putovní pohár oddílu si opět
odvezli Tepličtí, kteří vyhráli v celkovém hodnocení nad

domácím oddílem o pouhých

8 bodů. Oddíl judistů z 15. ZŠ
v Mostě tak skončil na stříbrném místě. „Všem moc gratulujeme a těšíme se na další ročník,“
řekla trenérka mosteckého oddílu Veronika Nemčeková.
(nem, jak)

Výhrou by si soušské ženy
zajistily druhé místo v tabulce.
Kvůli absenci některých hráček
ze zdravotních nebo pracovních
důvodů však byla sestava soušského týmu poskládaná jinak,
než je obvyklé a od začátku tedy
bylo jasné, že zápas nebude vůbec snadný. To se také nakonec
potvrdilo. Souš odjela s porážkou 4:1.
„K utkání jsme zajížděli
oslabeni. Věděli jsme, že nás
čeká těžké utkání, ale zdravíčku neporučíte. S vítězem naší
skupiny jsme dokázali držet
krok první poločas. Škoda, že

jsme neproměnili čtyři brankové příležitosti, kdy jsme se
v první půli řítili z brejků na
branku domácích. V druhé půli
se projevily zdravotní problémy
a již jsme na domácí nestačili. Kostomlatům blahopřejeme k vítězství v naší skupině
a přejeme hodně štěstí do barážových bojů o postup do vyšší
soutěže,“ ohlédl se za průběhem utkání trenér týmu Karel
Giampaoli.
Druhý z trenérů, Ondřej
Chlad, se potom ohlédl za právě skončeným ročníkem divizní
soutěže žen.

„Celkově sezonu musíme hodnotit jako velice zdařilou, již
vzhledem k tomu, že celý ročník
jsme bojovali, více než se sou-

První červnový víkend na
golfovém hřišti přinese další
z dlouhodobě očekávaných
turnajů, které se na mostecký golf vrací vždy jedenkrát
ročně. Sobota 4. 6. bude od
9 hod. patřit pátému ročníku turnaje EUROMODA
CHALLENGE
TROPHY.
Hráči budou soutěžit v netto i brutto kategoriích. Ti,
kteří chtějí vyniknout pouze jedinou dobrou ranou, si
mohou svůj záměr ověřit ve
vložených soutěžích Longest
Drive a Nearest to Pin. Tradičními cenami pro hráče na
1. až 3. místě ve všech soutěžních kategoriích budou
vouchery na částečnou úhradu ročních hracích poplatků
a věcné ceny včetně losovací
soutěže. Po vyhlášení výsledků bude turnaj pokračovat
neformálním posezením.

Baník doma opět
prohrál a sestupuje
Fotbalisté
třetiligového
FK Baník Most 1909 se opět
představili na domácím hřišti a opět prohráli. Tentokrát
2:3 v normální hrací době
s Tachovem a mají už definitivu sestupu do divize.

Litvínov podlehl
doma Libiši
Fotbalisté divizního FK
Litvínov prohráli. Po minulém kole, kdy si poradili s FK
Louny, tentokrát doma nestačili na favorizovanou Libiš
a podlehli 2:3. Zůstávají tak
přišpendleni na předposlední příčce tabulky skupiny B.

Obrnice drží v tabulce
jedenáctou příčku
Fotbalisté Sokola Obrnice
jsou v tabulce I. A – třídy
skupiny B na jedenáctém
místě. V minulém kole byli
doma úspěšní, když porazili
Louny po poměrně divoké přestřelce 4:3. Třikrát se
v utkání trefil Olexa a jeden
gól přidal Kadlec.

Ondřej Král třetí na
domácím GP

Poslední zápas sezony fotbalistkám Souše nakonec nevyšel
KOSTOMLATY - Fotbalistky Baníku Souš zajížděly k poslednímu
utkání sezony do Kostomlat pod Milešovkou. Utkal se první tým
s třetím a čekalo se zajímavé utkání.
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peřem, se zdravotními problémy našich děvčat. Přesto je třetí
místo skvělé. Získali jsme celkem
44 bodů, kdy jsme 14 zápasů

vyhráli, 2 remizovali a čtyřikrát
odešli jako poražení. Skóre také
máme velice aktivní, vstřelili jsme
60 branek a obdrželi 22 branek.
S děvčaty ještě budeme v neděli
absolvovat oblíbený turnaj Divadelní kopačka, který spolupořádáme na našem hřišti a po letní přestávce zahájíme ve druhé polovině
července přípravu na nový ročník
divizní soutěže žen,“ řekl Chlad.
FK Kostomlaty p. M. – FK
Baník Souš 4:1 (1:1). Branka
Souše: Polívková. 80 diváků.
Sestava: Puravcová – Švamberová, Ratajová, Bouřilová,
Hejduková – Vorlíčková, Svobodníková, Králová, Tóthová –
Šnebergerová (73. Nováková),
Polívková. Trenéři: Karel Giampaoli, Ondřej Chlad.
(jak)

O uplynulém víkendu se
v mostecké sportovní hale
uskutečnil
badmintonový
turnaj Grand Prix kategorie
B dospělých. Domácí BK
Baník Most měl v republikovém turnaji svá tři želízka
v ohni, a to ještě dorostence
Ondřeje Krále, Jiřího Krále a Terezu Kozempelovou.
Největšího úspěchu dosáhl
Ondřej Král, když vybojoval
3. místo ve dvouhře.

Litvínovská nadějná
hráčka v repre U17
Fotbalový dívčí talent
z Litvínova, Tereza Lišková,
která nastupuje i za prvoligovou Spartu Praha byla
povolána do dívčí fotbalové
reprezentace ČR U17. Doposud byla členkou kádru kategorie U15 a U16.
(jak)
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fotoreportáž

3. červen 2016

Děti si mohly vyzkoušet jízdu na „mašině“ –
trenažér byl v obležení.

Záverečnou tečku udělali na náměstí oblíbení
Maxim Turbulenc.
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Nela Kailová si střihla
několik hitů společně
s dětmi.

PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,

MOST – Mezinárodní den dětí
si mohli užít nejmenší, ale i jejich dospělý doprovod na mosteckém 1. náměstí. Konal se tu
Den dětí s prasátkem Pigym
aneb Zkus to Ne!Bezpečně“.
Akci zahájil v pravé poledne primátor Mostu Jan Paparega. Na hlavním pódiu se
v průběhu dne, po který byl
připraven pro děti bohatý
program, „blýskli“ se svým
tanečním vystoupením například Pivoňky a Kulihráškové,
ale i další skupiny mažoretek
z tanečního studia Kamily
Hlaváčikové. V rámci akce
se také představila nová soukromá mateřinka, která by
měla zahájit provoz v Mostě
už od července. Rodiče dětí
se tu mohli seznámit s pa-

Policejní Hondu
obdivovali předev
ším
kluci. Mohli ji i pa
třičně
„oroštovat“.

ními učitelkami, ředitelkou
školy, ale hlavně s programem
školky. Tahákem dne byli také
policisté a jejich ukázky bezpečnosti. Děti si mohly také
vyzkoušet policejní techniku, nechyběl stánek BESIPu
a různá lákadla, například
trenažéry nebo také „alkoholické“ brýle. Vyzkoušet si
mohli zájemci správné a přesné parkování. Na pódiu se
vystřídali dále Ruda z Ostravy, Nela Kailová, mistři světa
v tanci Angeles I. a II., koncert tu měla mladá nadějná
zpěvačka Nella Řehořová
s kapelou, děti si zakouzlily
s Pavlem Kožíškem a závěrečnou tečku udělali Maxim Turbulenc. Akci moderoval Pavel
Cejnar z Evropy 2.
(sol)

Fronta se stála i na
speciální „alkoholické“
brýle.

Den dětí s Pigym
přilákal na 1. náměstí děti
i dospělé.
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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 nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

