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Makarenko ručně!
„Učitel by měl být člověk, 

který své povolání vykonává 
z lásky k dětem. Většina uči-
telů však miluje jen ty dva 
měsíce prázdnin. 

Je to ostatně jediné 
plus, které učitelské 
povolání v našem sys-
tému má.“ (Murphyho 
zákon)

Vedla jsem dceru 
Ráchel v pondělí do školy. 
Stály jsme před vchodem 
spolu s hrstkou dětí a čekaly až se brána vědění otevře. 
„Tady je ňák málo dětí, viďte? To je asi nějaká nová 
móda... když se končí ve čtvrtek, tak už se týden před-
tím do školy nemusí? To za našich časů nebylo! Já bych 
jim ukázal - Makarenka ručně“... prohodil nedaleko 
stojící tatínek a nechápavě kroutil nad hloučkem ško-
láků hlavou. 

Měl pravdu, ten muž. I já jsem zaznamenala  rodi-
ny v mém okolí, které fi niš školního roku pojaly poně-
kud netradičně (nebo snad už tradičně) a své ratolesti 
v těchto dnech už do školy neposílají. Osobně  jsem spíš 
stoupencem dodržování pravidel a s tímto fenoménem 
nesouhlasím. Na druhou stranu chápu, že výchova 
dětí, obzvlášť v podmínkách našeho současného škol-
ství, je neskutečná dřina a tento novodobý jev učitelé 
asi spíš vítají. 

Když onoho tatínka před školou potkám, budu se 
ho muset jen zeptat, jak to s tím Makarenkem myslel. 
Na koho chtěl vlastně praktiky Antona Semjonoviče 
„ručně“ aplikovat. Zda na rodiče, ministerstvo školství 
nebo na samotnou paní ministryni...

Dětem přeji za celou redakci veselé prázdniny se 
spoustou zážitků. Učitelům hlavně vydatný relax, aby 
si dobili spoustu energie. V očekávání událostí příštích, 
zářijovou inkluzí počínaje, ji rozhodně budou potřebo-
vat.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

ověk, 
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či-
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Milí čtenáři, 

týdeník Homér číslo 29/30 

vyjde v pátek 15. července.
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Do  Mezinárodního památníku obětem 
II. světové války v  Mostě (budova bývalého 
městského krematoria na starém hřbitově) 
můžete přijít obdivovat  velký model ame-
rického bombardéru B – 17 Flying Fortress. 
Do expozice II. světové vállky byl slavnostně  
umístěn tento čtvrtek (30. června).

MOSTECKO – Na Mostecku se otevírá od září nová 
pobočka soukromé vysoké školy BIBS. Je zaměře-
ná na ekonomiku a management, ale také na stu-
dium MBA a fi remní vzdělávání Leadership Aca-
demy. Výjimečná je v tom, že kombinovaná forma 
studia umožňuje skládat zkoušky online. 

BIBS je jedna z největších a nejstarších soukro-
mých vysokých škol v České republice. Od roku 
1998 ji absolvovalo už 3400 studentů. Škola pů-
sobí v Brně, Praze a Bratislavě. Nově by se měla 
otevřít i u nás, konkrétně v Litvínově.

Asi největším lákadlem pro studenty je forma, 
jakou mohou studium absolvovat. Kombinované 
studium nabízí fl exibilní studijní řád a prostřed-
nictvím počítače a internetu absolvovat zkoušky 
online. Školu proto mohou zvládnout i studenti 
při zaměstnání. „Studenti nemusejí absolvovat se-
mináře a přednášky, které probíhají  klasicky v do-
movském sídle školy, v Brně. Konzultace s lektory, 
ale i zkoušky probíhají přes počítač. Ke zkoušce se 
ale musí student dostavit do naší učebny, kterou 
tady teď na severu Čech vytvoříme. Zkušební testy 
a programy jsou totiž funkční jen na našich počí-
tačích,“ přiblížil způsob studia na BIBS předseda 
představenstva B.I.B.S., a. s. Tomáš Prejza. Jedi-
nou výjimkou, kdy student skládá zkoušku ústně, 
je státní závěrečná zkouška. 

Podmínkou pro studium na vysoké škole BIBS 
je u bakalářského programu maturita u magister-
ského programu pak znalost angličtiny na takové 
úrovni, aby zvládli studenti výuku v angličtině. 
Stejně tak si musí zaplatit školné, které činí pět-
ačtyřicet tisíc korun ročně v bakalářském studiu. 
„Abychom na Mostecku mohli otevřít další poboč-
ku naší školy, musíme sehnat alespoň kolem třiceti, 
ideálně kolem padesáti studentů. Zájemci se mo-
hou hlásit už nyní. Čas mají ale ještě i v průběhu 

září,“ uvedl Tomáš Prejza. Studenti mohou studo-
vat na BIBS obor ekonomika a management jak 
v tříletém bakalářském, tak i v navazujícím magi-
sterském programu. „Výhodou je navazující magi-
sterské studium. Po úspěšném absolutoriu studenti 
získávají plnohodnotný titul magistra (MSc), kte-
rým se mohou prokazovat nejen u nás, ale i v Britá-
nii,“ říká dále Tomáš Prejza. Absolventi školy zís-
kají široké uplatnění na trhu práce, a to zejména 
u zahraničních fi rem působících u nás ve velkém 
měřítku. „Všechny tyto společnosti titul MSc velmi 
uznávají. V Británii jde o velmi rozšířený titul,“ po-
dotýká Tomáš Prejza a dodává: „Naše škola patří 
také k největším poskytovatelům MBA u nás. Na 
tento plnohodnotný titul máme ochrannou znám-
ku, kterou má u nás jen několik málo zahraničních 
škol. Nejde jen o profesní kurz, který mnozí v ČR 
absolvovali a zaměňují ho s ním.“  (sol) 

Na Mostecko přichází 
nová vysoká škola

Knihovna  v létě nezavírá!
Městská knihovna v Moste bude v průběhu 

letních prázdnin fungovat v běžném režimu. 
Otevírací doba v červenci a srpnu zůstává stej-
ná jako během roku: Po 10 – 18 hodin, Út 10 
– 18 hodin, St - zavřeno, Čt – 10, Pá 10 – 18 
hodin, So 9 – 12 hodin.

Bližší informace o vysoké škole BIBS na-
jdete na www.bibs.cz. Zájemci o studium se 
mohou obracet na paní Langerovou, e-mail: 
langerova@bibs.cz, tel.: 775 879 903. 

„Žádáme vládu, aby spravedlivě 
rozdělila  podporu mezi horníky 
u nás na Mostecku a na Ostravsku“

hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček

ÚSTECKÝ  KRAJ – Výbor pro sociální politiku Po-
slanecké sněmovny, Zastupitelstvo Ústeckého 
kraje a Hospodářská a sociální rada ÚK podpořily 
ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Mark-
sovou Tominovou, která chce přesvědčit vládu, 
aby schválila pro propouštěné horníky z Mostec-

ka stejnou kompenzaci, jakou poskytla horníkům 
z  OKD. Výbor i zastupitelstvo i krajská tripartita 
přijaly usnesení, ve kterém k tomuto kroku vyzý-
vají vládu.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém ponděl-
ním jednání přijalo usnesení, ve kterém žádá vlá-

du ČR, aby příspěvek ke snížení dopadů útlumu 
těžby byl pro zaměstnance v Ústeckém kraji stej-
ný jako v  Moravskoslezském kraji, kde už vláda 
o kompenzaci pro propuštěné horníky rozhodla.

(Pokračování na straně 7)

Hejtman: Chceme spravedlnost pro naše horníky
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MOST – Dusno panovalo na posledním jednání mosteckého zastu-
pitelstva. A to doslova. V neklimatizovaném jednacím sále teplota 
stoupala vysoko nad běžnou hladinu, kdy jsou ještě úředníci v kan-
celářích schopni vnímat a pracovat. Nepomohly větráky ani otevře-
ná okna. Zastupitelé ale navzdory tropickým teplotám uvnitř i ven-
ku jednali svižně a skončili už za tři a půl hodiny.

Poslední předprázdninové 
jednání ignoroval zastupiteský 
klub KSČM. Na jednání se tak 
dostavilo jen 33 politiků ze 
zvolených 45. Na úvod jednání 
zastupitelů přišli diskutovat ob-
čané ze Souše. Upozorňovali na 
hluk z  Autodromu Most a žá-
dali vedení města, ať vstoupí do 
jednání s  majiteli areálu. Upo-
zorňovali na to, že hluk z auto-
dromu trvá i po dvacáté hodině 
večer a žádali vydání přísluš-
né městské vyhlášky, která by 
provoz autodromu upravovala. 
K názoru občanů se připojili ně-
kteří zastupitelé. 

V  diskuzi zastupitelů na zá-
věr jednání se nejprve Berenika 
Peštová (ANO) dotazovala na 
připravenost města na platnost 
zákona o zveřejňování smluv 

a objednávek. „Máme metodický 
pokyn pro společnosti a příspěv-
kové organizace. Úředníci absol-
vovali školení. Jsme připraveni,“ 
ujistil zastupitele náměstek pri-
mátora Marek Hrvol (Severoče-
ši Most).

Zastupitelka Hana Jeníčko-
vá (SMM) apelovala na vedení 
města, aby podpořilo oslavy 
500. výročí kostela Nanebevze-
tí Panny Marie. „Bylo by dobře, 
kdybychom uspořádali velko-
lepé oslavy a peníze dali už do 
rozpočtu na příští rok,“ vyzvala 
Hana Jeníčková vedení měs-
ta. Náměstkyně Markéta Stará 
(Severočeši Most) ji ujistila, že 
město s oslavami počítá. „Vstou-
pili jsme do jednání s  kastelán-
kou kostela a nabídli organizační 
podporu oslav, nebráníme se ani 

podpořit oslavy fi nančně,“ uved-
la náměstkyně. 

Jana Schillera (ANO) zajíma-
la petice obyvatel lokality u blo-
ku 100 a to, jaká bezpečnostní 
opatření město chystá pro tuto 
oblast. „Lokalita je závadová, 
migrují nám tu nepřizpůsobiví 
obyvatelé hlavně kvůli sociálním 
dávkám,“ připustil primátor 
Jan Paparega (Severočeši Most) 
a ujistil zastupitele, že město 

připravuje řadu opatření pro 
zvýšení bezpečnosti. Městská 
policie Most bude v lokalitě více 
monitorovat jednotlivé osoby, 
které se podílejí na narušování 
občanského soužití. Chystá se 
také metodika, jak zmapovat 
ohniska protiprávního jedná-
ní. Znovu zastupitelé usednou 
k jednání 22. září. Během prázd-
nin se zastupitelstvo nekoná. 

(pur)

Otázka pro 
mosteckého 
radního To-
máše Kubala:

Jaká je 
podle vás 
budoucnost 
mosteckého 
mládežnického fotbalu pod 
správou Mosteckého fotbalo-
vého klubu?

„Díky soudržnosti vládní 
koalice se podařilo prohlaso-
vat záchranu mládežnického 
fotbalu hrajícího pod FK Baník 
Most- FAJM. Pokud stávající 
vlastník splní naše podmínky, 
město Most je připravené pře-
vést děti pod MFK, aniž by se 
snížila úroveň soutěží, které 
právě hrají. Jsme připraveni 
dál fi nancovat mládežnické fot-
balisty v obou úrovních, které 
máme, a věřím  v brzké možné 
propojení.   Jsem rád, že město 
bude mít dohled ve své orga-
nizaci na své peníze a už nikdy 
nepřipustí, aby takto skončil 
fotbal. V tomto případě jsem 
optimistou. Pevně věřím ve 
světlou budoucnost a jsem rád 
že  děti mohou dál kopat fotbal 
na této úrovni.“

MOST – Most už nebude půjčo-
vat svým občanům na rozvoj 
bydlení. Zastupitelé zrušili Fond 
rozvoje bydlení města Mostu. 
Obyvatelé Mostu prý už o půjč-
ky neměli zájem.

Zrušení Fondu rozvoje by-
dlení schválili zastupitelé po-
hodlnou většinou. „Fond není 
dlouhodobě využíván, lidé 
o něj nemají zájem. Nechceme 
jít cestou konkurence bankovním 
ústavům,“ prohlásil náměstek 
primátora Marek Hrvol (Seve-
ročeši Most). Za udržení fondu 
se postavila Berenika Peštová 
(ANO). Připomněla, že fond 
má význam také v  sociálním 
bydlení a v  rozvoji bydlení 
pro mladé lidi. „Město volá po 
tom, aby mladí lidé neodcházeli 
a zůstávali v Mostě. Aby je město 
udrželo, mělo by jim nabídnout 
půjčky z  fondu na dostupné by-
dlení. Za celé roky jsme neudělali 
nic, aby měli lidé o půjčky zájem. 
Nezměnili jsme pravidla pro půj-

čování z fondu, aby byl pro mla-
dé lidi lépe uchopitelný,“ prohlá-
sila Berenika Peštová. „Podporu 
mladých lidí jsme už zvažovali. 
Chceme hledat způsoby podpory 
sociálního bydlení. Nechceme ale 
jít dál cestou půjček,“ uvedl ná-
městek. 

Nezájem o půjčky ze strany 
obyvatel města trvá od roku 
2011. To byla uzavřena pouze 
jediná smlouva o půjčce. Další 
pak v  roce 2013. V  posledních 
dvou letech neměl zájem nikdo. 
Ve fondu v současné době zbývá 
téměř jedenáct miliónů korun. 
Návratná fi nanční výpomoc 
ze Státního fondu rozvoje by-
dlení ČR, kterou město získalo 
v roce 1994 při založení Fondu 
rozvoje bydlení města Mostu, 
byla vrácena v  prosinci 2004. 
Zůstatek z  fondu rozvoje byd-
lení bude převeden do Fondu 
rezerv a rozvoje. Město peníze 
v budoucnu použije na důležité 
investice.  (pur)

MOST – Hospodaření Mostu za 
rok 2015 skončilo přebytkem ve 
výši sto šedesát milionů sedm 
set šedesát jedna tisíc korun. 
Saldo příjmů a výdajů oproti 
roku 2014 se zlepšilo o více než 
sto jedenáct miliónů korun. 
Více než třicet sedm miliónů 
korun se rozhodlo město uše-
třit a převést do Fondu rezerv 
a rozvoje. 

V průběhu loňského roku byl 
rozpočet města upraven. Skuteč-
né příjmy dosáhly 1 179 910 000 
korun a byly o osmdesát dva 
milionů vyšší než upravený roz-
počet. Výdaje pak byly o téměř 
sto sedm milionů nižší, než bylo 
plánováno v rozpočtu. „Nechce-
me přebytek ‚projíst‘, ale chceme 
si udělat rezervu pro investice 
v příštích letech. Padesát procent 
rozdílu skutečných daňových 
příjmů a upraveného rozpočtu 
proto navrhujeme převést do 
Fondu rezerv a rozvoje,“ uvedl 
během projednávání výsledku 

hospodaření náměstek primá-
tora Marek Hrvol (Severočeši 
Most). S návrhem zastupitelstvo 
souhlasilo. Významnou část pří-
jmů v loňském roce představují 
dotace. Ty byly rozpočtovány 
na padesát čtyři miliónů korun. 
Během roku ale došlo k  navý-
šení přijatých dotací o bezmála 
sto osmnáct miliónů korun. 
Mezi nejvýznamnější investič-
ní dotace v  loňském roce patří 
téměř šest miliónů korun na 
rekonstrukci budovy bazénu 
ZŠ U Stadionu, téměř devět 
miliónů korun na rekonstruk-
ci budovy ZŠ Rozmarýnová, 
více než dva milióny korun na 
prostorový informační systém 
Mostecka, téměř deset miliónů 
korun na IPRM DEMOS Veřej-
ná prostranství blok 95 – 100, 
na rekonstrukci přednádraž-
ních prostor dvacet tři miliónů 
korun a pět miliónů korun na 
rekonstrukci tramvajového pře-
stupního uzlu.  (pur)

MOST - Po převodu město získá možnost disponovat s převáděnými 
právy k hráčům a kontrolu nad FAJM. Mostecký fotbalový klub by 
tak měl přijmout pod svá křídla hráče v jednotlivých mládežnických 
kategoriích a soutěžích působících ve FAJM, ale také hráče divizní 
soutěže dospělého A mužstva FKBM.

„Chceme se postarat o fotba-
listy. To jsme už mockrát dekla-
rovali. Proto hodláme převzít 
hráče do Mosteckého fotbalové-
ho klubu, a proto jsme schválili 
na tento převod částku téměř 
pěti milionů korun. Tuto dotaci 
ale skutečně poskytneme pouze 
za předpokladu, že Fotbalová 
akademie i FK Baník Most splní 
přesně specifi kované podmínky,“ 
konstatuje primátor Jan Papa-
rega. Jednou z těchto podmínek 

je změna stanov spolku. Další 
podmínkou je, že jedinými čle-
ny spolku se stanou město Most, 
Technické služby města Mostu 
a Sportovní hala Most. Čle-
ny statutárních orgánů budou 
výhradně osoby nominované 
městem a toto bude zapsáno ve 
veřejném rejstříku. Spolek dále 
musí městu předložit potvrzení 
o bezdlužnosti a seznam majet-
ku a závazků. Další nezbytnou 
podmínkou je, že Fotbalová 

asociace ČR bude evidovat pře-
vod členských práv k  hráčům 
a k  soutěžím v  mládežnických 

kategoriích a hráčů dospělých 
A týmů z FK Baník na Mostec-
kých fotbalový klub.  

Primátor Paparega dále do-
dává: „Není možné, aby město 
dál dotovalo klub (FAJM), který 
má takové závazky, že by dota-
ce stěží pokryla právě je. Kde by 
pak brali další fi nance na zajiš-
tění činnosti a provozu?“ Slouče-
ní fotbalistů pod jeden subjekt, 
který je ve vlastnictví města 
(tedy Mostecký fotbalový klub), 
těmto problémům do budouc-
na zabrání. „Ze strany města je 
to hozená rukavice, uvidíme, jak 
se s  ním FAJM a FK Baník vy-
rovnají,“ uzavírá Jan Paparega. 
 (rad)

Od města už si peníze 
na bydlení nepůjčíte

Hospodaření Mostu 
skončilo přebytkem

Na posledním jednání mosteckého 
zastupitelstva bylo tři hodiny dusno

MOST – Mostečtí zastupitelé sjednotili fotbalové kluby pod správu 
jediného subjektu, a to městského Mosteckého fotbalového klubu. 
Fotbalové téma rozhýbalo celé jednání mosteckých zastupitelů. Ně-
kteří zastupitelé se pozastavovali nad tím, že by město mělo platit 
za dospělé fotbalisty, které navíc Mostecký fotbalový klub ani ne-
potřebuje. 

Sjednocení fotbalových klu-
bů se uskuteční díky dotaci 
bezmála pět milionů korun pro 
Mostecký fotbalový klub. Ten 
za tyto peníze odkoupí mládež 
i dospělé fotbalisty A týmu od 
FK Baník Most 1909 a Fotbalo-
vé akademie Josefa Masopusta.  

Některým  zastupitelům se 
ale zdálo nemorální zaplatit za 
členská práva malých fotbalis-
tů. Zejména podle zastupitelů 
ANO bylo možné fotbalovou 
mládež získat bezplatně. „FK 
Baník Most 1909 je zadluže-

ný a vydírá město. Požaduje od 
nás téměř pět milionů korun za 
to, že nám uvolní hráče. Peníze 
chce co nejdřív, prý proto, aby se 
děti mohly přihlásit k  soutěžím 
za nový klub. Fotbalová akade-
mie ale tento převod nepodpoří. 
My samozřejmě také chceme, 
aby děti mohly hrát a trénovat 
ve fungujícím klubu. Převod by 
ale měl být zdarma,“ prohlásil 
v  úvodu diskuze Jan Schiller 
(ANO). Podle Josefa Tancoše 
(ČSSD) je ale tato transakce je-
diným způsobem, jak mostecký 

fotbal zachránit. „V dnešní době, 
kdy FK Baník není v kondici, aby 
mohl dál pokračovat, jsme povi-
nni fotbal zachránit. Není jiná 
varianta. Dostat děti z Baníku do 
klubu města je jediná možnost,“ 
vysvětlil Josef Tancoš kolegům, 
kteří o dotaci stále pochybova-
li. Mezi ně patřili i Luboš Pi-
tín a Hana Jeníčková (SMM). 
„Máme zájem, aby v Mostě fun-
goval fotbalový klub, ale ne tak, 
že si město koupí hráče d kra-
chujícího Baníku. Kdyby šlo jen 
o děti, budiž. Jde ale i o dospělé 
fotbalisty, navíc mizerné hráče, 
které nepotřebujeme,“ pochy-
boval o nutnosti nákupu hráčů 
Luboš Pitín. Konsolidaci veške-
rých mládežnických soutěží pod 
správu Mosteckého fotbalového 
klubu podpořil primátor Jan 
Paparega. Ten připomněl také 
úsporu pro příští roky, kterou 
tento krok městu přinese. „Mít 
tři fotbalové subjekty a dva diviz-
ní týmy je i pro evropské město 
sportu luxus. Pokud mládežnic-
ké soutěže sjednotíme, ušetříme 
příští rok milion korun,“ uvedl 
argument pro primátor Mostu. 
Nakonec návrh těsnou většinou 
prošel a Most bude mít jen je-
den jediný fotbal, a to Mostecký 
fotbalový klub.  (pur)

Most se chce postarat o všechny 
fotbalisty a vyčlenil na to miliony

„Je však třeba dodržet jasně specifi kované podmínky,“ říká primátor Paparega

Kvůli fotbalu houstla atmosféra

Lidl zmizel z povrchu 
MOST - Demolice mostecké prodejny Lidl se blíží do fi niše. Po 
bývalém objektu jsou na staveništi už jen zbytky sutin a poté se 
bude moci začít s výstavbou nové prodejny. V pořadí už druhý 
nově postavený Lidl v republice by měl mít moderní vzhled, měl 
by být ekologický, s širším sortimentem. Nová prodejna by se 
měla otevřít letos v listopadu. Její součástí budou toalety a pro-
dej kávy s sebou.  (ina)  

  Zastupitelské lavice KSČM zely tentokrát prázdnotou.

Jan Paparega

  Primátor Jan Paparega (vlevo) při diskuzi se zastupiteli za ANO.
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MOST –  Nové podzemní kontejnery se objevily v těchto dnech v uli-
ci Čsl. armády.  V současné době je po městě rozmístěno už 216 po-
lopodzemních odpadních nádob. 

Jedenaosmdesát kontejnerů 
slouží na směsný komunální 
odpad, ostatní  na tříděný – 
sklo, papír či plasty. Podzem-
ní nádoby město instaluje do 
lokalit, kde je to vhodné a kde 
si to lidé přejí. „Bohužel často 
nelze nové kontejnery umís-
tit z důvodu podzemních sítí. 
Přesto z dlouhodobého hlediska 
u polopodzemních kontejnerů 
převažují pozitiva. Jsou pro svou 
kapacitu praktičtější, působí es-
tetičtěji, je kolem nich méně ne-
pořádku a lépe se udržují a čis-

tí,“ uvedl ředitel TS Most Karel 
Mutinský. Kontejnery mají ale 
i svá negativa. Například velký 
objem kontejneru nenutí obča-
ny šetřit místem a někdy uklá-
dají neslisované tetra paky, pet 
lahve, velké kartonové krabice. 
„Tento neupravený odpad občas 
ucpe vhozový otvor a lidé mají 
dojem, že kontejner je přeplně-
ný,“ upozorňuje ředitel. Ve fázi 
výstavby jsou také stanoviš-
tě  v ulici Pionýrů u bl.327, Fr. 
Malíka u bl. 724 a A. Dvořáka 
bl.80.  (nov)

Dotace na vodovod 
Zastupitelé schválili podání 

žádosti o úhradu nákladů na 
vodovod a retenční nádrž ve 
Sportovně rekreačním areá-
lu Most Velebudice z  patnácti 
ekomiliard na odstranění škod 
vzniklých před privatizací tě-
žebních hnědouhelných společ-
ností. V roce 2006 podalo město 
žádost na výstavbu celého spor-
tovně rekreačního areálu za sto 
devadesát miliónů korun. Zís-
kání tak vysoké dotace na celou 
akci už ale není reálné, a tak se 
město rozhodlo žádat alespoň 
čtrnáct miliónů korun na přive-
dení pitné a užitkové vody a vy-
budování retenční nádrže.

Divadlo je města
Městské divadlo v  Mos-

tě, spol. s.r.o. patří už celé jen 
Mostu. Město se stalo jediným 
společníkem po bezúplatném 
převodu podílu spolku Ponta-
nus. Převod schválili mostečtí 
zastupitelé. 

Prodávaly se 
pozemky i garáže

Zastupitelé schválili prodej 
deseti pozemků. Mimo jiné Do-
pravnímu podniku měst Mostu 
a Litvínova na třídě Budovatelů 
pod nástupišti tramvají. Dále 
město prodalo pozemek spo-
lečnosti Lidl v  ulici Velebudic-
ká pro výstavbu parkoviště pro 
zákazníky. Pozemky v  Janově 
prodalo město Most městu Lit-

vínov, které tu bude provádět 
úpravy komunikací. Směnilo 
také pozemek s SBD Krušnohor. 
Nově nabytý pozemek je určen 
na výstavbu parkoviště u Luny. 
Most také prodal halové garáže 
v ulici K. J. Erbena. 

V Josephu nový 
investor

Zastupitelé schválili prodej 
pozemku v průmyslové zóně Jo-
seph společnosti Atlas Box and 
Crating Company Ireland Ltd.  
na výstavu závodu na výrobu 
ekologických obalů. Ve svém zá-
vodě chce investor každý rok po 
dobu tří let vytvořit až třicet no-
vých pracovních míst. Rozšířit 
stávající výrobní areály v  zóně 
Joseph se rozhodla také spo-
lečnost ALEVEN MOST. Zá-
měrem společnosti je další roz-
šíření výroby pro nové modely 
automobilů a zřízení výzkum-
ného a vývojového střediska. 
Vzniknout by mělo dalších více 
než sto nových pracovních míst.

Softball bez dotace
Neinvestiční dotaci od měs-

ta nezískal SOFTBALL CLUB 
PAINBUSTERS MOST na orga-
nizační zabezpečení mezinárod-
ní sportovní akce Evropský po-
hár žen v soft ballu – Most 2016. 
V  loňském roce mostecký soft -
ballový klub úspěšně hostil mis-
trovství Evropy juniorů. V  roce 
2019 by se mělo v Mostě konat 
mistrovství světa mužů. (pur)

MOST – Pláže, plovoucí mola i přístaviště. To všechno chce mít měs-
to u Jezera Most. Tahle vodní „paráda“ ale vyjde na osmdesát mi-
liónů korun. Město proto žádá o úhradu nákladů na oddechovou 
pobřežní zónu z patnácti ekomiliard. Podle ministerstva fi nancí by 
se mělo s akcí začít ve druhé polovině příštího roku. Zastupitele za-
jímala zejména kvalita vody v jezeře.

Původní rozpočet na odde-
chovou zónu se navýšil ze třiceti 
na osmdesát miliónů korun. 
Proto museli zastupitelé zno-
vu schvalovat podání žádosti 
o úhradu nákladů na akci z pat-
nácti ekomiliard. Zastupitele při 
schvalování zajímalo, zda bude 

voda v jezeře vhodná ke koupání 
a zda má město informace o její 
kvalitě. O rozbory kvality vody 
požádala Lubomíra Mejstříko-
vá (ANO). Zastupitelé chtěli 
mít především jistotu, že pokud 
město jezero i jeho okolí od stá-
tu převezme, bude voda v jezeře 

kvalitní. Podle některých zastu-
pitelů voda ještě před dvěma 
lety nesplňovala parametry pro 
koupání. Lubomíra Mejstříková 
požadovala rozbory nejen vody 
v jezeře, ale také zdrojové vody. 
Primátor Jan Paparega všechny 
ujistil, že toto otázkou se město 
intenzivně zabývá.

Jezero Most a jeho 
pobřeží

Do projektu Jezera Most už 
bylo nainvestováno 300 mili-

ónů korun. Dalších osmdesát 
miliónů korun má stát odde-
chová zóna na jeho březích.  
Neměly by chybět písčité pláže 
v  jižní části jezera. Tam také 
mají být dětská hřiště, hřiště 
na plážový volejbal, stolní te-
nis a převlékárny. Na vodní 
hladině budou plovoucí mola 
pro plavce i jako relaxační 
zóny. Plovoucí mola budou 
také sloužit jako přístaviště pro 
plavidla, poskytovat prostor 
pro půjčovnu lodí i zázemí pro 
správu přístaviště.  (pur)

Z jednání mosteckých 
zastupitelů

Ostře sledovaná jezerní voda

V Mostě přibyly další kontejnery

  Po městě je rozmístěno už 216 polopodzemních odpadních nádob. 

  Mostečtí zastupitelé žádají důkladné rozbory kvality jezerní vody.
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MOST - Na prknech mosteckého divadla začíná vznikat další muzi-
kál. Jeden z nejznámějších a nejpopulárnějších československých 
muzikálů – Starci na chmelu uvede činohra Městského divadla 
v Mostě 16. září na Velké scéně. Vstupenky jsou již v prodeji.

„Příběh z letní chmelové bri-
gády vypráví o silné lásce a víře 
v druhého člověka i v sebe sama; 
o důležitosti osobní integrity 
a svobody. Ačkoliv zanikla doba 
socialistických brigád, nezaniklo 
naštěstí rozechvění a rozbola-
vění ze začínající lásky. Mladí 
diváci mají možnost identifi ko-
vat se s postavami studentů – 
především s půvabnou Hankou 
a romantickým Filipem, starší 
diváci mohou zavzpomínat na 
mládí a nadějeplnou atmosféru 
60. let,“ říká k chystanému mu-
zikálu dramaturg Michal Pětík. 
V hlavních rolích muzikálu  
Starci na chmelu v režii Zbyňka 
Srby uvidíme Ondřeje Dvořáka, 
mladou absolventku brněnské 
JAMU Kristýnu Hulcovou a Ja-
kuba Koudelu. V dalších rolích 
se představí Jiří Kraus, Zita Be-
nešová, Matyáš Procházka, Mi-
chal Krupa, Lilian S. Fischerová 
a sbor mladých a talentovaných 
česačů a česaček chmele. Po del-

ší odmlce se do mosteckého di-

vadla vrací Andrea Traganová.
Autory výpravy jsou Petr 

Kastner (scéna) a Kateřina Háj-
ková (kostýmy). Diváci uslyší 
všechny populární melodie 
(Milenci v texaskách, Bossa 

Nova, Život je bílý dům ad.), 
zahrané pětičlennou kapelou 
v čele s Františkem Krtičkou. 
Úpravu podle fi lmového scé-
náře pořídili Vlastimil Novák 
a Zbyněk Srba.  (ter)

MOST – Mostecké gymnázium, hudební projekty nebo sociální pro-
jekty podpořili dotací mostečtí zastupitelé. Peníze naopak od města 
nedostal Svaz neslyšících a nedoslýchavých a na zavlažování golfo-
vého hřiště nepřispělo město ani I. Golf Clubu Most.

Zastupitelé rozdávali z měst-
ské pokladny statisíce. Nepod-
pořili ale žádost I. Golf Clubu 
Most o dotaci na zavlažování 
golfového hřiště. Na zajištění do-
dávky technické vody žádalo 
sdružení sto padesát tisíc korun. 
„Areál neslouží jen golfi stům. 
Celkem golfové hřiště v  Mostě  
využívá až osm set golfi stů. Gol-
fové hřiště slouží také veřejnosti. 
Cyklistům, geocacherům, přichá-
zí sem modeláři, cyklisté, fotogra-
fové, žáci mosteckých základních 
škol. Navíc je třeba si uvědomit, 
že sdružení žádá dotaci na to, 
aby se mohlo řádně starat o po-
zemky, které patří městu. Téměř 
veškerá voda na území Velebu-
dické výsypky je pouze dešťová, 
vzhledem k poloze hřiště je vylou-

čena dostupnost spodních vod,“ 
apeloval na kolegy zastupitel 
Luboš Pitín (SMM). Berenika 
Peštová (ANO) před hlasová-
ním ještě zastupitelům připo-
mněla, že I. Golf Club Most si 
na zavlažování a přívod vody do 
areálu nemůže sáhnout na dota-
ce z patnácti ekomiliard. Návrh 
usnesení v  případě dotace pro 
golf zastupitelé neschválili. 

Stejně tak nepodpořili žádost 
Svazu neslyšících a nedoslýcha-
vých v ČR, Základní organizaci 
v Mostě o sto dvacet devět tisíc 
korun na týdenní pobyt pro 
své členy a rodinné příslušníky 
v Železné Rudě. Naopak bez vý-
hrad poskytli zastupitelé dotaci 
dvacet tisíc korun na pořádání 
desátého ročníku multižánro-

vého hudebního festivalu Most 
for Music 2016 a stejnou částku 
na Mostecká hudební setkání 
26. koncertní sezónu. O dvacet 
tisíc korun požádal ředitel Pod-
krušnohorského gymnázia na 
úhradu nájemného ve sportov-
ních a tělovýchovných zaříze-
ních za I. pololetí 2016. „Jedná 
se o zařízení kraje, škola by tedy 
měla žádat o dotaci kraj,“ mínila 
zastupitelka Berenika Peštová. 
Školy se ale zastal primátor Jan 
Paparega: „Ředitel školy uvedl, 
že kraj na nájem sportovních 
zařízení nepřispívá. Škola je sice 
krajské zařízení, ale chodí do ní 
převážně děti z Mostu.“ Zastupi-
telé se nakonec rozhodli gym-
názium podpořit. 

Most přispěl na 
sociální služby

 Mezibořská Energie od 
Mostu dostala čtyřicet tisíc 

korun na projekt Chráněný 
byt. Diakonie ČCE dostala 
padesát tisíc korun na Azy-
lový dům pro ženy a matky 
s  dětmi. Organizaci K  srdci 
klíč přiznali zastupitelé osm-
desát tisíc korun na Azylový 
dům pro muže v  Mostě, tři-
cet tisíc korun na Noclehárnu 
v Mostě a téměř devadesát ti-
síc korun na Dům na půl cesty 
v Mostě. Most k naději získal 
třicet tisíc korun na provo-
zování Linky duševní tísně 
a čtyřicet tisíc korun na Te-
rénní protidrogový program. 
Dům romské kultury získal 
dvacet tisíc korun na Terén-
ní programy Chanov, dvacet 
tisíc korun Oblastní chari-
ta Most na osobní asistence, 
Hospic v Mostě dvacet osm ti-
síc korun na odlehčovací služ-
by. Kompletní seznam podpo-
řených najdete na homerlive.
cz  (pur)

MOST - Olympijského běhu na mosteckém autodromu se minulý 
týden zúčastnilo 249 závodníků.  Jedná se o rekordní počet v  jed-
natřicetileté historii amatérských běžeckých závodů na této dráze. 

Vloni své síly na oválu po-
měřilo 139 sportovců. „Na 
autodromu se běhá už od roku 
1985, o dva roky později se zdej-
ší závod přihlásil k mezinárodní 
akci Olympijský běh. V  Česko-
slovensku měl právě v  tom roce 
premiéru v Praze na Strahově. Je 
tu i dnes několik matadorů, kteří 
na startu tohoto závodu tenkrát 
nechyběli. Bohumil Kreml, Vác-
lav Smolák, Tomáš Ondrášek či 
Karel Červenka,“ vyjmenoval 
dlouholetý pořadatel závodu 
a jeho současný promotér Petr 
Pabišta.

Karel Červenka, který minu-
lý týden oslavil 75. narozeniny, 
si bez ohledu na úmorné vedro 
zvolil delší, tedy osmikilome-
trovou trať. Neuvěřitelně vi-
tální a i v  cíli dobře naladěný 

a usměvavý muž má totiž na 
svém kontě více než 50 mara-
tonů, ve Švýcarsku dokonce 
zdolal i stokilometrovou trať. 
„Dnes to nebylo ono. Měl jsem 
totiž zlomeninu v  rameni a od 
dubna je to teprve můj druhý 
závod. Nevyhnul jsem se proto 
poměrně velké krizi. Pomohla mi 
ji ale zvládnout sympatická mla-
dá dívka, která mi na trati dělala 
společnost,“ svěřil se nejstarší zá-
vodník startovního pole.

Loňské prvenství na delší 
trati obhájil čtyřiadvacetiletý 
Aleš Filingr v čase 28:32 minuty, 
což znamená více než minutové 
zlepšení. Na autodromu je to už 
jeho třetí vítězství. Mezi žena-
mi nenašla na osmikilometrové 
trati přemožitelku Hana Melo-
nová, která ji zvládla za 37,28 

minuty. Čtyřkilometrovou trať 
zvládl nejrychleji uběhnout 
Jakub Stejskal, vítězkou žen-
ské kategorie se stala Antonie 
Ležalová. Tři nejrychlejší muži 
a ženy na každé z tratí si kromě 
medailí odvezli domů i věcné 

dary a propagační předměty. 
Účastí v běhu lidé navíc pomá-
hají potřebným. Mohou totiž 
přispět na podporu charitativní 
činnosti Olympijské nadace, jež 
umožňuje sportovat dětem ze 
sociálně slabých rodin.  (nov)

Divadlo zkouší Starce na chmelu

Zastupitelé rozdávali dotace, 
golf ale zůstane dál bez vody

Olympijský běh na autodromu 
ozdobila rekordní účast

  Karel Červenka se sympatickým doprovodem.

  Pro Starce na chmelu se už tvoří návrhy kostýmů.

V knihovně „Přes překážky“
MOST - Od září 2015  do června 2016  probíhala v  městské 
knihovně dětská soutěž Přes překážky. Zúčastnilo se jí 685 dětí 
ve věku 7 až 12 let. Jejich úkolem bylo přečíst sedm libovolných 
knih a napsat o nich zápis do deníčků. Zároveň plnit úkoly skřít-
ka Bludníčka, který je celý rok soutěží provázel. Hru zakončilo 
hledání pokladu ve městě. Cílem bylo seznámit děti s krásami 
naší vlasti, podpořit jejich čtenářskou gramotnost a zájem o čte-
ní. Nejzajímavější deníček v  podobě velké krychle odevzdala 
Tereza Krejzová z 5.B ZŠ Obránců míru, 2. místo získal Adam 
Krause z 3.C ZŠ U Stadionu a 3. místo Anna Vytlačilová z 5.B 
ZŠ Obránců míru. Všem gratulujeme! Malý dáreček získává za 
odevzdaný deníček každý. Od září začíná soutěž Splň si svůj sen 
znova. (red)
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V pasti

Ve svých padesáti letech 
vypadala stále dobře. Mohla 
se klidně poměřovat s mno-
hem mladšími ženami. Na 
rozdíl od nich ale měla vý-
hodu zkušeností, které roky 
sbírala. Přesně věděla, kde 
zatlačit a kdy naopak zabrn-
kat na ochrani-
telskou strunu, 
aby muže vmani-
pulovala přesně 
tam, kde je chtěla 
mít. Bavilo ji po-
hrávat si s  nimi 
a celé roky měla 
vždy minimálně 
tři milence na-
ráz. Vdávat se ale 
nikdy nechtěla. 
Nestála o rodinu, 
o stále stejného 
muže, který by jí 
mluvil do života.  Užívala si 
výhody svobody. Dokázala 
si sama vydělat dost peněz, 
aby si mohla pohodlně žít. 
Někdy měla bohatého a vliv-
ného milence, který jí zahr-
noval dárky, jindy mladého 
a silného chlapa, který byl 
zcela bez peněz a čekal na 
podporu od ní.  Nezáleželo jí 
na tom, jestli je muž bohatý 
či chudý, hlavně, že se dobře 
bavila. Jiří byl trochu jiný, 
než její ostatní muži. Scháze-
li se spolu už čtyři roky. Tedy 
mnohem déle, než s ostatní-
mi. Měl ženu a děti, fi rmu 
a hodně peněz. Jeho žena 
neměla ani tušení, že má mi-
lenku. Jezdili spolu na tajné 
výlety, trávili spolu dovolené, 
které on vydával za služební 
cesty. Utíkal k ní domů poka-
ždé, když se dostal služebně 
do města, kde bydlela. Vyho-
vovalo jí to. Bavilo. Ta hra na 
tajemství, skrývání, ukrade-
né chvíle. Neměla nejmenší 
zájem stýkat se s ním častěji. 
Nedělala si žádný nárok na 
jeho čas, který by on sám 
nechtěl poskytovat. Poslední 
dobou ji už Jiří nebavil. Když 
se ozval, neměla na něj větši-
nou čas. O to víc ale začal být 
její milenec neodbytný. Volal 
jí, psal SMS, vymýšlel různé 
důvody k tomu, aby se mohli 
vidět. Stále častěji ho odmí-
tala. Jednou na ni čekal před 
fi rmou, kde pracovala. S ky-
ticí růží a úsměvem na tvá-
ři. Oznámil jí, že se rozvede. 
Odešel od své ženy a chce žít 
s ní. Chce se k ní nastěhovat, 
zůstat s  ní po zbytek života. 
Nemohla uvěřit vlastním 
uším. Neměla nejmenší chuť 
trávit zbytek života s  Jiřím. 
Nechtěla, aby se rozváděl. 
Sama už měla touhu úplně 
jinde. Randila s klukem, kte-
rý byl o více než dvacet let 
mladší než ona. Bavilo ji jeho 
tělo, vzrušovalo jeho mládí. 
Na Jiřího už neměla tu nej-
menší chuť. A tak mu to také 
řekla. Jiří se začal hroutit, 
prosil ji, nevěřil jí, že by byl 
úplný konec. Teď, když s  ní 
chtěl začít nový život. Ne-
poslouchala ho, nastoupila 
do auta a odjela. Myslela si, 
že tím je všechno uzavřené. 
To se ale spletla. Jiří jí volal, 
psal zprávy, pronásledoval ji. 
Stále se ji snažil kontaktovat. 
Měla ho dost, ale nevěděla, 
co má dělat. Přátelé jí radi-
li, ať se obrátí na policii. To 
mu ale zatím nechtěla udě-
lat. Snažila se ho přesvědčit, 
ať ji nechá být. Nemá o něj 
zájem, a to se už nikdy ne-
změní. Čekala, až mu to ko-
nečně dojde. Místo toho se 
jednoho dne v  její kanceláři 
objevila Jiřího manželka. 

Sedla si proti ní, tvářila se 
přísně a truchlivě. Začala ji 
přesvědčovat, aby nechala Ji-
řího být. Nebrala ho rodině. 
Nebrala ho dětem. Musela se 
smát. Snažila se přesvědčit tu 
přísnou paní, že je to právě 

naopak. Ona o Ji-
řího zájem nemá. 
Snaží se ho zba-
vit, ale on je ne-
odbytný. Pokud 
by ho manželka 
přesvědčila, aby 
se vrátil k  ro-
dině, ona bude 
jen šťastná a už 
nikdy ho nebu-
de kontaktovat. 
S  tím se rozešly. 
Několik dnů bylo 
ticho. Jiří přestal 

volat a psát. Myslela si, že 
je konečně klid a její bývalý 
milenec rozchod přijal. Pak 
přišel za ní domů. Ten večer 
byla sama. Nejprve nechtěla 
pustit Jiřího dovnitř. Řekl jí, 
že je u ní naposledy, a tak ho 
pozvala do bytu. Byla ráda, 
že se Jiří konečně umoudřil 
a chtěla nad jejich vztahem 
udělat defi nitivní tečku. Ote-
vřela lahev vína, seděli, popí-
jeli, vzpomínali na všechno 
hezké, co spolu prožili. Pak 
Jiřího políbila a řekla mu, že 
už se nikdy nesetkají. Ona 
už má někoho jiného, on ať 
se vrátí k  rodině. Jiří se ale 
najednou začal chovat jinak. 
Ta tam byla jeho laskavost 
a smíření, které dával naje-
vo celý večer. Prohlásil, že 
on to chtěl jinak, ale když si 
ona nedá říct, musí to být po 
zlém. Vrhnul se na ni, povalil 
ji na pohovku a stiskl jí krk. 
Škrtil ji, až ztrácela vědomí. 
Už bez vlády ji dotáhl k ote-
vřenému oknu a vystrčil ji 
ven. Dopadla na domovní 
schody. Nevnímala bolest, 
necítila tělo. Slyšela, jak se 
otevírají domovní dveře. 
Někdo se jí dotýkal. Pak Ji-
řího hlas. Volal záchranku. 
Odvezli ji do nemocnice. 
Několik dnů ležela, aniž by 
vnímala své okolí. Když se 
probrala, nemohla mluvit 
ani se hýbat. Ležela nehybně 
s otevřenýma očima, snažila 
se kontaktovat okolí. Byla 
k smrti vyděšená. Pak přišla 
sestra a po ní lékař. Vysvětli-
li jí, že po pádu z okna měla 
poraněnou míchu a otok na 
mozku. Je zcela ochrnutá. 
Zatím není jasné, zda je její 
stav trvalý. Lékař jí dával 
naději. Jednou se třeba vše 
změní. Začne mluvit, pohne 
se. Musí věřit a bojovat. Také 
jí řekl, že její přítel je u ní ce-
lou tu dobu. Vyděšeně se dí-
vala, jak do pokoje vešel Jiří. 
Nemohla nic, nepohnula ani 
svalem. Jen zoufale mrkala. 
Jiří si k ní dal židli. Vzal ji za 
bezvládnou ruku a začal ji 
hladit. Nemusí se ničeho bát. 
On ji neopustí. Miluje ji. Už 
začal vše zařizovat. Z nemoc-
nice ji vezme do bytu, který 
pro ně koupil. Nechal ho 
zařídit tak, aby v  něm mohl 
o ni pečovat. Bude se o ni sta-
rat. Budou spolu až do smrti. 
Přesně, jak si to přáli. V hlavě 
jí vířily myšlenky. Nevěděla, 
co má udělat. Jasně si uvědo-
movala, co se stalo. Nemohla 
ale promluvit, ani gestem na-
značit. Nemohla udělat nic. 
Jiří ji ještě ujistil, že se o vše 
sám postará. Nikoho jiného 
k  ní nepustí. Nemusí se ni-
čeho bát. Zavřela oči. Byla 
v pasti.  (pur)

SOUDNIČKA

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní omezí na období letních prázd-
nin provoz Dětského oddělení Nemocnice Děčín. Důvodem je nedo-
statek lékařů a dalšího zdravotnického personálu.  

Od 1. 7. 2016 bude uzavřené 
dětské lůžkové oddělení a od-
borné dětské ambulance. Novo-
rozenecké oddělení a porodnice 
bude po celou dobu prázdnin 
v plném provozu. Plně funkční 
také bude lékařská pohotovost-
ní služba pro děti ve stávajícím 
rozsahu. Od 1. 8. 2016 bude 
zahájen provoz odborných am-
bulancí dětského oddělení a od 
1. 9. 2016 zahájí plnohodnotný 
provoz dětské oddělení včetně 
lůžkového oddělení. Jedná se 
o prázdninové omezení provozu 
s ohledem na personální situaci. 
„Personální stav v Krajské zdra-

votní neumožňuje řešit situaci 
výpomocí pediatry z ostatních 
krajských nemocnic. Děti z Dě-
čínska budou v případě potřeby 
hospitalizovány v Masarykově 
nemocnici v Ústí nad Labem 
a dalších nemocnicích Krajské 
zdravotní,“ uvedl tiskový mluvčí 
Krajské zdravotní Jiří Vondra. 
Momentálně chybí na dětském 
oddělení děčínské nemocnice 
čtyři lékaři a jedna sestra. „Kraj-
ská zdravotní řeší aktivně perso-
nální situaci. V současné době 
probíhají jednání o nástupu se 
čtyřmi lékaři a očekáváme per-
sonální stabilizaci,“ uvedl dále 

mluvčí Jiří Vondra. Pro nové 
lékaře nabízí Krajská zdravotní 
například stabilizační příspěv-
ky, pro lékaře absolventy je pak 
zajímavá a důležitá možnost 
předatestační přípravy. Ve spo-
lupráci s městem Děčín zajiš-
tuje pro lékaře ubytování. „Se 
zájmem se setkává stipendijní 
program Nadačního fondu Kraj-
ské zdravotní, který je zaměřen 
na podporu studentů lékařských 
fakult,“ dodal Jiří Vondra.

Lůžka na neurologii 
mimo provoz

Lůžková část neurologické-
ho oddělení se uzavřela již od 
24. 6. 2016 a zůstane tak až do 
11. 7. 2016. Ambulantní neuro-

logický provoz zůstane v plné 
míře zachován v době normál-
ní pracovní doby, 7:00 – 15:30. 
Pacienti, kteří by měli nastoupit 
k hospitalizaci na lůžkové neu-
rologické oddělení pro nové 
onemocnění, budou směrováni 
k hospitalizaci na lůžkovém od-
dělení v Ústí nad Labem, na od-
dělení, při transportech ZZS UK 
případně do nejbližší spádové 
oblasti. „Provoz neurologické 
konziliární služby pro pacienty 
na ostatních akutních lůžkových 
odděleních nemocnice zůstane 
zachován. Jedná se o krátkodobé 
omezení provozu lůžkového neu-
rologického oddělení s ohledem 
na i zde nepříznivou personální 
situaci,“ zdůvodnil Jiří Vondra. 

(sol)

Důsledek nedostatku lékařů: 
omezí se dětské i neurologie

ÚSTECKÝ  KRAJ – Několik desítek nového přístrojového vybavení 
pro novorozence obdržela Krajská zdravotní díky sponzorským 
penězům. Monitory dechu putovaly do čtyř nemocnic Krajské zdra-
votní. 

Čtyřicet jedna nových Apnea 
monitorů v celkové hodnotě 
121 770 Kč od zástupkyň Nada-
ce Křižovatka obdržela Krajská 
zdravotní pro Dětské oddělení 
Nemocnice Děčín, Novoroze-
necké oddělení, Oddělení dětské 
chirurgie a Dětskou kliniku Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem, Dětské a dorostové oddě-
lení Nemocnice Teplice a Dětské 
oddělení Nemocnice Chomutov.

První slavnostní předání 20 
monitorů dechu a jednoho Ap-

nea monitoru od Nadace Kři-
žovatka proběhlo v prostorách 
dětského pavilonu Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem.  
„Monitory dechu se staly nezbyt-
ným vybavením našeho odděle-
ní. Využíváme je k monitorování 
dechu zejména u nedonošených 
a nezralých novorozenců. Pod-
ložky se vkládají  pod matraci 
v lůžku dítěte a čidla reagují na 
pohyb hrudního koše miminka. 
Monitory využívají nejen zdra-
votníci, ale stále častěji i mamin-

ky, které si je mohou zapůjčit 
po odchodu domů z porodnice. 
Vzhledem k nutné obnově pří-
stroje vždy po dvou letech jsme 
moc rádi, že jsme díky spon-
zorům získali monitory nové,“ 
uvedl primář novorozeneckého 
oddělení Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem Petr Ja-
nec.

Na Dětskou kliniku Masary-
kovy nemocnice putovalo dal-
ších 5 monitorů dechu a jeden 
Apnea monitor na Oddělení 
dětské chirurgie – dětského 
úrazového centra Masarykovy 
nemocnice. 

Deseti Apnea monitory de-
chu díky Nadaci Křižovatka také 

disponuje Dětské oddělení Ne-
mocnice Děčín. Šesti těmito no-
vými přístroji je vybaveno také 
Dětské a dorostové oddělení 
nemocnice Teplice. Zástupkyně 
Nadace Křižovatka zavítaly také 
do Nemocnice Chomutov, aby 
předaly 4 kusy monitorů dechu 
na dětské oddělení. „Monitory 
dechu jsou citlivé přístroje, které 
mají omezenou životnost. Proto 
hledáme podporu u sponzorů 
a dárců i v jednotlivých regio-
nech, abychom pomohli zajistit 
kontinuální obnovu přístrojů 
v nemocnicích,“ uvedla Štěpán-
ka Pokorníková, manažerka 
projektu Nadace Křižovatka.
 (sol)

Novorozence ohlídají díky Nadaci 
Křižovatka nové monitory dechu

  Monitory dechu za více než sto tisíc korun putovaly do čtyř nemocnic Krajské zdravotní.
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Společnost KERAMOST, a.s. nabízí v Mostě v blízkosti 
centra k pronájmu volné kancelářské prostory v admi-
nistrativní budově v ulici Žatecká 1899/25. V dosahu je 
veškerá občanská vybavenost, škola, školka, úřady, ob-
chody a MHD.

Nabízíme:
• možnost využití docházkového systému,

• nepřetržitou ostrahu objektu bezpečnostní 
agenturou (recepce),

• možnost využití kopírovacích služeb,

• pronájem telefonní linky,

• pronájem parkovacího místa,

• úklid kanceláří,

• pronájem zasedací místnosti,

• zprostředkujeme také připojení k internetu.

LITVÍNOV – Litvínov se stal jedním ze čtyřiceti měst Čech a Moravy, 
ve kterém se zastavili cyklo-bežci 14. ročníku cyklo-běhu za Českou 
republiku bez drog 2016. 

 Cyklo-běh je svým rozsahem 
a intenzitou největší pravidel-
nou protidrogovou kampaní 
spojenou se sportem. „Tato ak-
tivita chce upozornit na dlouho-
době zanedbané vzdělání na poli 
drogové prevence. Volá po zvýše-
ní drogové gramotnosti a osvěty 
v naší zemi, kde výrobci a distri-
butoři drog jsou stále rafi nova-
nější a zneužívají dětskou naivi-
tu a neznalost toho, co drogy jsou 
a co způsobují, a především zne-
užívají lhostejnost rodičů a insti-
tucí,“ říká k akci mluvčí inicia-
tivy Pavel Mudra. Cyklo-běžce 
přijalo vedení města na radnici. 

Diskutovali o možnosti efektiv-
ního protidrogového vzdělávání 
stejně jako o řešení pro ty, kteří 
už do drog spadli, o Hubbardo-
vě detoxikačním programu, kte-
rý funguje výhradně bez použití 
náhražkových drog. „Zároveň 
probíhala v ulicích Litvínova 
pouliční osvětová kampaň, kde 
byly občanům zodpovídány do-
tazy ohledně problematiky drog 
a účinné prevence,“ doplnil Pa-
vel Mudra. 

Nad akcí převzal záštitu Vý-
bor pro vzdělávání, vědu, kultu-
ru, lidská práva a petice Senátu 
Parlamentu ČR. Akci organizu-

je občanské hnutí ŘEKNI NE 
DROGÁM - ŘEKNI ANO 
ŽIVOTU. Cyklo-běh se koná 
u příležitosti Mezinárodního 
dne proti zneužívání drog, který 
připadá na 26. červen. „Trasa le-
tošního  Cyklo-běhu vede přes 40 
měst Čech a Moravy.  Čítá 1 200 
kilometrů. Tým 8 až 10 cyklistů-
-běžců, kteří sami žijí život bez 
drog, urazí tuto vzdálenost za 12 
dní. Čeká na ně průměrná denní 
vzdálenost 120 kilometrů. V prů-
běhu tohoto maratonu navštěvu-
je desetičlenný tým představitele 
měst a mluví s nimi o problema-
tice drog a jejím řešení, které spo-
čívá v prvé řadě ve zvýšené pro-
tidrogové osvětě v daném městě 
a jeho okolí,“ prozradil dále 
Pavel Mudra. Přímo na trase 
Cyklo-běhu se v naplánovaných 
městech zastavuje tým lektorů 
protidrogového vzdělávání a do-
dává přednášky pro děti a mlá-
dež s názvem Pravda o drogách. 
„Studie naznačují, že mladí lidé, 

kteří nezačali brát drogy do svých 
21 let, již s největší pravděpodob-
ností s drogami nikdy nezačnou,“ 
upozorňuje na nebezpečí drog 
zejména pro děti a mládež Pavel 
Mudra.  (pur)

Ze statistiky občanské hnutí ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI 
ANO ŽIVOTU: V České republice je odhadováno 300 000 nác-
tiletých ve věku 15-19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ile-
gální drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 
622 000 těchto dospívajících vůbec, měl zkušenost s nelegální 
drogou téměř každý druhý teenager! Z výsledků průzkumu žije 
v ČR 60 000 denních uživatelů marihuany, z nichž je 30 000 
závislých. Podle celkových odhadů máme v naší zemi 150 000 
rizikových uživatelů marihuany.  Není známo, kolik jich vlastní 
řidičský průkaz. Věková hranice zneužívání drog se snížila k 10 
letům věku dítěte! 

V Litvínově se zastavili 
cyklo-běžci proti drogám

Se svým příběhem se při 
diskuzi s vedením města svě-
řila i cyklo-běžkyně Iveta. 
„Má dcera byla premiantka 
třídy. Pak se jí chvíli nedařilo, 
a tak vyzkoušela marihuanu. 
Bylo jí čtrnáct. V šestnácti vy-
zkoušela tvrdší drogy. Nabídl 
jí je ‚kamarád‘. Je to chytrá 
holka. Když si uvědomila, že 
je závislá na drogách, přišla 
si domů pro pomoc. Udělali 
jsme vše, co jsme mohli. Chtě-
la sama a chtěli jsme i my, její 
blízcí. A tak se to povedlo. Já 
sama sobě tenkrát slíbila, že 
jestli se má dcera dostane ze 
závislosti, budu jezdit v Cyk-
lo-běhu. Mám najeto 1 313 
kilometrů. A budu jezdit dál,“ 
vypráví příběh své rodiny 
Iveta. Její dcera také pomá-
há. Mladým lidem vypráví 
o svých zkušenostech a radí 
jim, jak do závislosti nespad-
nout. Sama dobře ví, jak je to 
snadné. 

NOVÁ VES V HORÁCH – Protože ji získala v soutěži Ústeckého kraje 
za spolupráci s ekologickými zemědělci a péči o zemědělskou kraji-
nu. Oranžovou stuhu si horská obec připnula ke zlaté, kterou jako 
nejlepší obec Ústeckého kraje získala už v roce 2011.

Hodnotící komise ocenila 
spolupráci obce s ekologickými 
zemědělci. Především pak pro-
pojení mezi činností zemědělců 
a veřejností v  obci. „Například 
farmář Petr Klouček si pro svůj 
biochov ovcí pronajal od obce 
louku. Na louce žijí chráněné 
druhy živočichů a rostlin. Rozho-
dl se proto z louky udělat ukázko-
vý projekt, na kterém by předvedl 
soulad mezi chráněnou krajinou 
a biochovem zemědělských zví-
řat. Na části louky se sice budou 

pást ovce, část ale zůstane ochrá-
něna. Vzniknou tu například do-
mečky pro hady, uměle vytvoře-
ná mraveniště. Pro všechny, kdo 
se budou chtít s  ekosystémem 
louky seznámit, budou v  trávě 
vysekány cesty. V  tomto projek-
tu je propojení veřejnosti, obce 
a zemědělce přímo ukázkové. 
Děti z horské základní školy lou-
ku i okolní porosty pečlivě uklidi-
ly, obec pomůže s vybavením pro 
hmyz i zvířata a s  vysekáváním 
cest. Spolupracujeme ale i s dal-

šími farmáři, kteří hospodaří 
v  katastru obce,“ uvedl starosta 
Nové Vsi v Horách David Kád-
ner. Vítěz oranžové stuhy Ústec-
kého kraje postupuje do dalšího, 

teď už celostátního kola. Poměří 
si síly s  ostatními obcemi dal-
ších krajů, které se také mohou 
pochlubit spoluprácí s  farmáři 
a ekozemědělci. „Je to velké oce-
nění a výzva nejen pro obce, ale 
také pro naše farmáře. Hodnoticí 
komisi celostátního kola přivítá-
me společně. Naši farmáři jim 
připraví ukázky své práce a po-
hostí je místními produkty,“ pro-
zradil starosta. Pro zemědělce 
je to příležitost, jak zvýšit svou 
šanci na získání dotace a eko-
logické zemědělství. Právě spo-
lupráce s veřejností a obcemi je 
jedním z hodnoticích prvků, na 
který je při přidělování dotací 
kladen velký důraz.   (pur)

Víte, proč se Nová Ves v Horách 
ozdobila oranžovou stuhou?

  Pravdu o drogách přivezli do Litvínova účastníci Cyklo-běhu 2016.

David Kádner

Ilustrační foto.Ilustrační foto.
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LITVÍNOV – Ženy z  Patchwork 
klubu Litvínov potěšily nemoc-
né děti z  motolské onkologie. 
Ušily jim polštářky, které na 
malé pacienty čekaly v  nemoc-
ničních pokojích na postýlkách. 
Polštářky pak doprovázely děti 
po všech dalších odděleních 
a vyšetřeních, až si je nakonec 
mohly odnést domů.

Litvínovské patchworkářky 
ušily pro nemocné děti dvacet 
sedm polštářků s  rozličnými 
motivy. Nechyběly polštářky 
pro nejmenší pacienty, ani pol-
štářky s  obrázky, které potěšily 
i starší děti. „Nebyl to náš ná-
pad. Jen jsme se připojily k akci, 
kterou organizuje občanské 
sdružení DONOR. Dostala se 
k nám zpráva maminky nemoc-
ného Adámka. Toho ušitý polš-
tářek, který dostal v  nemocnici, 
velmi potěšil. Ulehčoval mu po-
byt v  motolské onkologii. Stejný 

polštářek si Adámkova mamin-
ka přála i pro ostatní pacienty. 
A tak jsme se daly do šití,“ líčí 
Dáša Wohanková, jak to s polš-
tářky v Litvínově vlastně začalo. 
Patchworkářky z  Litvínova se 
do šití pustily s vervou, a tak už 
během červnové výstavy svých 
výrobků v  zámku Valdštejnů, 
ukázaly dvacet sedm kousků. 
„Budeme šít dál. Chceme potěšit 
i další nemocné děti. Uvítáme, 
když se k nám připojí i další oby-
vatelé Litvínova. Ušité polštářky 
mohou nosit do zámku Vald-
štejnů během Svatomichaelských 
slavností. Pak je předáme Fakult-
ní nemocnici Motol,“ doplnila 
Dáša Wohanková. Polštářky 
musí být ušité z nové nepoužité 
látky pratelné na šedesát stupňů, 
a to včetně výplně. Polštářky by 
neměly být příliš „naducané“, 
aby jejich růžky mohly i malé 
děti lépe svírat v rukách.  (pur)

Ušijte polštářek pro 
nemocné děti

  Ženy z Patchwork klubu Litvínov ušily 27 polštářků.

MEZIBOŘÍ – Růže, stromky i keře si ve zbrusu nové zahradě užívají 
klienti mezibořské Energie, kteří žijí v chráněném bydlení dvou ro-
dinných domků. Zahradu jim pomohla zvelebit United Energy, která 
přispěla na vše živé, co do nových záhonů zahradnice zasadily. 

S integrací klientů do chráně-
ného bydlení začala mezibořská 
Energie už před osmi lety. „Za-
čínali jsme se dvěma byty, které 
jsme si tehdy pronajali od města 
Meziboří. Později jsme raději za-
čali byty kupovat. A postavili dva 
rodinné domy. V těch nyní bydlí 
dva partnerské páry. To je model, 
který se osvědčil. Bytům ale i nyní 
dáváme přednost. Naši klienti si 
jen těžko hledají stálé partnery 
a raději bydlí v  malometrážních 
bytech sami,“ říká jednatel Ener-
gie Milan Konečný. Po letech, 
kdy dva rodinné domky v Mezi-
boří na Markově kopci Energie 
postavila a obydlela, je teprve 
letos konečně hotovo. „Zbývaly 
ještě terénní úpravy. Vybudovat 
zahradu je ale velmi drahé. Pro-
to jsme to stále odkládali, vždy 
se najde něco, co potřebujeme 
více. Letos nám pomohla United 
Energy, za což velmi děkujeme. 
Teplárenská společnost uhradila 
všechny rostliny, a to je na zahra-
dě ta největší položka. Na zlepše-
ní života našich klientů už United 
Energy přispívá deset let. Děku-
jeme za to,“ nešetří chválou na 
adresu teplárny Milan Konečný. 
V  hlavní budově Energie žije 
padesát klientů, dále má spo-
lečnost sedm bytů a dva domky. 
Odlehčovací služby v  budově 
Energie využívá dvacet klientů. 
„Nově k nám každé úterý dojíždí 
také klienti z Mostu. Po ukončení 

speciální školy neměli kde pokra-
čovat, my jim nabízíme vhodné 
aktivity. Město Most nám pra-
videlně významně přispívá na 
činnost. Jsme zařazeni v  komu-
nitním plánu města a každoročně 
je příspěvek pro provoz Energie 
začleněn do rozpočtu města. To je 

pro nás velmi významné,“ uvedl 
dále Milan Konečný a dodal, že 
si váží také stálé pomoci měs-
ta Meziboří. V  individuálním 
chráněném bydlení vidí Milan 
Konečný budoucnost Energie. 
„Mezi klienty je o tento typ by-
dlení velký zájem. Jdeme cestou 
budování chráněného bydlení 
v  běžné společnosti. Většinou 
máme v  jedné lokalitě jen jeden 
byt, aby byli klienti obklopeni 
běžnou společností. Jen tak se 

dá mluvit o začleňování. I když 
je pravda, že se snažíme našim 
klientům samostatné bydlení vše-
možně ulehčit. Například nikdy 
nenecháváme v bytě plyn. Obslu-
ha plynových spotřebičů by byla 
pro naše klienty příliš náročná, 
a tak předěláváme vše na elektri-
ku. Zatím vše klape. Klientům se 
v bytech líbí a sousedi s nimi ne-
mají žádný problém. Integrace se 
daří,“ uzavřel Milan Konečný. 

(pur)

Za zahradou plnou růží je United Energy

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most

tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

(Pokračování ze strany 1)
Podle návrhu vlády, který teď 

mají představitelé Ústeckého 
kraje na stole, by měli horníci 
dostat až osm tisíc korun mě-
síčně. Doba pobírání této část-
ky je závislá na odpracovaných 
letech. Ústecký kraj se v rámci 
meziresortního připomínkové-
ho řízení musí k návrhu vyjád-
řit do 15. července. „Vláda při-
jala nějaké kompenzace a úplně 
zapomněla, že zakázala těžbu 
na dole ČSA. Jsem proto velice 
rád, že kolegové tady v zastupi-
telstvu pro to měli takové pocho-
pení a průřezem volebních stran 
jednoznačně schválili usnesení, 
ve kterém žádáme vládu, aby 

spravedlivě rozdělila podporu 
mezi horníky u nás na Mostecku 
a na Ostravsku,“ uvedl k roz-
hodnutí zastupitelstva hejtman 
Ústeckého kraje Oldřich Bu-
beníček. Po rozhodnutí vlády 
poslat podporu jen na Ostrav-
sko napsali představitelé kraje, 
Paktu zaměstnanosti, HSR-ÚK, 
odborů a zmocněnec vlády do-
pis premiérovi Bohuslavu So-
botkovi, v němž žádají stejné  
kompenzace i pro místní horní-
ky.  Na své stranické kolegy, so-
ciálně demokratické ministry, 
apeloval během jejich návštěvy 
Ústeckého kraje také krajský 
radní Martin Klika. „V našem 
regionu přišli horníci o práci 

kvůli rozhodnutí vlády neprolo-
mit limity na lomu ČSA. Není to 
stejný případ jako v OKD, který 
končí kvůli neschopnosti soukro-
mého majitele. Vláda by měla 
k horníkům na Mostecku přistu-
povat mnohem vstřícněji. Věřím, 
že to tak v  červenci také bude,“ 
prohlásil Martin Klika. 

Mostecké horníky 
podporuje i 
sněmovní výbor 
pro sociální politiku

Obdobné usnesení už minulý 
týden přijal i Výbor pro sociální 
politiku Poslanecké sněmovny 

Parlamentu ČR. Návrh na toto 
usnesení předložila do výboru 
mostecká poslankyně Hana Au-
lická Jírovcová. Ta také už před 
časem sociální výbor do regio-
nu pozvala, aby se poslanci na 
vlastní oči přesvědčili o situaci 
na Mostecku. Postoj Hospodář-
ské a sociální rady Ústeckého 
kraje při jednání výboru tlu-
močila poslancům předsedkyně 
rady Gabriela Nekolová. „Přede-
vším jsem vyzývala členy výboru, 
aby vzali v potaz, že příspěvek pro 
horníky na Mostecku je v součtu 
v objemu 218 miliónů korun do 
roku 2020, zatímco těžební spo-
lečnosti z Ústeckého kraje odvádí 
každoročně do státního rozpočtu 
1,5 miliardy korun. Vláda svým 
rozhodnutím připravila mostec-
ké horníky o práci, měla by jim 
tedy odchod usnadnit,“ uvedla 
předsedkyně HSR ÚK. Zájmy 
mosteckých horníků hájil na 
jednání výboru rovněž Jaromír 
Franta, šéf hornických odborů. 
Na svém posledním jednání se 
ale výbor nezabýval pouze so-
ciálním příspěvkem horníkům 
na odchodnou. Přijal také usne-
sení, kterým by se mohly do 
hry vrátit limity těžby. Vyzývá 
totiž ministry, aby se při svém 
každoročním hodnocení Státní 
energetické koncepce limity těž-
by znovu zabývali. Rozhodnutí 
vlády o utlumení těžby se může 
dotknout až 1300 zaměstnanců 
Severní energetické a dalších 
tisíců pracovníků v dodava-
telských fi rmách. V dubnu byl 
právě z tohoto důvodu uzavřen 
hlubinný důl Centrum u Mos-
tu a část zaměstnanců je nyní 
v evidenci úřadu práce. Vláda 
by měla o nařízení jednat na 
konci července.  (pur) 

Hejtman: Chceme spravedlnost 
pro naše horníky

V chráněném bydlení v Meziboří žije už dvanáct lidí. Celorepublikový trend v integraci klientů do běžného 
prostředí předhonila Energie o několik let.

  Dočkají se mostečtí horníci stejné podpory, jako jejich kolegové v Ostravě? Uvidíme na konci července.
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LITVÍNOV – Zámek Valdštejnů osvětlený pochodněmi a planoucí 
oheň na nádvoří. K tomu průvodkyně v dobových kostýmech a ho-
rory v  gotických sklepeních zámku. To byla první Noc Valdštejnů, 
kterou v  Litvínově pořádal Partnerský spolek Litvínov společně 
s Informačním turistickým centrem. 

Večerní prohlídky zám-
ku s  výkladem o historii rodu 
Valdštejnů a jeho působení na 
Litvínovsku přilákaly na Noc 
Valdštejnů desítky zájemců. 
Během večera od osmi hodin 
do půlnoci se konaly čtyři ko-
mentované prohlídky zámku. 
Poprvé byly také zpřístupněny 
původní gotické sklepy. „Ve skle-
peních jsme připravili pro ná-
vštěvníky překvapení. V předpre-

miéře se promítaly první tři díly 
z  cyklu Krušných hororů, které 
Destinační agentura Krušné 
hory nechala natočit na tajem-
ných místech Krušných hor. Na 
stejných místech jsou uschovány 
kešky, které mohou turisté hledat 
během prázdninových měsíců,“ 
prozradila vedoucí infocentra 
Kateřina Pourová, která také 
převlečená za zámeckou paní 
seznámila návštěvníky s  histo-

rií zámku. Gotickým sklepením 
pak všechny zájemce prove-
dl kastelán zámku Ivan Leber. 
Návštěvníky nezapomněl upo-
zornit ani na tajemnou postavu 
zámku Valdštejnů, zazděnou 
jeptišku, která dodnes škrábe 
na stěny gotických sklepení. 
Průvodkyně v  zámku tento-
krát opomněly stálé expozice. 
Návštěvníci museli zapojit fan-
tazii a podle líčení průvodkyň 
si představovat, jak místnosti 
vypadaly v době, kdy ještě slou-
žily panstvu. Dozvěděli se, kde 
byl panský dům, kde lovecký 
salónek a kde kněžna přijímala 
hosty. O historii svého rodu pak 

návštěvníkům vyprávěly nejvý-
znamnější osobnosti z Valdštej-
nů, v  čele s  Janem Bedřichem, 
hrabětem z Valdštejna, který byl 
pražským arcibiskupem. „Akce 
se vydařila, a tak ji budeme bě-
hem prázdnin opakovat. Podě-
kování patří všem, kdo se podíle-
li na organizaci Noci Valdštejnů. 
Všichni to dělali nad rámec svých 
pracovních povinností, se zápa-
lem a nadšením,“ poděkovala 
ředitelka Partnerského spol-
ku Litvínov Marie Svačinová. 
O vskutku zámeckou atmosféru 
se postarali žáci Základní umě-
lecké školy Litvínov, kteří před-
vedli svou věžní hudbu.  (pur)

Noc Valdštejnů lákala na večerní 
prohlídky i gotické sklepeníHasiči zasahovali 

u čerpačky

MOST - Na linku tísňového 
volání městské policie se obrá-
tila pracovnice obsluhy čerpa-
cí stanice v ulici Velebudická 
s tím, že na místo potřebují 
hasiče. Operátor městského ka-
merového systému na místo 
nastavil kamerový bod a vyslal 
hlídku městské policie. „Hlídky 
městské a státní policie uzavře-
ly komunikaci mezi kruhovými 
objezdy v přilehlém okolí čer-
pací stanice z důvodu přeplnění 
zásobníku na LPG a otevření 
jisticího ventilu. Hasiči lokalizo-
vali ventil, než se vyrovnal tlak. 
Událost si dále řešila přítomná 
hlídka PČR,“ sdělila mluvčí 
mostecké městské policie Ilona 
Kozlová.

Autista se našel
MOST - Vyděšení rodiče 

požádali policisty o pomoc 
s hledáním svého syna trpící-
ho autismem, který se nevrátil 
domů. „Na základě poskytnu-
tého popisu byl 13letý chlapec, 
který se nedokázal sám vrátit 
domů, strážníky zajištěn u blo-
ku 100. Poznatky byly předány 

operačnímu důstojníkovi PČR, 
který okamžitě kontaktoval 
maminku chlapce,“ informova-
la tisková mluvčí MP v Mos-
tě Ilona Kozlová. Chlapec byl 
v pořádku předán šťastným 
rodičům. 

Z domu unikal plyn
MOST - Všímavost sousedů 

zabránila neštěstí. Obyvatelé 
domu v ulici Dobrovského vo-
lali na linku 156 v obavě, že ze 
sousedního bytu je již druhý 
den cítit plyn. Hlídku městské 
policie na místě kontaktoval 
oznamovatel, který je domem 
provedl a ukázal plynoměr pří-
slušného bytu, který jako jediný 
ukazoval odběr. „Čtyřiaosmde-
sátiletá rozrušená majitelka in-
kriminovaného bytu sice sdělila, 
že plyn puštěný nemá, ale pro 
jistotu strážníky nechala, aby 
sporák zkontrolovali.  Jeden ho-
řák byl zapnutý a unikal z něj 
stále plyn,“ popsala událost po-
licejní mluvčí. Strážníci městské 
policie zamezili dalšímu úniku, 
zajistili odvětrání bytu a přivo-
lali na místo sanitku. Byt zajistil 
vnuk, kterého kontaktoval do-
zorčí útvaru městské policie.

(sol)

MOST - Sen stát se automobilovým závodníkem si mohou splnit 
chlapci a dívky a mladí muži a ženy ve věku od 15 do 27 let. AUTO-
MOTOKLUB MOST ve spolupráci se společností AUTODROM MOST 
pro ně totiž připravil soutěž nazvanou „Hledá se nový okruhový 
šampion“. 

První kolo zajímavého klá-
ní s  příchutí adrenalinu přivítá 
areál autodromu už ve čtvrtek 
7. července. Přihlásit se může 
prakticky každý občan ČR 
v dané věkové kategorii, fi nanč-
ní nároky spojené s  účastí jsou 
minimální. 

Cílem soutěže je obecné roz-
šíření okruhového motorsportu 
mezi širokou veřejnost i mládež 
při dodržení pravidel fair play. 
„Chceme rozvíjet volnočasové 
aktivity mladých lidí, a to ze-
jména jejich technické povědomí, 
fyzickou zdatnost, jakož i vůli 
podstoupit cestu od amatérské-
ho soutěžení až po opravdový 
vrcholový sport. Naší snahou je 
v neposlední řadě objevovat ta-
lentované jezdce, kteří by mohli 
využít svůj potenciál i pro jiné 
budoucí projekty v oblasti mo-
torsportu,“ vysvětlila členka vý-
boru mosteckého automotoklu-
bu a obchodní a marketingová 
ředitelka společnosti AUTO-
DROM MOST Jana Svobodová.

Účastníci ve  svých vozech 
za standardních bezpečnostních 
pravidel platných na  uzavře-
ných tratích mohou trénovat 
na  malém i  velkém závodním 
okruhu autodromu, jejich vý-
kon pořadatel změří. Soutěž je 
čtyřkolová. „Pořadí soutěžících 
v 1. a 2. kole určíme na základě 
dosažených časů. Ve 3. kole jezd-
ci absolvují čtyři zvlášť bodované 

disciplíny. V  závěrečném 4. kole 
soutěže si účastníci vyzkoušejí 
jízdu v ostrém voze Škoda Octa-
via Cup. Každý z účastníků může 
zdarma využít i koučink pod ve-
dením instruktorů sportovní jíz-
dy,“ upřesnila  Jana Svobodová. 

Motivací účasti v soutěži jsou 
také hodnotné ceny. Vítěz ab-
solvuje jako jezdec závodní ví-
kend obnoveného seriálu Octa-
via Cup v  příštím roce. Jeho 
úspěšní rivalové, kteří skončí 
na 2. až 10. místě, získají volný 
vstup do okruhové školy. Další 
v pořadí až do 40. místa se pak 
mohou těšit na sportovní kemp 
s dvojnásobným vítězem evrop-
ského šampionátu cestovních 
vozů (ETCC) Petrem Fulínem. 
Všichni tak mohou dále rozvíjet 
své řidičské schopnosti a doved-

nosti na oválu. Ostatní účastníci 
soutěže dostanou vouchery spo-
lečnosti AUTODROM MOST.

„Hledá se nový okruhový 
šampion“ nabízí možnost dal-
šího zdokonalení pro účastníky 
již zavedené a velmi oblíbené 
soutěže amatérských jezdců na 
velkém závodním okruhu au-
todromu Th e Most Challenge. 
Komu se podaří dosáhnout 
nejlepšího času na jedno kolo, 
obdrží národní licenci jezdce E 
a stane se řidičem vozu safety 
car při mosteckém závodě ev-
ropského mistrovství okruho-
vých tahačů Czech Truck Prix 
v příštím roce. 

„Každému, kdo alespoň jed-
nou absolvoval naši soutěž Th e 
Most Challenge, nabízíme účast 
v  1. kole talentové soutěže pro 
budoucí okruhové šampiony 
zdarma. Už ve čtvrtek 7. červen-
ce si tak mohou vyzkoušet projet 
i malý závodní okruh autodromu 
a porovnat oba zážitky,“ dodala 
Jana Svobodová. (nov)

porušené paragrafy

Automotoklub: hledáme 
nové šampiony!

MOST - Městská policie Most 
pořádá jako každý rok pro děti 
mosteckého regionu v době let-
ních prázdnin výlety po Českém 
středohoří. V případě zájmu se 
mohou rodiče dotazovat na e-
-mailu ilona.kozlova@mp-most.
cz nebo na tel. čísle 476 448 718, 
734 417 317. Výlety jsou zcela 
zdarma. Děti potřebují jen sva-

činu, pití a pohodlnou obuv. 
„První výlet se chystá 12. 7. do le-
soparku Chomutov, cestovat bu-
deme vlakem. 16. 7. se podíváme 
na nejvyšší horu Českého středo-
hoří Milešovku, 21. 7. do Muzea 
českého granátu v Třebenicích 
a 30. 7. na vyhlídku Lovoš,“ vy-
jmenovala Ilona Kozlová. Pro-
jekt podpořilo město Most. (sol) 

Výlety s městskou policií 

  Noc Valdštejnů přilákala hlavně zájemce o historii Litvínova.



rozhovor 1. červenec 2016 9

 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

Daniel Šeiner je profesionálním fotografem už skoro čtvrt století. Má za sebou bohaté zkušenosti 
a slušné portfolio špičkových fotografi í. V současné době se věnuje především focení svateb, proto-
že jak sám říká, je to den plný emocí a příběhů, které jsou pro jeho práci s fotografi í alfou a omegou. 
Daniela přivedl k fotografování otec, rovněž profesionální a známý fotograf Ladislav Šeiner. Místo 
studia na střední zemědělské škole ho v patnácti letech zaujal obor analogové fotografi e na děčínské 
střední odborné škole. Po absolutoriu odešel na vojnu a poté začal pracovat v rodinné fi rmě, kterou 
po svých rodičích postupně převzal.     

Daniel Šeiner se v roce 2014 
stal dvorním fotografem agen-
tury Fashion Models. V  loň-
ském roce pracoval například 
na kalendáři pro město Most, 
kde se v  hledáčku jeho objek-
tivu objevili mostečtí senioři. 
V letošním roce získal prestiž-
ní cenu od Asociace profesio-
nálních fotografů.  

Za co jste tuto významnou 
cenu získal?  

Za fotoreportážní fotografi i 
a za kvalitně, rychle a spolehlivě 
odvedenou práci. To je i to, co 
ode mě novináři či jiní zákaz-
níci požadují. Cokoliv se nafotí, 
musí to být co nejrychleji, nej-
kvalitněji a nejúžasněji…

Co pro vás cena znamená? 
Bylo to pro mne velké pře-

kvapení, vůbec jsem to nečekal. 
Tím, že se fotografováním ži-
vím, beru to jako práci, ne jako 
zábavu. I když do toho dávám 
určitě všechen svůj um a srd-
ce. Vůbec jsem nepočítal, že by 
někdo sledoval moji práci a na-
padlo ho mě ocenit. Měl jsem za 
to, že taková ocenění dostávají 
fotografové až na sklonku své 
kariéry. Já si připadám na tako-
vé ocenění ještě mladý.  

Co je pro vás ve vaší profesi 
největší ocenění?

Obyčejná pochvala od zákaz-
níka, který si vezme moje fotky 
a řekne, že je to krásná práce 
a rozhodne se dál spolupraco-
vat. Tehdy jsem spokojený. 

V  kolika letech jste poprvé 
popadl foťák a začal fotit?  

V  pěti letech. Tím, že táta je 
profesionální fotograf, jsem to 
měl dennodenně na talíři. Tem-
nou komoru, leštění fotek, oře-
závání, lepení do alb… Učil mě 
všechno odmala. 

Jak se na vaši práci dívá váš 
tatínek? Slýchával jste od něho 
spíš pochvalu nebo kritiku?

Táta byl velký kritik. Tím, že 
je skutečnej profík a měl za se-
bou hodně zkušeností s  analo-
govou fotografi í, mě „pohlavko-
val“ za každej špatně vyvolanej 
fi lm, pokaženou fotku, kompo-
zici… Někdy mi to dovedl zne-
příjemnit. Ale to bylo vždycky 
jen takové chvilkové. Pak měl 
člověk zase radost z  toho, že si 
mohl znova vzít foťák a jít fotit. 
Povedlo se zas něco jiného, za co 
mě pochválil. Táta byl puntičkář 
a perfekcionista. Dával pozor na 
každý detail. Dnes jsem mu za 
to vděčný, protože mě to vždyc-
ky posunulo o kus dál.  

A to stále trvá? 
S koncem analogové fotogra-

fi e přišla na svět digitální. Za-
čaly se otvírat úplně jiné a nové 
možnosti umění s  fotkou. Role 
se tak mezi námi trošičku vy-
měnily. Táta se moc s počítačem 
nekamarádil, tak jsem ho někte-
ré věci zase postupně učil já…

Co obdivujete na jeho tvor-
bě?

Líbily se mi jeho reportáže. 
Miloval jsem, když nás bral na 
Slovensko, po vesnicích, kotá-
rech, horách, kde se pásly ovce 

a on fotil staré babičky s růžen-
ci a Biblí, dědky s fajfk ou, staré 
chlapy, jak kosí trávu a obilí… 
To byly pro nás úžasné věci, 
protože my byli z města a tohle 
jsme neznali. Bylo to pro nás 
navíc obrovské dobrodružství. 

Táta vždycky chtěl dělat fotky, 
které nikdo jiný nemá. Zatáhl 
nás i do klasických cikánských 
vesnic a ghett, starých roube-
nek s hliněnými podlahami…to 
byly jeho nejkrásnější a nejúžas-
nější fotky, které kdy dělal. 

Co je pro vás při focení nej-
důležitější? 

Dlouho jsem se držel toho, že 
všechno na fotografi i musí být 
perfektní a technicky dokonalé. 
Ale několik let zpátky jsem zjis-
til, že spíše než technicky doko-
nalá fotografi e, je důležité dávat 
do fotky příběhy, emoce… Ty 
jsou na tom to nejdůležitější, 
protože kvalitní fotku (tech-
nicky) vám dnes udělá kdejaký 
telefon. 

Co nejraději fotíte?
Už několik let jsou to bezpo-

chyby svatby. Je to podstatná 
část mé tvorby. Začalo mě to 
postupně bavit tak, až mě to po-
hltilo. Je to totiž den plný emocí 
a příběhů. Ať jsou to uplakané 
nevěsty, rodiče, rozesmáté pří-
buzenstvo... To vše se pak pro-
mítne i do mých fotek. Není 
to jen o dokumentaci, jako to 
bylo dřív. Dnes dotváří svatební 
příběhy i krásné lokace, kde se 
svatby odehrávají, krásné šaty…
Snažím se, aby když se lidé na ty 
fotky podívají, znova zavzpomí-
nali a zasmáli se. 

 
Dalším vaším počinem z po-

slední doby je letošní kalendář 
města Mostu, kde jsou v hlavní 
roli senioři. Jak se vám se seni-
ory fotilo?

Byla to pro mě velmi zajímavá 
zkušenost. Senioři  byli úžasní. 
Fotil jsem například stoletou 
babičku, a musím říct, že mě 
překvapilo, jak jí to v  tak úcty-
hodném věku „pálilo“. Vůbec 
všichni senioři byli do focení 
zapálení a chtěli být na fotkách. 
Myslím, že si najednou připada-
li, jako by omládli. Byla to pří-
jemná a hezká práce a myslím, 
že se nám povedla. 

Připravujete podobný pro-
jekt?

Na základě této zakázky jsem 
teď dělal fotografi e i pro tep-
lický dům seniorů, kde je pat-

ronkou Lucie Králová. Jednalo 
se o ateliérové snímky. Na nich 
je vždy senior prezentován jako 
dítě, student a současně jako 
dospělý a představuje své ži-
votní etapy. Čím chtěl být jako 
dítě, co poté studoval a kde se 

učil a čím ve skutečnosti pak 
byl.  V červnu proběhla také 
vernisáž těchto fotografi í v tep-
lické galerii. 

Je něco, co fotíte nerad? 
Nejtěžší zakázky jsou pro 

mě produktové fotografi e. Pře-

devším výrobků, které nejsou 
„fotogenické“. Například balíky 
vaty pro výrobce střech apod. 
Když je to ale zajímavý výrobek, 
tak mi to nevadí. 

S čím jste jako fotograf začí-
nal – v oblasti témat - a co bys-
te si třeba rád vyzkoušel?  

Byly to klasické fotky… děti 
s  dortem, svatby, prostě všech-
no. Co se týče témat, tak asi není 
žádné, které bych nevyzkou-
šel.  Fotím od miminek, aktů, 
po módu, svatby, produktovou 
fotografi i… Vím, co ale asi dě-
lat nikdy nebudu. Nebudu fotit 
krajinku. Je to pro mě náročná 
disciplína.

Kde berete inspiraci?
Všude! Ať jsou to reklamy, 

fi lmy, časopisy, billboardy, ko-
likrát i nějaké akce, kde fotím. 
Hodně je to také vyprávění lidí. 
Je to o tom chodit, koukat ko-
lem sebe a poslouchat. Pak se 
nápady valí samy. Obrovskou 
inspirací je samozřejmě inter-
net. Je to nekonečná studnice 
dobrých fotek, ale i těch hodně 
špatných. 

Když se lidé rozhodnou, že 
si vás budou chtít objednat na 
svatební focení, jak hodně včas 
by si vás měli objednat?

Ideální je tak rok dopředu. 
V listopadu se začíná plnit sezó-
na na další rok a plná je už na 
konci února. 

Ženy problém s focením ne-

mají, ale co pánové a focení na 
svatbách…?

Chlapi se fotí strašně neradi, 
to potvrzuji. Nevěsty naopak 
hrozně rády a ten den si skuteč-
ně užívají. Proto dělám a fotím 
svatby reportážním způsobem, 
a i proto si mě lidé často vybíra-
jí. Nenutím je do žádných póz, 
aby se někam postavili, natočili, 
usmáli, zvedli ruku apod. Sna-
žím se být součástí svatby, být 
nenápadný a pozorovatel, a při 
tom fotit. Pak jsou nadšení i ti 
chlapi, protože je nikdo do ni-
čeho nenutí. Uděláme třeba jen 
pár portrétových fotek. 

Kde můžeme vidět vaše fo-
tografi e?

Na webových stránkách 
www.danielseiner.cz . Dávám je 
na facebook a instagram. 

Kdo z  fotografů je pro vás 
číslo jedna? Máte nějaký vzor?

Tady v Čechách asi Petr Pělu-
cha, který rovněž dělá svatební 
fotografi e. Třeba tvorba Susan 
Stripling, to je můj vkus.  Jsou 
to příjemné, reportážní fotogra-
fi e. Vzor ale jako takový žádný 
nemám. Fotografů je obrovská 
spousta, a proto chci dělat fot-
ky, které nikdo jiný nedělá. Chci 
dělat kvalitní, krásné a drahé 
fotky.

Říkáte, že jste velmi vytíže-
ný prací, která vás baví. Máte 
a stíháte i jiný koníček než fo-
cení?

Mojí velikou zálibou je mo-
torka. Stojí skoro celej rok za-
prášená v garáži (smích, pozn.) 
Zjišťuju, že volného času je čím 
dál méně a chtěl bych to změnit. 
Mám šestiměsíčního kluka a ro-
dinu a chtěl bych se jim věnovat 
více. Proto jsem rád, když zbývá 
čas, že ho strávím s rodinou.  

Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

„Chci dělat kvalitní, krásné a drahé fotky… “
říká mostecký fotograf Daniel Šeiner

Archiv D. ŠeineraArchiv D. Šeinera
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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
 ■ Vyklízíte RD - pozůstalost i ne-

byt. prostory (sklad, kůlny, stodola, 
půda, sklep garáž aj.) od starých 
nepotřebných věcí - pomohu vám 
s likvidací. Úklid, odvoz odpadu 
zajistím - určitě se dohodnem - 
možno zdarma - vetešník - inzerát 
platí stále = celá ČR. Telefon: 603 
335 591

 ■ Koupím vše od hodin – díly, oz-
doby z kovu i dřeva, stroje a jejich 
část, skřínky od hodin. Děkuji. Je 
to má záliba – důchodce. Telefon: 
737 545 100

 ■ Prodám 2x sporák na PB – 
2 500 Kč, rohovou sedací soupravu 
– rozkládací + pravý roh – 1 700 Kč. 
Telefon: 607 277 880 – večer

 ■ Prodám mrazák Perfekt, 7 

šuplíků, 2 900 Kč, 2x lednice s mra-
zákem, 2 900 Kč/ks – Privileg, Sie-
mens. Telefon: 607 277 880 – večer

 BYTY, DOMY
 ■ Hledám pronájem nebo pod-

nájem malého bytu 0+1 nebo 1+1, 
levný, pokud možno bez kauce, 
invalidní důchodce. 61 let. Tele-
fon: 739 916 324 – prosím spěchá. 
Děkuji

 ■ Prodám byt v OV 2+1 nedaleko 
centra. Veškerá dosupnost, dům je 
po celkové rekonstrukci. Je tichý. 
Telefon: 776 847 739

 ■ Prodám zahradu v Mostě v 
osadě Zátiší, 400 m2, zahrada v OV, 
domeček, 4x4 m v OV, podsklepe-
ný a suchý sklep, voda a WC není 

v domě. Cena 450 000 Kč. Telefon: 
722 111 222

SEZNÁMENÍ
 ■ Starší muž hledá kamaráda na 

Pronajmu nebo prodám 
byt 3+1 

v ulici Obránců míru 
Dům po celkové rekonstrukci, 

cena dohodou. 
Telefon: 737 215 594, 731 003 457

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

Lékař ti prý řekl, že trpíš cukrovkou... No, tak přímo to neřekl. Prohlásil, (TAJENKA) 

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

vycházky, společné obědy, výlety, 
vše co je v životě příjemné, jsem z 
Teplic. Značka: jen solidní uchazeči, 
ne menšiny. Telefon: 722 022 713

 ■ Svobodný 43/184, bezdětný, 
hledá na vážný vztah ženu (muzi-
kant). Telefon: 731 838 348

 ■ Gay + bisex chlap, hledají pro-
tějšek k soužití = záz. + solidní 
odp. nutná! Syn = od 40 let starší, 
otcovský typ výhoda = já babču 
po 45 let + děti OK! SMS odp. na 
776 555 894. Nevolat

AUTO, MOTO
 ■ Prodám ALU disky 6 ½  J x 15 

CH 4 x 70 mm (na Lagunu, Me-
gana) i s pneu 195/60 R15 – 4 ks. 
Cena za vše 2 000 Kč. Info: redakce

 ■ Důchodkyně prodá Škoda Fe-
licia Pickup 1.3 LXI benzin, valník, 
r. v. 2001, 120 000 km, 2. majitel, 
STK 4/2017, velmi dobrý stav, 
poškozená levá strana – plechy. 
Cena 12 000 Kč, telefon: 721 819 
050 - možno vidět v ul. M. Rybalka 
v Mostě.

Pronajmu vybavený byt 150 m2 v rodinném domě s parkovacím místem a možností 
využití zahrady. Hamr, ulice Sklářská. Tel.: +420 725 384 191
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Fanoušci začnou sraz 
v sobotu

Setkání hokejových fan-
dů začíná již tuto sobotu. 
Do litvínovského amfi teátru 
Loučky se sjedou fanoušci 
všech klubů v republice k ju-
bilejnímu 20. srazu. Kromě 
soutěží a sportovního vyžití, 
je například přichystáno fo-
cení s  Masarykovým pohá-
rem nebo diskotéka Jakuba 
Petružálka. Setkání potrvá 
až do úterý.

Do Litvínova přijedou 
Teplice

Prvoligový tým fotbalistů 
FK Teplice si přijede zahrát 
přípravné utkání do Litví-
nova. Na trávníku letního 
stadionu vyzve účastníka 
regionální německé ligy VFB 
Auerbach. Utkání se hra-
je v  sobotu 2. července od 
14.00 hodin.

Opět se střetnou 
tenisoví amatéři

Další ročník populárního 
turnaje Amater Tenis Open 
začne již tuto sobotu. Tradič-
ně budou přichystána klání 
mužů v  hlavní soutěži, ve 
vedlejší soutěži a v  soutěži 
žen. Pořadatelé opět slibují 
zajímavé souboje. 

Most začne sérii 
s týmem Kadaně

Šňůru přípravných utká-
ní na nadcházející sezonu 
WSM ligy začnou hokejisté 
proti celku SK Kadaň. Střet-
nutí je naplánováno na 4. 
srpna v Kadani. Celkem HC 
Most sehraje deset zápasů, 
vetně tří v  rámci turnaje 
v německém Crimmitchau.

Soušské fotbalistky 
skončily třetí

Třetí příčka patří hráčkám 
týmu Baníku Souš ve fotba-
lové divizi žen A Čechy. Prv-
ní místo vybojovaly Kostom-
laty a druhé Chyše. Tabulku 
ročníku uzavírají Brozany. 

Litvínovský Helt 
v draftu NHL

Dvoudenní draft  NHL 
mířil k cíli, zbývala poslední 
pozice, když přibyl do se-
znamu letošních úspěšných 
juniorů ještě Filip Helt. Litví-
novský útočník způsobil pr-
votřídní senzaci. S výjimkou 
tří duelů za šestnáctku v létě 
2013 nehrál za reprezentační 
výběry, chyběl v odhadech 
Úřadu centrálního skautin-
gu. Přesto se během akce 
v Buff alu dočkal, jako celko-
vě  211. v pořadí. 

Tři turnaje na úvod 
prázdnin

Začátek prázdnin se pone-
se na greenu I. GC Most ve 
znamení hned tří turnajů. 
Už v  sobotu 2. července je 
na programu První prázd-
ninový turnaj. Ve středu 6. 
července proběhne Turnaj 
dvojic, Foursome s výběro-
vým drivem a v  sobotu 9. 
července pak Druhý prázd-
ninový turnaj. (jak)

MOST - První letní víkend  v so-
botu 25. 6. zahájil mostecký gol-
fový klub připomenutím 702. 
výročí bitvy u Bannockburnu, 
která položila základ k nezávis-
losti Skotska, tedy země, jež dala 
celému světu golf. Samotný tur-
naj byl svým rozsahem k hráčům 
opět štědřejší než v minulosti. 

Sedm soutěžních katego-
rií, vložené soutěže i slosování 
odevzdaných scorecard udělalo 
radost řadě účastníků. A jak do-
padla sportovní stránka turnaje? 
V kategorii hráčů a hráček s HCP 
0-12 se vítězkou stala Martina 
Mannová (32 STB) před Zdeň-
kem Pobudou (31 STB) a Miro-
slavem Kalinou (28 STB). Vítěz-
ství v kategorii hráčů a hráček 

s HCP 12,1-24 vybojovala Irena 
Kalinová (33 STB), druhé místo 
obsadil František Kačer (32 STB) 
a třetí Jan Bodnár (31 STB). Ka-
tegorii hráčů a hráček s HCP 
24,1-36 ovládl Ladislav Žák (27 
STB), druhé místo obsadil Petr 
Sattler (25 STB) a třetí Pavel 
Kolář (21 STB). V kategoriích 
Brutto zvítězili Zdeněk Pobuda, 
František Kačer a Pavel Kolář. 
V dovednostní soutěži Nearest to 
Pin byl nejlepší hráčem Miroslav 
Kalina. Longest Drive na jamce 
č. 7 zahráli Zdeněk Pobuda a Ve-
ronika Kalinová.

Jak by ve Skotsku řekli „Th e 
celebration was a real success. 
We are looking forward to next 
year.“ (nov)

LITVÍNOV – V pořadí již 22. roč-
ník celodenního sportovního 
turnaje Míčový sedmiboj, po-
řádaný Scholou Humanitas Lit-
vínov, proběhl na litvínovských 
sportovištích. 

Poprvé v historii nebyla ode-
hrána jedna ze 7 disciplín - te-
nis. Příčinou byla prudká bouře, 

která doslova vyplavila tenisové 
kurty pod Koldomem. 

V populárním sportovním 
klání dvojic startovalo celkem 
13 týmů mužů a vítězi se nako-
nec stali Beneš s Cibulkou. Dru-
hé místo obsadilo duo Procház-
ka – Šlachta a třetí byli Boháč 
s Noskem.  (jak)

Golfi sté hráli v kiltech

Beneš s Cibulkou 
vyhráli letošní Míčový 

sedmiboj 2016

BRNO - O uplynulém víkendu se v Brně konalo mistrovství České re-
publiky mladšího žactva v plavání. Plavecký klub Litvínov vyslal do 
bojů o mistrovské tituly dvanáctiletou Kamilu Javorkovou, která se 
na základě kvalifi kace, probojovala ve všech nasazených závodech 
do nejrychlejších rozplaveb. 

Všech šest startů, ve kterých 
se Javorková představila, pro-
měnila v  medaile. Absolutní 
vítězkou a mistryní České re-
publiky se stala po strhujících 
fi niších na tratích 200 m volný 
způsob v  čase 2:17,92 a 200 m 
polohový závod v  čase 2:33,17, 
dvě stříbrné medaile vybojovala 
na tratích 100 m polohový zá-
vod v čase 1:12,05 a 100 m volný 
způsob v čase 1:03,23. Komplet-
ní sbírku medailí završila dvěma 

bronzy ze závodů 50 m volný 
způsob v  čase 0:29,47 a 100 m 
motýl v čase 1:11,55 minuty.

Javorková se připravuje pod 
vedením trenérské dvojice Pa-
vel Kadlec - Gabriela Soukupo-
vá a stala se první litvínovskou 
plavkyní, která dokázala získat 
v kategorii dvanáctiletého žac-
tva šest medailí, včetně dvou 
titulů mistra České republiky na 
letním MČR, kde se utkalo v ka-
ždé disciplíně pouze 24 nejrych-

lejších plavců a plavkyň z  bez-
mála stovky plaveckých oddílů 
v České republice.  (jh, jak)

LITVÍNOV – Extraligový HC Verva Litvínov se dohodl s útočníkem 
Jakubem Černým na jeho angažmá v Litvínově. Devětadvacetiletý 
hokejista se do týmu vrací po dvou letech. Pod Krušnými horami po-
depsal tříletý kontrakt.

Černý se hokejovému řemes-
lu vyučil v Litvínově. V nejstar-
ších mládežnických kategoriích 
působil v Českých Budějovicích. 

V nejvyšší soutěži debutoval 
v litvínovském dresu před dese-
ti lety, v ročníku 2006/2007. Po 
pěti sezonách odešel do fi nského 
Turku, odkud se po několika mě-
sících v prosinci 2011 vrátil. Dal-
šího dva a půl roku působil znovu 

v Litvínově. Poslední dvě sezony 
odehrál v běloruském klubu Ju-
nosť Minsk, kde se v minulém 
ročníku stal mistrem země. 

V prvním roce zde v základní 
části zaznamenal v 54 zápasech 
60 bodů (28 + 32), v play off  pak 
přidal v 11 utkáních dalších 11 
gólových přihrávek. V Litvínově 
má Jakub celkem na kontě osm 
sezon, což je 376 utkání, v nichž 

zaznamenal 66 gólů a 62 asis-
tencí. S týmem Vervy se připra-
vuje již od května.

„Jsem rád, že jsme se domluvi-
li, v kontaktu jsme byli už delší 
dobu. Z týmu je cítit chuť a od-
hodlání, tak doufám, že se na 
nový ročník extraligy dobře při-
pravíme a dobře jej také začne-
me. Vstup je hodně důležitý, dá 
se z něj pak odrazit k úspěšnému 
celkovému výsledku,“ konstato-
val Jakub Černý. „Mám radost, 
že jsem se vrátil domů a že zase 
můžu hrát na stadiónu, kde jsem 
vyrostl,“ dodal.  (jak)

Kamila Javorková se stala 
dvojnásobnou mistryní ČR

Novou posilou Vervy je útočník 
Jakub Černý, který se vrací z Minsku

MARIENBERG - V sobotu se v saském Marienbergu uskutečnil turnaj 
v malém fotbalu pro jeho partnerská města a další regionální týmy. 
Město Most jako jedno z partnerských měst bylo na turnaj rovněž 
pozváno a této možnosti prostřednictvím výběru z  Mostecké ligy 
malé kopané využilo. Maximální věková hranice byla 18 let. Mostec-
ké družstvo, z nějž na poslední chvíli vypadl ještě jeden hráč, nako-
nec odcestovalo ve složení: Michal Bobek - Tomáš Kup, Tomáš Ba-
loun, Antonín Fišer ml., Daniel Rulf, Patrik Šlégr a Martin Vysoudil. 

Turnaje se zúčastnilo jednak 
partnerské město Dorog z  Ma-
ďarska, dále Bad Marienberg 
ze spolkové země Porýní – Falc 
(postavili dva týmy), Most, do-
mácí Marienberg a místní SV 
Lauterbach a Scherdel Marien-
berg.

Mostečtí nastoupili do turna-
je sebevědomě a hned v prvním 
zápase porazili gólem Fišera 
silný maďarský Dorog 1:0. Ná-
sledovalo vítězství nad Scher-
del Marienberg, v  poměru 4:0. 
K  této výhře dotáhl tým jako 
správný kapitán Kup hattric-
kem. Čtvrtý gól přidal Šlégr. 

Po krátké přestávce pokračo-
vali mostečtí dvojzápasem proti 
dvěma týmům z  Bad Marien-
berg. Nejprve dokázali porazit 
jejich druhý výběr 3:0 po dvou 
zásazích Balouna a jednom Fi-
šera. Poté následovalo střetnutí 
s prvním výběrem Bad Marien-
berg. Ač Mostečtí opět hře do-
minovali, propadali v  průbě-
hu zápasu do stále větší křeče 
a vítězný gól ne a ne přijít. Bad 
Marienberg se nakonec dokázal 
ubránit a týmy se rozešly 0:0. 

Poté si Mostečtí opět spravili 
náladu výhrou 3:0 nad SV Lau-
terbach. Pálili Fišer, Šlégr a Vy-
soudil. 

Posledním utkáním dne byl 
střet s  domácím FSV Motor 
Marienberg. A vývoj tabulky 
jakož i dosavadní utkání obou 

týmů rozhodly o tom, že šlo de 
facto o fi nále celého turnaje. 
Domácí jako jediní zřejmě zce-
la nedodrželi věkový limit pro 
hráče a nastoupil za ně mini-
málně jeden výrazně starší hráč, 
který se nakonec ukázal být tím 

rozdílovým. Mosteckých sedm 
statečných bylo i v tomto zápase 
lepšími, ale vzhledem k úbytku 
sil nedokázali zachytávat rych-
lé kontry domácích, ze kterých 
hostitelé nakonec dvakrát skó-
rovali. Rozhodující zápas tak 
pro mostecký výběr skončil 0:2. 

Vzhledem k  tomu, že v  ko-
nečném účtování bylo upřed-
nostňováno skóre před vzájem-
ným zápasem, skončili Mostečtí 

nakonec až třetí za domácími 
a druhými Maďary, se kterými 
měli stejně bodů. Každopádně 
se jedná o mimořádný úspěch 
mosteckého malého fotbalu. 

„Turnaj, stejně jako celý ví-
kendový program, byl ze strany 
hostitelů výborně zorganizován 
a my jsme si ho moc užili. Pro-
to ještě jednou velké díky jak 
Marien bergu, tak Mostu za tuto 
nabídku,“ řekl na úvod hodno-
cení kouč mosteckého výběru 
Aleš Janeček.

„Sportovně se nám turnaj 
velmi vyvedl. Dle mého názo-

ru se kluci prezentovali možná 
nejlepším fotbalem a zanechali 
v  Marienbergu velice dobrý do-
jem. Navíc je třeba si uvědomit, 
že hráli celkem 90 minut bez 
možnosti vystřídat. Sice jsme byli 
přesvědčeni, že díky lepšímu vzá-
jemnému zápasu skončíme před 
Maďary, ale i třetí místo je krás-
ný úspěch. Rozhodně se už nyní 
těšíme na případný další ročník,“ 
uzavřel Janeček.   (nov)

Mostečtí mladíci obsadili 
v Marienbergu třetí místo

  Do kiltu musel i organizátor turnaje Radovan Dušek a prezident klubu Jiří Mann.
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

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

Litvínov a okolí

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

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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MOST – Uplynulý víkend se na prvním mosteckém náměstí uskuteč-
nily již druhé farmářské slavnosti letošního roku. Byly ve znamení 
jahod. Soutěžilo se o nejchutnější jahodovou marmeládu. Vítězství 
si nakonec odnesla Marcela Šípková z Meziboří.  

Mostečané si v  rámci farmá-
řek mohli kromě jahod pochut-
nat i na kvalitních regionálních 
potravinách a výpěstcích. Od-
poledne pak na prvním náměstí 
pokračovaly oslavy svátku sv. 
Prokopa. Na své si zde přišli mi-
lovníci piva, kteří mohli košto-
vat několik druhů značek míst-
ních pivovarů a ochutnával se 
i gulášek. Ten voněl z varen, kte-
ré naplnily místní spolky a or-
ganizace, aby se utkaly o titul 
nejchutnějšího mosteckého gu-

láše. Do soutěžního klání o kan-
čí pochoutku se zapojily Spolek 
severočeských havířů, Hlavní 
báňská záchranná stanice Most, 
Hasičský záchranný sbor Sever-
ní energetická, Skauti Most a re-
staurace Voko. „Do ochutnávání 
pětice soutěžních gulášů z kančí-
ho masa se zapojilo 145 jedlíků, 
116 z  nich pak prostřednictvím 
soutěžních kupónů jednotlivé 
vzorky známkovalo jako ve ško-
le od jedničky do pětky. Nejlepší 
vysvědčení, na němž bylo 46 jed-

niček!, vystavili kuchařkám a ku-
chařům ze Spolku severočeských 
havířů, kteří se stali vítězi první-
ho, a jistě ne posledního ročníku 
klání o nejchutnější mostecký gu-
láš,“ informovala tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. 

Ačkoliv vrtochy počasí slav-
nosti piva poněkud narušily 
a náměstí několikrát vylidnily, 
nakonec se nebe umoudřilo 
a program a zábavu si tak moh-
li lidé užít plnými doušky, za 
příjemného doprovodu hudeb-
ních kapel, které se vystřídaly 
na hlavním podiu. Děti se zase 
mohly vydovádět na skákacím 
hradu.  (sol)

Na náměstí se mlsaly jahody a gulášek… 

1. „ja-
hodové“ ná-

městí uplynulý 
víkend.

(Foto: 
Miroslav 

Mertl)

Soutěž o NEJ 
marmeládu – 

ochutnávala Ludmila 
Holadová z agrární 

komory s náměstkem 
primátora Markem 

Hrvolem. 

Farmářské 
trhy nabídly 

spoustu dobrot 
místních výrobců 

a pěstitelů.

Kančí gulášek 
mohli lidé 

ochutnávat v pěti 
provedeních.

Ani 
vrtošivé 

počasí nezka-
zilo lidem ná-

ladu. 

Oslava svát-
ku sv. Prokopa 

byla také pivní slav-
ností. Ochutnávalo 

se pivo místních 
pivovarů. 

Lidé 
si kupovali 

kupóny, do nichž pak 
známkovali jednotlivé 

soutěžní guláše. Na akci 
nechyběl za Spolek se-

veročeských havířů Zby-
něk Jakš (v pozadí 

vpravo).

Za 
doprovodu 

kapel lépe chutna-
lo a zpříjemňovalo 
náladu. Na snímku 

kapela Kliďán-
ko.   


