
  Všechna tato parkovací místa u nemocnice, která jsou nyní určená pro personál, by se už brzy měla uvolnit pro občany.
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Milí čtenáři
Parkování u mostecké  

nemocnice - letitý pro-
blém, který dennodenně 
naštvává pacienty, ná-
vštěvy i personál. Zdejší 
nemocnice se před lety 
stala  tak zvaně spá-
dovou. Nikdo však (už 
tenkrát) nedomyslel, 
že i přespolní pacienti 
budou potřebovat par-
kovat a  kapacita míst 
jaksi přestala stačit.  Na 
podzim by se situace 
mohla změnit. Proč budeme u nemocnice lépe par-
kovat a zda budeme za tento „komfort“ platit, čtěte 
v otvíracím článku.  Už jste viděli mistra socha-
ře přímo „v akci“? Že ne? Pak máte výjimečnou 
příležitost. Mostecké sochání v přímém přenosu 
vypukne už za pár dnů a vy můžete být při tom. 
Kdy a kde můžete sochařům koukat „přes rameno“, 
zjistíte pod titulkem „Sochaři chystají už svá dláta“. 
Město Most má světoznámý kostel, autodrom, 
hipodrom a také... nejkrásnějšího muže na světě. 
Kdo myslí, že plácám do větru, nechť si přečte  roz-
hovor s Tomášem Martinkou, který ve fi nále soutě-
že v Th ajsku oslnil svou krásou. Jak odjištěný gra-
nát – takové bylo vystoupení zaměstnanců fi rmy 
Schoeller na litvínovském zastupitelstvu. Jablkem 
sváru je parkoviště u továrny, které město prodalo 
pro soukromý byznys a pracovníci z Schoelleru teď 
nemají kde parkovat. A jak to všechno dopadlo? 
Čtěte uvnitř čísla a dozvíte se víc. Poslední stra-
nu tentokrát věnujeme těm, kdo léto a prázdniny 
tráví doma a neví kam vyrazit. Nabídka kultur-
ních i sportovních zážitků na Mostecku je lákavá 
a pestrá. Stačí si jen vybrat a skvěle se bavit.

Krásné léto 
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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U nemocnice se začne stavět parkoviště
MOST – Návštěvníci a pacienti už po prázdninách budou lépe parkovat u mostecké nemocnice. Krajská 
zdravotní se totiž v nejbližších dnech pustí do výstavby nového velkokapacitního parkoviště.  

Takřka na dvě stě nových parkovacích míst 
vznikne za pavilonem B mostecké nemocnice 
v místě současného parku. „Tento týden Krajská 

zdravotní vyhlásila veřejnou soutěž na výstavbu 
parkoviště. Půjde zatím o první etapu, kdy by mělo 
vzniknout 186 nových parkovacích míst,“ potvrdil 

předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří 
Novák. Nová parkovací místa budou určena pro 
zaměstnance zdravotnického zařízení a na par-
koviště budou mít vjezd zajištěn prostřednictvím 
čipové karty. 

 (Pokračování na straně 2)

Ivanka Devátá v knihovně
V druhé polovině roku chystá mostecká 

knihovna spoustu zajímavých akcí. Vzděláva-
cí, kulturní a společenské. Ze známých osob-
ností do knihovny zavítá například známá, 
vždy usměvavá herečka a spisovatelka Ivanka 
Devátá. 

„Pokud naše čtenáře a návštěvníky baví his-
torie a sledují například historické seriály v te-
levizi, bude to cyklus přednášek Seriály versus 
skutečnost. Tentokrát to budou BORGIOVÉ,“ 
prozradil ředitel knihovny Tomáš Ondrášek. 
Dalším zajímavým cyklem budou přednášky 
na téma Umění mimoevropských civilizací. 
„Angkor? Persepolis? Chichén Itzá? Památky, 
které jste vždycky toužili navštívit? S těmito po-
zoruhodnými místy i řadou dalších historických 
pokladů seznámí cyklus přednášek, který zma-
puje velké a staré kultury Asie a Ameriky. Au-
tor cyklu poskytne posluchačům nejen bohatý 
obrazový materiál, ale také zasvěcený výklad,“ 
prozrazuje dále Tomáš Ondrášek.

Těm, kteří potřebují získat znalosti a infor-
mace, nebo se jen zdokonalit v počítačových 
dovednostech nabídne knihovna odborné 
krátkodobé kurzy na PC. Na příznivce hudeb-
ního žánru čeká celá řada výborných koncer-
tů. (red)

ÚSTECKÝ KRAJ – Sociální demokraté v Ústeckém 
kraji přesvědčili svého předsedu a premiéra Bo-
huslava Sobotku o nutnosti podpořit propouš-
těné horníky na severu Čech stejně, jako vláda 
podpořila horníky z Ostravska. Mostecké horníky 
ale kategoricky odmítá podpořit ministr fi nancí 
Andrej Babiš.

Premiér garantuje sociálním demokratům, 
že všichni ministři za ČSSD budou hlasovat pro 
návrh ministryně Michaely Marksové Tominové. 
Podle jejího návrhu by měli horníci dostat až osm 
tisíc korun měsíčně. Doba pobírání této částky je 
závislá na odpracovaných letech. „Pro naše horní-
ky děláme maximum. Přesvědčili jsme Bohuslava 
Sobotku, že 
původní roz-
hodnutí vlády 
mostecké hor-
níky nepod-
pořit je krajně 
nefér. Premiér 
nám přislíbil, 
že se poku-
sí přesvědčit 
i koaliční part-
nery,“ uvedl 
krajský radní 
pro sociální 
věci Martin 
Klika, který se 
ze své pozice 
poradce mini-
stryně práce a sociálních věcí problematikou pod-
pory horníků na Mostecku dlouhodobě zabývá. 
„Nový návrh projednáme už 25. července v rámci 
zasedání tripartity. Předpokládám, že 27. července 
by pak návrh projednala vláda. Jsem přesvědčen, že 

příspěvek by měl být poskytnut také horníkům, kte-
ří budou muset opustit svoji práci v důsledku útlu-
mu těžby na dole ČSA,“ sdělil premiér Bohuslav 
Sobotka. Své rozhodné ne na podporu horníků 
v Ústeckém kraji ale řekl ministr fi nancí a před-
seda hnutí ANO Andrej Babiš. „Nevidím důvod, 
proč bychom měli podporovat fi rmy pana Tykače, 
které sídlí na Kypru, vydělávají miliardy,“ řekl a zo-
pakoval, že nelze argumentovat situací v OKD, 
která je výsledkem špatných rozhodnutí minulos-
ti. „Nevidím důvod, proč by daňoví poplatníci měli 
platit soukromé fi rmě, která vydělává miliardy, od-
stupné pro její zaměstnance,“ řekl v úterý Babiš no-
vinářům v Bruselu. Ve středu ráno na jeho slova 

reagoval Pavel 
Tykač: „Žád-
ná z mých 
fi rem nežáda-
la a nežádá 
o příspěvek 
v souvislosti 
s útlumem těž-
by. Vláda svou 
podporu slíbi-
la konkrétním 
lidem, kteří 
v důsledku 
vládního roz-
hodnutí při-
jdou o práci. 
Jako akcionáři 
všechny své 

závazky vůči našim zaměstnancům plníme. I nyní, 
v době nuceného útlumu, se pro své lidi snažíme 
využít všechny možnosti, abychom jim mohli na-
bídnout práci. S těmi, které už nebudeme schopni 
zaměstnávat, se korektně vyrovnáváme.“  (pur)

Premiér horníky podpoří
Babiš je rozhodně  proti! 

Bohuslav Sobotka Andrej Babiš
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MOST – Některé stromy a keře v  sídlišti Výsluní, které tu nechalo 
nově vysadit město Most v  rámci projektu revitalizace zeleně, hy-
nou. Jedná se například o borovice nebo akáty.

Obyvatelé sídliště šestistovek 
se ptají, proč stromy hynou a co 
se s nimi bude dál dít. „Ano, ně-
které stromy z výsadby uhynuly. 
Po výsadbě se vůbec nazazelena-
ly a neprobudily se borovice lesní 
a akáty. Z důvodu přemokření 
odcházejí také hlohy vysazené 

do nádob, které nemají dostateč-
né odtokové díry,“ potvrdil ře-
ditel Technických služeb Most 
Karel Mutinský. Technické 
služby již provedly soupis stro-
mů k reklamaci. Obyvatelé ale 
mohou zůstat klidní. Uhynulé 
stromy by měly nahradit nové. 

„Na podzim tohoto roku bu-
dou stromy vyměněny za nové. 
Budou obnoveny odtokové díry 
v nádobách,“ doplnil dále ředi-
tel Mutinský. Město musí stro-
my udržovat a zachovat jejich 
počty přesně podle projektu, na 
nějž získalo dotaci a jehož udr-
žitelnost je 10 let. 

Problémy s  náhradou zeleně 
mělo město i v  loňském roce, 
kdy se prováděla revitalizace 

sídliště na Liščím Vrchu. Tady 
ale stromy samy neuhynuly, 
zničili je vandalové. „Po výsad-
bě v sedmistovkách vandalové 
zlámali čtyři stromy. Uplynulý 
měsíc zlomili strom ve Višňové 
ulici. Lidé ale také ničí kůly, kte-
ré kotví stromy a rohože, které 
chrání kmeny,“ posteskl si nad 
chováním některých spoluob-
čanů ředitel technických služeb. 
 (sol)

MOST – Město se pustilo během letních prázdnin do oprav základ-
ních a mateřských škol. Na nejnutnější opravy a doplnění vybavení 
půjde přes třináct a půl milionu korun.  

Generální oprava probíhá 
například na Základní škole 
v  Rozmarýnové ulici. „Veřejná 
zakázka na rekonstrukci části 
pavilonu D byla schválena již na 
jaře. Rozhodli jsme, že z uspoře-
ných fi nančních prostředků pro-
vedeme i rekonstrukci sociálního 
zařízení zbývající části pavilonu, 
která si vyžádá zhruba 616 tisíc 
korun,“ informoval mostecký 
primátor Jan Paparega. Ve škole 
budou probíhat i další stavební 
práce na zajištění větrání toalet, 
tělocvičen a kinosálu, které si 
vyžádají téměř dalších devět set 
tisíc korun. 

„Letos je plán několika zá-
sadnějších oprav zhruba na 
pěti školách. Samozřejmě bu-
dou probíhat i další drobnější 

opravy a dodávky, například 
nových interaktivních tabulí, 
nábytku, výměny podlah. Ty 
čekají i mateřinku U Cáchovny, 
kde nejsou podlahy v  dobrém 
stavu,“ informoval dále primá-
tor Paparega. 

Pokládka PVC povrchů za 
zhruba 1,7 milionu korun čeká 
také základní školu v  Okružní 
ulici. Provádět se budou také 
opravy elektroinstalací v  ZŠ 
V. Nezvala a to za zhruba dva 
miliony korun. Stavební úpra-
vy čekají také pavilon jídelny 
v  SVČ v  Albrechtické ulici za 
1,7 milionu korun. Výměny za-
střešení se dočká Základní ško-
la v ul. Obránců míru za téměř 
šest set tisíc korun. Vyřešit by 
se měla také vlhkost v suterénu 

mateřinky ve Dvořákově ulici 
za přibližně šest set tisíc korun 
a mnohé další práce. Na školách 
se bude pokládat i nová dlaž-
ba, vyměňovat nábytek, lavice 
a dodávat nové tabule. Několik 
škol čeká také malování apod. 

„Oproti minulým rokům bude-
me letos do našich příspěvkových 
organizací investovat víc fi nancí. 
Větší opravy je potřeba realizovat 
v  létě, takže  je to dost napjaté 
a pro fi rmy je to nyní stavební 
boom,“ dodává primátor.   (sol)

Na Výsluní hynou stromy a keře

V mosteckých školách je frmol

(Pokračování ze strany 1)
Obdobný počet parkovacích 

míst se ale tím pádem uvolní 
před budovou nemocnice. Ta by 
měla být určena právě pro paci-
enty a parkování zde bude zdar-
ma. „Všechna parkovací místa, 
která byla pro veřejnost oddělena 
závorou, se tak rázem uvolní pro 
občany,“ uvedl dále Jiří Novák. 
S výstavbou nového parkoviště 
by se mělo začít ještě během let-
ních měsíců. Náklady investiční 
akce představují kolem patnác-
ti milionů korun včetně DPH. 
„Byli bychom rádi, kdyby parko-
viště bylo dokončeno už do kon-
ce měsíce září, pokud se nic ne-
zpozdí,“ podotkl dále předseda 
představenstva Novák. V rámci 
stavebních prací se také předpo-
kládají částečná omezení v rám-
ci provozu v okolí nemocniční 
budovy. „K určitému omezení tu 
dojde, protože bude potřeba sem 

navážet stavební materiál apod. 
Budeme se ale snažit, aby to tr-
valo co nejkratší možnou dobu, 
případně se otevřou jiné cesty 

a průjezdy. Uvidíme, až podle 
situace. Navíc v době prázdnin je 
u nemocnice i klidnější provoz,“ 
doplnil ještě Jiří Novák.  

Město plánuje další 
parkovací místa

U nemocnice má v plánu vy-
budovat nové parkoviště také 
současné vedení města Mostu. 
Velkokapacitní parkoviště je 
jednou z priorit volebního pro-
gramu současné vládní koalice. 
Otázkou zůstává, kde by další 
parkovací místa mohla vznik-
nout. Pozemky jsou většinou 
v majetku Krajské zdravotní. 
„Budeme jednat s Krajskou 
zdravotní o možnostech dalšího 
parkování. Jsme názoru, že ka-
ždé nové parkovací místo u ne-
mocnice není na škodu,“ infor-
moval mostecký primátor Jan 
Paparega. V příštím roce má 
ale město Most nejprve v plánu 
rekonstruovat most u nemoc-
nice, který vyžaduje komplexní 
opravu.  

(sol)

U nemocnice se začne stavět parkoviště
  Pracuje se i na opravě střechy bývalé 16. ZŠ v Albrechtické ulici.

  Uhynulé stromy nahradí nové dřeviny. 

  Parkoviště pro zaměstnance by mělo vyrůst za pavilonem B. 

MOST – Už od pondělí 18. čer-
vence bude moci veřejnost 
sledovat další ročník letního 
sochání u děkanského kostela. 
Zahájen tu bude již osmý ročník 
sochařského sympozia.

Zájem o účast na sympoziu 
projevilo osm umělců. Odbor-
ná komise vedená docentem 
Tomášem Pavlíčkem z Fakul-
ty umění a designu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem vybrala nakonec jen 
tři účastníky. „Komisi kromě To-
máše Pavlíčka tvořili i výtvarník 
a pedagog Luděk Prošek, náměst-
kyně primátora Markéta Stará, 
vedoucí oddělení kultury a sportu 
Michal Vavroch a externí archi-
tekt města Petr Nesládek,“ uved-
la tisková mluvčí mosteckého 
magistrátu Alena Sedláčková. 
Sochaři Robert Vlasák, Martin 
Zet a Alexander Peroutka, kteří 
byli odbornou porotou vybrá-
ni, budou vytvářet sochy opět 
z hořického pískovce. Tématem 
letošního ročníku je Harmonie 
prostoru – harmonie života jako 
protipól uspěchané doby. Sym-
pozium se uskuteční ve dnech 
18. – 30. července. V  průběhu 
třinácti dnů tak může vznikající 
sochy a práci umělců pod širým 
nebem sledovat i veřejnost. 

Výhodou by mělo být pro 
umělce i to, že byly vybrány loka-
lity, kde by měly být sochy umís-
těny. Mezi vytipovanými místy je 
například park nad sportovní ha-
lou, revitalizovaný park Šibeník, 
lesopark Hrabák, park pod are-
álem nemocnice, areál Aquadro-
mu, prostor před objektem č.p. 
390 na křižovatce ulic Lipová 
– Topolová a nebo také park na 
Skřivánčím vrchu.  (sol)

Sochaři už chystají 
svá dláta

Robert Vlasák - Střep
Robert Vlasák se sym-

pozia účastní již podruhé. 
Během posledního ročníku 
v roce 2014 vytvořil sochu 
s názvem Nemusí pršet, sta-
čí, když kape. Socha je umís-
těna na jižní straně Rozkvě-
tu nedaleko přechodu pro 
chodce směrem k Centralu.

Martin Zet – Zvíře 
Martin Zet má za sebou 

více než třicet samostatných 
a zhruba sto společných vý-
stav. Jeho díla můžeme najít 
například ve stanici metra 
Stodůlky, ale i v USA, Ni-
zozemsku, Turecku, Rusku 
a v dalších zemích. Jeho ná-
vrh pro mostecké sochařské 
sympozium nese pracovní 
název Zvíře, a teprve podle 
struktury kamene bude ur-
čeno, o jakého konkrétního 
živočicha půjde.

Alexander Peroutka – 
Equalizér 

Alexander Peroutka je 
absolvent Fakulty užitého 
umění a designu Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem a doktor-
ského studia na Fakultě vý-
tvarných umění Vysokého 
učení technického v Brně. 
Hostoval i na prestižních 
univerzitách v USA a ve 
Švédsku a má za sebou de-
sítku samotných a minimál-
ně dvě desítky společných 
výstav. Jeho návrh nese ná-
zev Equalizér.

  Sochání u kostela si letos zopakuje Robert Vlasák.

Možnost parkování osobních vozidel na hlídaném 

parkovišti na rohu ulic Bělehradská a U Stadionu. 

Měsíční parkovné 750,- Kč, pololetní 4 125,- Kč. 

Dále nabízíme parkování v krytém parkovišti ve 

Sportovní hale Most. Měsíční pronájem 900,- Kč, 

čtvrtletní 2 520,- Kč a roční 9 000,- Kč. 

Bližší informace 
na tel. čísle 
726 765 703

TJ Baník Most, z.s.
nabízí
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MOST – Přecházení nedaleko křižovatky ulic Pražské a Zahradní 
bude bezpečnější. Vzniká zde totiž nová „zebra“. 

Přechod v  ulici Pražská byl 
na této silnici už dříve. Dochá-
zelo tady ale k nehodám. Město 
se proto rozhodlo přechod více 
zbezpečnit. Výběrové řízení na 
vybudování nového místa pro 
přecházení vyhrála fi rma JMV 
tech. Akce si vyžádala téměř 
sedm set tisíc korun. „Přechod 
v ulici Pražská je záležitost, kte-
rou jsme řešili už vloni. Jsem 
rád, že se konečně vše podařilo 

dotáhnout do zdárného konce 
a akci jsme vysoutěžili za daleko 
nižší cenu, než jsme předpoklá-
dali,“ podotkl primátor Mostu 
Jan Paparega. Město do rozpoč-
tu totiž na přechod vyčlenilo 
osm set tisíc korun. „Věřím, že 
nově upravený přechod pomů-
že zkvalitnit bezpečnost na této 
komunikaci. Pražská ulice je 
velmi frekventovaná a riziko-
vá,“ doplnil primátor Papare-

ga. Přechod je nově nasvětlený. 
Další bezpečnější prvek je také 
středový ostrůvek. Součástí 
projektu je také úprava chodní-
kových ploch a úpravy zeleně, 
vodorovné a svislé dopravní 
značení. 

Nový přechod pro chodce 
vznikl nyní také o několik set 
metrů dál, v  Čepirožské ulici. 
Kromě zcela nového přechodu 
pro chodce jsou tu i nové au-
tobusové zastávky. „V současné 
době zde probíhá kolaudace, 
fi rmě Stavmost, která uspěla ve 

výběrovém řízení, město zaplatí 
4,6 mil. Kč,“ informovala tisko-
vá mluvčí mosteckého magist-
rátu Alena Sedláčková. Přechod 
pro chodce si tu vybojovali lidé 
peticí. 

V  Mostě se právě pracuje na 
vybudování dalších nových au-
tobusových zastávek, a to v ulici 
Topolová nad Aquadromem. Ty 
zde provádí Stavební a obchod-
ní společnost Most za zhruba tři 
a půl milionu korun. Zastávky 
budou hotové do konce srpna.

(sol) 

MOST – Technické služby si vzaly při letošním deštivém počasí po-
mocníka na sekání trávy. Ta totiž roste doslova před očima a rozleh-
lé travnaté plochy ve městě proto dávají zaměstnancům TS pořádně 
zabrat. 

Technické služby sjednaly 
menší dodavatelskou výpomoc. 
„Kromě posílení pracovních 
směn jsme sekání nárazově po-
sílili také menší výpomocí fi rem, 
dokud se počasí neustálí,“ uvedl 
ředitel Technických služeb měs-

ta Mostu Karel Mutinský. Pra-
covníky z úřadu práce v  rámci 
veřejně prospěšných prací vy-
užívají spíše pro čistění a úklid 
města. Nejvíc pozornosti se 
tradičně věnuje centru města 
a přilehlým částem. „Centrum 

i obytné části města sekáme ve 
stejné četnosti. Při dlouhodobě 
deštivém počasí pochopitelně 
sledujeme více centrum města. 
Přednostně se snažíme vyho-
vět i školkám, pokud potřebují 
z provozních důvodů údržbu 
navíc,“ podotkl Karel Mutinský. 
Obecně podle šéfa technických 
služeb ale platí, že když zvýhod-
ní některou část města, projeví 
se to někde jinde. „Proto tímto 

způsobem řešíme jen mimořádné 
případy,“ dodává. 

Pokud bude obdobné počasí 
panovat i nadále, mělo by v Mos-
tě proběhnout nejméně osm sečí. 
„Těžko ale odhadovat, protože vše 
mohou změnit letní sucha,“ říká 
ředitel Mutinský. Posekaná trá-
va se dál zpracovává. „Všechen 
rostlinný materiál předáváme ke 
zpracování na kompostárny,“ do-
plnil ještě ředitel. (sol)

Se sekáním trávy pomáhají i menší fi rmy

Nové zebry jsou bezpečnější
  V ulici Pražská se buduje bezpečnější přechod se středovým ostrůvkem.
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Šestadvacetiletý Mostečan Tomáš Martinka se letos v  květnu 
stal „NEJkrásnějším mužem planety“. Titul vybojoval v prestiž-
ní světové soutěži Mister Global 2016. Ještě ale předtím se u nás 
zúčastnil soutěže Muž roku, kde skončil druhý a zajistil si tak po-
stup do Mister Global v Th ajsku.

Tomáš Martinka pracuje jako 
záchranář. Je to sympaťák a po-
hodář. I když je teď o něj zájem, 
zůstává při zemi. Před nedáv-
nem přijal pozvání na přehlídku 
mostecké návrhářky Lenky Rez-
kové, která se uskutečnila v Cu-
bano klubu v  Mostě (čtenáře 
jsme informovali). Při té příleži-
tosti jsme Tomáše vyzpovídali. 
Ochotně souhlasil a slibovaný 
rozhovor pro naše čtenáře při-
nášíme. 

 
Kdo vás, Tomáši, do soutěže 

Muž roku 2015 přihlásil?
Moje modelingová agentura. 

Rok jsem dělal modeling a pak 
přišel Muž roku. 

Jak jste se vůbec k modelin-
gu dostal?

Přemýšlel jsem o tom už hod-
ně dlouho, ale neměl jsem na 
to čas. Hrál jsem 15 let hokej 
a tak nebyly podmínky někde 
začínat. Sledoval jsem Fashion 
TV, móda mě zajímala. Akorát 
jsem pak nevěděl, jak se k tomu 
dostat. Tehdy jsem přes jednoho 
mého známého zkusil casting 
a oni mě vybrali. 

Po Muži roku jste postoupil 
do prestižní soutěže Mister 
Global 2016 a stal se nejkrás-
nějším mužem planety. Co pro 
vás toto ocenění znamená?

V tu chvíli mi to vůbec nedo-
cházelo. Když jsem po úspěchu 
v Muži roku viděl, že tahle sou-
těž tu není příliš propagovaná, 
byl jsem hodně překvapený, 
když mě začali lidé oslovovat. 
Musím ale říci, že mi pomoh-
la česká média, která všechno 
propagovala. Přirovnávají mě 
k Taťáně Kuchařové. I ona byla 
u nás první, kdo světovou sou-
těž krásy vyhrál. 

Máte přítelkyni. Jste teď také 
v  hledáčku médií, zajímají se 
o vás i ve světě…Jak vám vlast-
ně tohle všechno začalo měnit 
život?

Mám více povinností. Je to 
trošku přítěž. Teď odjíždím pra-

covně do Indie. Tento kontrakt 
jsem získal už před soutěží. Te-
prve teď začínám pomaličku 
všechno vnímat. Ale není to zas 
v takové míře, že bych z  toho 
začal nějak bláznit. Chodím 
normálně do práce, akorát ve 

volném čase, kdy jsem navště-
voval fi tness, místo toho jezdím 
po takovýchto akcích. 

Jste záchranář. Koho zachra-
ňujete a jak jste se ocitl u této 
profese?

Chtěl jsem se osamostatnit. 
Práce tady moc nebyla. Tehdy 
na Matyldě hledali plavčíka, 
tak jsem to zkusil. Dělal jsem to 
tři roky brigádně. Pak se ozvali 
z Chomutova z aquaparku, kde 
nabízeli tuhle práci na hlavní 
pracovní poměr, tak jsem to 
vzal. Teď ale budu končit, proto-
že se chystám do zahraničí. 

Čím jste chtěl být dříve?
Můj táta pracuje u celní sprá-

vy a pořád nosil domů pouta… 
Takže jsem chtěl být policistou.

Co na váš úspěch říká vaše 
přítelkyně?

Nese to statečně, hodně mi 
fandila a fandí i teď. Podporuje 
mě. Média příliš nevnímáme 
a nechodíme na žádné spole-
čenské akce. V poslední době je 
to pro ni ale trochu stres. 

Co nejraději nosíte?
Tepláky a kšiltovku. Sleduji 

módu, ale nijak se jí neřídím. 

Jak o sebe pečujete? 
Momentálně chodím víc na 

kosmetiku než moje přítelkyně 
(smích, pozn.), včetně manikú-
ry a pedikúry. U toho relaxuju. 
Ale jinak nemám moc čas. Po-
užívám denní krém, gel na vlasy 
a fén. Navštěvuji fi tness třikrát 
až čtyřikrát týdně. 

Čím vás zaujmou ženy?
Když to vezmu povrchně, tak 

mě u žen zaujmou oči a zuby. 
Ale já mám teď úžasnou přítel-
kyni, která je hrozně skromná 
a slušně vychovaná. 

Co naopak na ženách nemá-
te rád…

Když kouří… A taky nemám 
rád lež a nevěru. 

Žijete v Mostě, ale pořád to 
tak nebylo. Odkud jste?

Sice jsem se narodil v  Mos-
tě, ale od pěti let jsem vyrůstal 
v  Nové Vsi v  Horách. Takže 
jsem kluk z vesnice. Pak jsme se 
přistěhovali do Mostu. 

Plánujete tady žít?
Teď odjíždím do Indie a až 

se vrátím, tak počítám, že budu 
cestovat. Kvůli práci, které bych 
se chtěl věnovat, připadá v úva-
hu Praha, někde na okraji. Jinak 
bych ale chtěl zůstat v  Mostě. 
Vzal jsem sem přítelkyni. Ona 
je z Moravy, a tady se jí hodně 
líbí. 

Jaké máte v Mostě nejoblíbe-
nější místo?

Asi Matyldu, protože jsem 
tam dělal plavčíka. A pak taky 
Tornádo. 

Chybí vám tu něco?
Přítelkyně. Ale jinak nic. 

Co si dáte nejraději k  sněd-
ku, na čem si pochutnáte?

V jídle se nehlídám, jím úpl-
ně všechno. Ale na čem si po-

chutnám? Na bůčku, výpečcích, 
tlačence, jitrnicích, svíčkové, 
guláši a hlavně miluju taťkův 
samuraj. 

Jaké máte koníčky?
Na ty vůbec teď nemám čas. 

Ale když ano, tak toho využí-
vám a dělám veškerý sport. 

Které místo na zemi byste 
chtěl vidět?

Th ajsko se mi splnilo, takže 
teď je to Bali. Tam bych klidně 
i žil. A taky bych chtěl navští-
vit Mauricius. Miluju ale Itálii 
a plánuji ji kompletně proces-
tovat… 

Kolika mluvíte jazyky? 
Částečně anglicky.

Co je pro vás v životě nejdů-
ležitější?

Abych měl svoji rodinu. Sna-
žil se ji zajistit a trochu si ten 
život užít… 

Děkuji za rozhovor

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

ÚSTECKÝ  KRAJ – Krajská zdravotní slavnostně představila devět 
nových sanitních vozů pro lepší komfort pacientů. Sanitky nabíd-
nou speciální přístrojové vybavení, menší hlučnost, lepší teplotní 
pohodlí a přepraví více pacientů. 

Dva Volkswageny Trans-
porter upravené pro přepravu 
nedonošených a patologických 
novorozenců Krajská zdravotní 
vysoutěžila ve veřejné zakázce 
za čtyři a půl milionu korun. 
„V ceně je zahrnuto vybavení 
zdravotnickými přístroji, jako 
je například defi brilátor, od-
sávačka, perfuzor, tonometr, 
a další zdravotnické vybavení,“ 
vyjmenoval tiskový mluvčí 
Krajské zdravotní Jiří Vondra. 
Sedm dalších nových sanitek 
je značka Fiat Ducato pro pře-
pravu zraněných a nemocných 
osob. Vysoutěžená cena těchto 
sanitek je téměř osm milionů 
korun. V ceně je rovněž zahr-
nuta výbava, jako jsou napří-
klad nosítka, infarktové křeslo, 
tři sedačky s tříbodovým bez-
pečnostním pásem a další ne-
zbytné. 

Sanitky pořídila Krajská zdra-
votní díky fi nanční podpoře 
Ústeckého kraje. „Nové sanitky 
nejenže obnovily vozový park 
Krajské zdravotní a snížily prů-
měrné stáří vozového parku, ale 
také nabízí přepravovaným pa-

cientům lepší komfort při cesto-
vání. Jedná se například o nižší 
hlučnost auta nebo lepší teplotní 
pohodlí. Zlepšily se také pracovní 
podmínky pro řidiče a posádku 
zdravotnické dopravní služby,“ 
informoval dále předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní Jiří 
Novák. V současné době Krajská 
zdravotní disponuje 61 sanitka-
mi, se kterými jezdí 80 řidičů. 
Při přepravě pacientů najedou 
měsíčně na jednom voze v prů-
měru tři tisíce kilometrů. 

Sanitky jsou určené nejen 
pro chomutovskou zdravot-
nickou dopravní službu, ale 
také pro ústeckou a děčínskou. 
Díky novým vozům se také 
zvýšil i počet přepravovaných 
při jedné jízdě. „V nových sa-
nitkách teď můžeme převážet 
až pět osob najednou. Současná 
auta nám umožňovala při jedné 
cestě transportovat pouze čtyři 
pacienty,“ doplnil ještě tiskový 
mluvčí Vondra. 

(sol)

Nové sanitky zvýší komfort pro pacienty

Zdravotnická dopravní 
služba, kterou provozuje 
Krajská zdravotní, byla za-
ložena 1. dubna 2013. V Ús-
teckém kraji má celkem pět 
stanovišť, v Děčíně, v Ústí 
nad Labem, v Teplicírch, 
v Chomutově a v Lounech, 
kde je odloučené pracoviš-
tě. V Mostě zdravotnickou 
dopravní službu historicky 
zajišťuje Dopravní podnik 
měst Mostu a Litvínova. Ten 
rovněž před několika týdny 
pořídil dva nové sanitní vozy. 

Nejkrásnější muž planety 
z Mostu miluje taťkův samuraj

  Nejkrásnější muž Tomáš Martinka jak jinak, než v obležení sličných dam a slečen...
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Vzpomínáš?

Bylo mu pětadvacet. Ko-
nečně měl za sebou studium 
a k  narozeninám dostal vyso-
koškolský diplom jako ten nej-
lepší dárek. Rodiče byli pyšní 
a šťastní zároveň. Otec mu 
maloval zářivou budoucnost 
a začal mluvit o předávání fi r-
my. Pár let bude ve 
fi rmě pracovat jako 
mladší ředitel, pak 
ji od otce převez-
me. Z rodinné osla-
vy, která se nesla 
v  duchu gratulací 
a drahých dárků, se 
přesunul do noční-
ho podniku, kde na 
něj čekali přátelé. 
Byla to ta nejlepší 
noc v  jeho životě. 
Šampaňské teklo 
proudem, cítil se 
jako bůh. Svůj budoucí život 
viděl jen v  těch nejzářivějších 
barvách.  Z  mejdanu odešel 
rovnou ke své holce. Než usnu-
li, ještě trochu pili. Probudil se 
brzy. Spal jen několik hodin. 
Třeštila mu hlava, v  puse měl 
sucho. Chtěl jet domů, dát se 
do pořádku. Jeho dívka ještě 
spala, tak ji nebudil. Oblékl se, 
sedl do svého nového sporťá-
ku, který dostal od otce. Z auta 
měl radost. Přišlápl plyn, aby 
vyzkoušel, co dokáže. Vůz vy-
razil prudce kupředu. Vlétl do 
zatáčky, kola vyrovnal na po-
slední chvíli. Stejně rychle letěl 
i dál. V další zatáčce už srovnat 
kola nestihl. Bokem se řítil do 
skupinky lidí, kteří čekali na 
autobusové zastávce. Nemo-
hl nic dělat. Vůz byl naprosto 
neovladatelný. Před očima mu 
vybuchl gejzír barevných svě-
tel. Když konečně auto narazi-
lo do sloupu a zastavilo, bál se 
vystoupit. Věděl, že narazil do 
lidských těl. Slyšel křik a pláč. 
Položil si hlavu na volant. Udě-
lalo se mu špatně od žaludku. 
Otevřel dveře auta, vyklonil se 
ven a zvracel. Když byl konečně 
schopný vystoupit a rozhléd-
nout se, všude panoval chaos. 
Na zemi leželo několik lidí. 
Starší muž klečel nad drobným 
tělíčkem dítěte a masíroval mu 
srdce. V dálce se ozvaly sirény. 
Nemohl nic dělat. Jen v  šoku 
stál a zíral. V duchu si říkal, že 
to přeci není jeho vina. Jel jako 
vždy. To auto muselo mít po-
ruchu. To není jeho vina. Dal-
ší minuty a hodiny kolem něj 
plynuly, ani nevěděl jak. Přijela 
záchranka, lékaři se snažili dítě 
oživit, ale marně. Na zemi zů-
stalo ležet tělo malého chlapce 
přikryté plachtou. Další dva 
lidi odvezly sanity se zraněními 
do nemocnice. Odpovídal na 
otázky policistů nepřítomně, 
jako by se ho to vůbec netýkalo. 
Nechápal, co se kolem něj děje. 
Po nočním alkoholovém řádění 
nadýchal ještě téměř dvě promi-
le. Nakonec pro něj přijel jeho 
otec i s  advokátem. Odvezli ho 
domů. Lékař, rodinný přítel, vy-
stavil potvrzení o špatném zdra-
votním stavu. Nebyl schopen 
dalších výslechů, nebyl schopen 
odběru krve. Drazí právníci, 
kteří pro jeho otce pracovali, ho 
dokonale izolovali od vnějšího 
světa. Byl zavřený v soukromém 
sanatoriu otcova přítele. Tam 
přečkal první dny po nehodě. 
Když se situace trochu uklidni-
la, vrátil se domů. Nechtěl nic 
vědět. Nechtěl slyšet o dítěti, 
které zabil. Nechtěl slyšet o dal-
ších dvou lidech, které zranil. 
Nemohl za to. To auto mělo po-
ruchu. Nedalo se ovládat. Než se 
případ dostal k soudu, podařilo 
se najít a zaplatit znalce, kteří 
potvrdili, že vozidlo bylo v době 

nehody neovladatelné. Také se 
ztratil výsledek testu na alko-
hol v  krvi. Policie neměla nic, 
a tak obvinění nakonec nepadlo. 
Oklepal se a život šel dál. Brzy 
na nehodu úplně zapomněl. Po-
hltila ho práce. Jen s alkoholem 

už to nepřeháněl. 
Před jízdou už ne-
pil nikdy. Jen si ob-
čas dal s přáteli, ale 
od nehody už nikdy 
nebyl opilý. Když se 
ve fi rmě osvědčil, 
přepsal na něj otec 
značný podíl. Až 
půjde na odpoči-
nek, bude fi rma 
celá jeho. Byl to 
svatební dar. Vzal si 
za manželku dívku, 
kterou miloval už 

několik let a u které také trávil 
noc před nehodou. Když mu 
oznámila, že čeká dítě, byl nej-
šťastnější chlap na světě. Také 
jeho rodiče se nemohli vnouče-
te dočkat. Dostavěl novou vilu, 
kde chtěl se svou rodinou žít. Je-
jich syn se narodil do šťastného 
světa. Rodiče ho milovali. Snesl 
by tomu malému uzlíčku štěstí 
modré z  nebe. Svou manželku 
zahrnoval láskou a pozorností. 
Všechno se mu najednou dařilo. 
Firma prosperovala, vydělával 
dost peněz, aby mohl svým blíz-
kým dopřát vše, co mohli jen 
chtít. Byl pyšný na svou krásnou 
ženu a malého syna. Ten den 
se zdržel ve fi rmě jen o malou 
chvíli déle. Jeho žena mu zavola-
la, že bere malého na procházku 
a půjde mu naproti. Měli se sejít 
na náměstí. Chtěli si chvíli pose-
dět v kavárně, užít sluníčka, než 
se chlapeček vyspí, popovídat si 
se známými. Přijížděl k  domu, 
když viděl svou ženu s  ko-
čárkem, jak jde po chodníku 
směrem k centru města. Usmál 
se nad tím pohledem. Rychle 
zaparkoval, aby svou ženu ještě 
doběhl. Všiml si staršího vo-
zidla zaparkovaného nedaleko 
domu. Hlavou mu blesklo, kdo 
to může být. Nikdo ze souse-
dů takové auto neměl. Auto se 
náhle rozjelo. Nabralo rychlost 
a proletělo kolem něj. Vykřikl, 
když vozidlo vjelo na chodník 
a v  plné rychlosti narazilo do 
kočárku. Viděl tělo své ženy, 
jak odletělo od auta a zůstalo 
nehybně ležet na zemi. Roze-
běhl se k místu nehody. Cestou 
prosil Boha o pomoc. Kočárek 
zůstal zdeformovaný pod koly 
vozidla. Vrhl se na zem a snažil 
se dostat dítě ven. Konečně se 
mu podařilo synka vytáhnout. 
Položil ho na chodník. Chla-
peček nedýchal, byl modrý, na 
hlavě i těle vážná zranění. Za-
čal s  oživováním. Nechtěl pře-
stat. Nevnímal lidi kolem sebe. 
Pod rukama mu umíralo jeho 
štěstí. Teprve záchranáři, které 
někdo přivolal, ho od mrtvého 
dítěte odtrhli. Schoval obličej 
v  dlaních a plakal. Jeho ženu 
odvážela sanita do nemocnice. 
Nemohl tomu uvěřit. V  jednu 
chvíli byl šťastný a během pár 
sekund se jeho život celý otočil. 
Policisté vyslýchali řidičku toho 
vozidla, které mu zabilo dítě. 
Díval se na tu ženu. Zdála se 
mu povědomá. Najednou se na 
něj zadívala. Popošla směrem 
k  němu. Myslel si, že se chce 
omlouvat. Nechtěl to slyšet. Pak 
se ale ta žena usmála. Nemůžu 
za to, to auto se nedalo ovládat. 
To není moje vina, vzpomínáš? 
Zíral na ni a před očima měl ná-
hle malého chlapce z té zastáv-
ky. Vzpomněl si. Ta žena tam 
tenkrát stála a před nehodou 
držela dítě za ruku.  (pur) 

SOUDNIČKA

Známý hokejista a sportovec tělem i duší Jiří Šlégr navštěvuje 
žáky základních i středních škol, aby s nimi diskutoval o důleži-
tosti sportu a fair play. Co se při besedách děti dozvěděly, přiná-
šíme v následujícím rozhovoru.

Jak aktuálně jsme na tom se 
sportem dětí a mládeže?

Statistiky bohužel hovoří jas-
ně. Jsme na prvním místě v obe-
zitě dětí a dnes už i dospělých 
v  rámci celé EU. Z  toho jasně 
vyplývá, že na tom nejsme vů-
bec dobře. 

Co je hlavní příčinou tak ne-
utěšeného stavu?

Myslím, že dnešní mládež 
ztratila vztah ke sportu jako ta-
kovému.

Co vy osobně děláte pro 
zlepšení?

Momentálně navštěvuji zá-
kladní a střední školy, kde s dět-
mi hovořím na téma sportu 
a jeho pozitivního vlivu na náš 
život. Nepříznivý trend, kdy se 
děti nehýbou a následně mají 
zdravotní problémy, je třeba 
změnit a já pro to udělám vše, 
co bude v mých silách.

Jaké reakce přichází na bese-
dách od samotných žáků a stu-
dentů?

Reakce jsou rozporuplné. Do-
konce zaznívají i otázky typu 
„Proč máme sportovat?“. To je 
pro mě smutné a zarážející zjiště-
ní. Ale samozřejmě mám i pozi-
tivní reakce. Ve chvíli, kdy fungu-

je vazba dítě-rodič-škola, člověk 
vidí mnoho pozitivních příkladů.

Určitě si ještě pamatujete na 
období vašeho dospívání. Při-
šla někdy chvíle, kdy jste měl 
chuť se sportem „seknout“?

Ano, ta chvíle nastala v mých 
patnácti letech, kdy jsem ne-
byl populární u svého trenéra 
a psychicky jsem nezvládal jeho 
chování vůči mé osobě. Za při-
spění rodičů jsem nicméně vše 
zvládnul, sám jsem si začal při-
dávat v  tréninku, a tak mě na-
opak tato situace nakonec velmi 
posílila.

Co byste případně poradil 
někomu, kdo si právě takovým 
obdobím prochází?

Aby se nenechal zastavit prv-
ní životní překážkou, ale pomy-
slně ji překročil a šel dál za svou 
vizí či cílem.

Změnil nějak sport vaši po-
vahu, případně žebříček hod-
not?

V  každém případě. Myslím, 
že sport je fenomén, který při-
náší spoustu životních hodnot, 
jen je potřeba je nepřehlížet 
a vnímat jejich důležitost. Zá-
kladem ve sportu je např. na-
učit se přijmout porážku s tím, 
že se z ní poučíme a jdeme dál 
za svým cílem. Rovněž mne 
sport naučil respektovat své 
soupeře. Zkrátka přinesl mi 

mnoho věcí, které se pozitivně 
odrazily i v  mém soukromém 
životě.

Ne každý má bohaté ro-
diče. Může si většina dětí 
v  dnešní době vůbec dovolit 
sportovat?

Existují sporty, které jsou 
dnes bohužel pouze pro bohaté. 
Jako bývalý sportovec, který po-
chází ze skromných poměrů se 
zasadím o to, aby se tato situace 
změnila. Abychom však vůbec 
o změně tohoto trendu moh-
li uvažovat, je třeba do sportu 
vložit více peněz ze státní kasy. 
I trenéři mládeže musí z něčeho 
žít, o sportovním vybavení a in-
frastruktuře ani nemluvě. Tato 
investice se nám navíc bohatě 
vrátí.  (nov)

Jiří Šlégr: Sport je fenomén, který 
přináší spoustu životních hodnot

MOST - O víkendu 15. až 17. července se do areálu mosteckého auto-
dromu sjedou špičkoví evropští motocykloví jezdci. Čeká je další díl 
seriálu Alpe Adria European Championship. Diváci se mohou těšit 
na napínavé souboje v kategoriích od 125 kubických centimetrů až 
po populární superbiky.

Organizátorům potvrdilo 
účast na 200 jezdců z  patnácti 
evropských zemí.  Ani v Mostě 
nebudou chybět jezdci zvuč-
ných jmen v čele s vítězem dvou 
závodů světového šampionátu 
silničních motocyklů MotoGP 
Lukášem Peškem, který je jed-
ním z favoritů na celkové prven-
ství ve třídě Superbike. Diváci 
dále uvidí Poláka Pawla Szkop-
ka, aktuálního účastníka svě-
tového šampionátu superbiků, 
nebo patnáctiletého talentova-
ného jezdce Martina Gbelce se 
zkušenostmi ze seriálu Red Bull 
MotoGP Rookies Cup. Mladík 
letos debutuje ve třídě Super-
sport. I v  ostatních kategoriích 
se představí známí čeští jezdci. 
Igor Kaláb vévodí průběžnému 
pořadí třídy Supersport, Michal 
Prášek zase litrovým stockům. 
S mohutnou podporou diváků 
může jistě počítat mostecký ro-

dák a skvělý jezdec Tomáš Zajíc 
ve třídě Superbike.

V  pátek jsou na pořadu vol-
né tréninky, v sobotu a v neděli 

kvalifi kace a poté už si to rozdají 
o body do celkové klasifi kace. 

V  neděli zpestří závody do-
provodný program MOTO 
CHALLENGE na malém okru-
hu v areálu polygonu. Od 10 do 
16 hodin si každý na svém mo-
tocyklu může vyzkoušet za 200 
korun tři volné disciplíny a zku-
šební kolo na malém závodním 

okruhu v délce dvou kilometrů. 
K  dispozici jim budu tři profe-
sionální instruktoři. Součástí 
programu je například křest 
kolenního slideru, slalom nebo 
speciální cvičení zaměřené na 
krizové brzdění.

Páteční tréninky je možné 
zhlédnout zdarma, víkendové 
vstupné činí v sobotu i v neděli 
vždy 150 korun. Za parkovné 
pak návštěvníci zaplatí 50 ko-
run. „Kromě samotných závodů 
je možné využít po celý víkend 
doplňkové aktivity na polygonu, 
k  dispozici budou motokáry, 
čtyřkolky, buggy a také dětské 
dopravní hřiště. Chybět nebu-
de v  celém areálu autodromu 
pochopitelně ani občerstvení. 
U stupňů vítězů nabídne pro-
motér závodů stánek s reklam-
ními předměty a oblečením. 
Podchod propojující areál bude 
otevřený, za jednotné vstupné 
tak návštěvníci mohou libovolně 
korzovat mezi diváckým svahem 
a paddockem závodních strojů,“ 
upřesnila eventová manažer-
ka společnosti AUTODROM 
MOST Veronika Raková.  (jaf)

Na autodromu se představí 
motocyklová elita

  Jiří Šlégr diskutuje se studenty o pozitivním vlivu sportu na náš život.
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ÚSTECKÝ  KRAJ - Zastupitelé Ústeckého kraje rozhodli o udělení 
Ceny hejtmana Ústeckého kraje za rok 2015. Cena se uděluje v pěti 
kategoriích a bude se předávat už popáté.

O Ceně hejtmana rozhodli 
zastupitelé takto:

Kategorie regionální rozvoj - 
Miroslav Hofman. 

Kategorie sociální a zdravotní 
oblast včetně záchrany lidského 
života - MUDr. Karel Sláma.

Kategorie věda a výzkum - 
Prof. RNDr. Pavla Čapková, 
DrSc.

Kategorie kultura - Mgr. Vla-
dimír Šavel, jr.

Kategorie sport - HC Verva 
Litvínov.

Miroslav Hofman - Od r. 
1969 je aktivním členem Klu-
bu českých turistů. Každoročně 
se podílí se na údržbě, opravě 
a kontrole cykloznačení i na 

vytváření nových cyklistických 
tras. 

MUDR. Karel Sláma - Dlou-
holetý primář ORL a uznávaný 
odborník oddělení chirurgie 
hlavy a krku v Masarykově ne-
mocnici. 

Prof. RNDr. Pavla Čapková, 
DrSc. - Přinesla na Přírodově-
deckou fakultu UJEP v Ústí nad 
Labem nové technologie a nové 
metody výzkumu nanomateriálů. 

Mgr. Vladimír Šavel, jr. - 
Malíř, grafi k a pedagog, který 
35 let vyučuje na katedře vý-
chod uměním na Pedagogické 
fakultě Univerzity Jana Evange-
listy Purkyně v Ústí nad Labem. 
Uspořádal přes 90 samostatných 
výstav a zúčastnil se téměř 300 
kolektivních přehlídek. 

HC VERVA Litvínov – 
V roce 2015 hokejový klub zís-
kal historicky první titul mistra 
ČR v ledním hokeji.  (pur)

MOST/ŠTICHOVICE - Město Most, rudoličtí dobrovolní 
hasiči, Vršanská uhelná a DTS Vrbenský nabídli lidi i techni-
ku na odstranění škod, které koncem června napáchala voda 
v letním dětském táboře ve Štichovicích.

Velká voda, která se prohnala říčkou Střelou, naplavila těž-
ké klády a velké větve na lávku, pohnula jí a vymlela vjezdy do 
tábora. Přitom už v neděli 3. července se do Štichovic chystali 
první táborníci. Díky rychlé pomoci města, hasičů a jmenova-
ných fi rem se podařilo ručně i za pomoci techniky odstranit 
naplaveniny a opravit brod, aby byl zajištěn přístup do tábora 
také pro zásobování. Prázdniny ve Štichovicích (v dětském tá-
boře známém pod názvem Krušnohor) u Střely, kde si za více 
než čtyřicet let jeho existence užívaly tisíce dětí z Mostecka, tak 
mohly bez problémů začít.  (rad)

Cena hejtmana také pro HC Verva

ÚSTECKÝ  KRAJ - Krajská zdravotní slavnostně zahájila provoz 
PET centra v ústecké Masarykově nemocnici. PET centrum vzniklo 
v rámci druhé etapy modernizace pracoviště konvenční nukleární 
medicíny V Podhájí. Za podpory Ústeckého kraje došlo k zásadní 
rekonstrukci prostor včetně pořízení unikátního přístroje PET/CT 
(pozitronová emisní a RTG počítačová tomografi e. 

Zahájením provozu PET 
centra a přístroje PET/CT 
v pavilonu V Podhájí splňuje 
komplexní onkologické cent-
rum všechny podmínky. „Jsem 
rád, že se nám v Ústeckém kraji 
povedlo zachránit onkologické 
centrum. Dovolím si říci, že je 
to jeden z největších úspěchů 
současného vedení kraje v tomto 
volebním období. Pro zachování 
onkologického centra jsme však 
museli splnit několik podmínek, 
jak tady na pracovišti v Ústí nad 
Labem, tak na detašovaném od-
dělení v chomutovské nemocni-
ci. Jednou z podmínek bylo vy-
bavení onkologických pracovišť, 
nukleární medicíny novými pří-
stroji a rekonstrukce stávajících 
prostor, díky které jsme se tu se-
šli. Zdravotní personál Krajské 
zdravotní tak má odpovídající 
přístrojové vybavení a důstojné 
prostory pro léčbu svých paci-
entů,“ řekl hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček.

Stavební investice včetně 
bouracích prací, vybudování 
nové elektroinstalace a další při-
šla na bezmála 8,5 milionu Kč 
včetně DPH. Nedílnou součástí 
uvedení do provozu skeneru 
PET/CT byla instalace automa-
tických stínících dveří. 

Skener PET/CT Krajská 
zdravotní pořídila za státní do-

taci, a to za zhruba 68,5 milio-
nu korun. Dotace činila 85 %. 
Zbylých 15 % nákladů uhradila 
Krajská zdravotní z prostředků 
Ústeckého kraje. „Při PET vy-
šetření je pacientovi nitrožilně 
podáno malé množství radioak-
tivní látky, která se po určitou 
dobu vychytává v jeho těle. Tato 
část vyšetření umožňuje posou-
dit metabolizmus ve tkáních. Při 
CT vyšetření se naopak využí-
vá rentgenových paprsků, které 

procházejí tělem pacienta, a ná-
sledně detailně vykreslí strukturu 
vyšetřovaných orgánů. Toto vy-
šetření je jednou z nejpřesnějších 
diagnostických metod současné 
medicíny a může pomoci k dů-
kladnější diagnostice nemoci,“ 
uvedl primář Oddělení nukle-
ární medicíny ústecké Masary-
kovy nemocnice a chomutov-
ské nemocnice Aleš Chodacki. 
V pavilonu V Podhájí sídli kli-
nická onkologie, radiační on-
kologie a konvenční nukleární 
medicína. Další onko pracoviště 
sídlí v areálu ústecké Masary-
kovy nemocnice v ulici Sociál-
ní péče. Je jimi onkochirurgie, 
onkourologie nebo pneumoon-
kologie.

„Krajská zdravotní má před 
sebou ještě další nelehký úkol. 
Vybudování komplexního kar-
diovaskulárního centra, které 
by bylo pro obyvatele Ústeckého 
kraje jednoznačným přínosem.  
Na jeho potřebnost ukazují stu-
die, kdy splňujeme i podmínku 
400 až 500 pacientů ročně indi-
kovaných pro kardiochirurgické 
výkony. Určitě to bude další 
trnitá, a možná ještě těžší ces-
ta, než k znovuzískání statutu 
komplexního onkologického 
centra, ale obyvatelé našeho 
kraje si takové zlepšení zdra-
votní péče jistě zaslouží,“ zmí-
nil předseda představenstva 
Krajské zdravotní Jiří Novák.
 (sol)

Ústecký kraj se může chlubit 
moderním onkologickým centrem

  Při slavnostním otevření provozu PET centra nechyběli ani hejtman Oldřich Bubeníček (třetí zprava) a Jiří 
Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní (vlevo).
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BRAŇANY – Obec ve spolupráci se Severočeskými doly, a.s. uspo-
řádaly pro školáky Ukončení školního roku v Braňanech. Na žáky 
místní základní a mateřské školy čekalo překvapení v podobě hu-
debního vystoupení Marka Ztraceného a nejúspěšnější žáci pak 
získali dárkové tašky, které pro ně připravila těžařská společnost. 
Nejlepší žákyně školy, absolventka Kateřina Hajzlerová, pak získala 
horské kolo. 

Před školou vyrostlo po-
slední červnový den pódium, 
u kterého se shromáždili všich-

ni žáci školy společně se svými 
učiteli, ale také zástupci vedení 
obce a Severočeských dolů, a.s., 
které celou akci včetně cen pro 
nejlepší žáky zasponzorovaly. 
Poté, co svými hity sympatic-
ký zpěvák potěšil žactvo, ale 
i ostatní přítomné, došlo na 
předávání dárkových předmě-
tů nejlepším a nejúspěšnějším 
žákům školy. Hlavní cenou 
bylo krásné horské kolo, kte-
ré věnovaly Severočeské doly 

nejlepší žákyni školy, Kateřině 
Hajzlerové. 

„Jsem rád, že můžeme být 

u takové akce, jako je ukončení 
školního roku. Konce a loučení 
bývají většinou smutné, v  tomto 
případě je to ale naopak. Bude-
me s  vámi i nadále spolupraco-
vat a těšíme se, že sem za vámi 
budeme jezdit. Dnes jsme přijeli 
splnit loňský slib, který jsme dali, 
a přivezli s sebou pěkné kolo, kte-
ré obdrží nejlepší žák školy, ale 
i ostatní dostanou malé pozor-
nosti,“ uvedl generální ředitel 
Severočeských dolů Ivo Pěg-

římek. Severočeské doly jsou 
dlouhodobým partnerem školy 
a kromě vybavení a rekonstruk-
cí některých prostor školy také 
pravidelně fi nancují pro děti na-
příklad lyžařské výcviky či školy 
v  přírodě. „Jsme rádi, že může-
me pomáhat, protože jeden z na-
šich velkých projektů se jmenuje 
POMÁHÁME, a to nejen obci 
Braňany, škole, ale především 
budoucnosti Braňan,“ dodal 
Rudolf Kozák, ředitel strategie 
a komunikace Severočeských 
dolů. Při rozloučení se školáky 
nechyběl ani starosta obce Petr 
Škanta. „Jsem rád, že Severočes-
ké doly budou s  námi i nadále 
spolupracovat. Ten, kdo bude 
nejlepší příště, znovu od těžařů 
dostane kolo. Chci velmi poděko-
vat dolům za to, že nás podporu-
jí. Myslím, že se může málokdo 
pochlubit takovým partnerem, 
jako jste vy,“ uvedl starosta. 
Poděkování vyjádřil za školu 
také její ředitel Petr Kratochvíl. 
„Díky podpoře dolů byli žáci na 

jazykovém pobytu v Anglii, uči-
telé navštívili Finsko, uspořádali 
jsme vánoční dílny, navštívili 
jsme Pražský hrad a prohlédli si 
Prahu. Žáci vyjeli na lyžařský vý-
cvik, do školy v přírodě, byli jsme 
v Itálii, navštívili aquapark, vyje-

li na Titanic a nebo na fotbalový 
turnaj na Slovensko a mnoho 
dalších akcí,“ vyjmenoval ředitel 
školy a ještě dodal: „Poděkovat 
bych chtěl našim žákům, že cho-
dí do školy, snaží se vzdělávat, ale 
i jejich rodičům za to, že spolu-
pracují, neposledně zaměstnan-
cům školy, bez nichž by to nešlo. 
Velmi děkuji obecnímu úřadu, 
bez jehož podpory, spolupráce 
a zájmu bychom neudělali vůbec 
nic a hlavně bych chtěl poděko-
vat Severočeským dolům, že nás 
sponzorují, podporují a umožňu-
jí všechny tyto akce uskutečnit.“ 
Po slavnostním vyhlašování 
a oceňování nejúspěšnějších 
žáků byl pro ně připraven další 
zábavný program, jako napří-
klad jízdy na koních, ale také 
malé občerstvení. (sol) 

Budova dostane nový teplý kabát
Škola v  Braňanech prochází nyní rekonstrukcí sociálního 

zařízení. V  tomto roce se také opravila strojovna a plánuje se 
i zateplení školy. 

„Plánujeme zateplování a čekáme na dotační titul, protože jsme 
o něj požádali. Vypadá to nadějně a měli bychom si na dotační 
peníze sáhnout. Škola tak bude kompletně hotová,“ uvedl starosta 
Petr Škanta a dodal: „Při obnově školy nám pomáhají nejen do-
tace, které jsou částečně i od Ústeckého kraje, ale také Severočeské 
doly. Jsou to naši významní partneři.“ Podílejí se na rekonstruk-
ci a modernizaci školní budovy. Například nedávno pomáhaly 
s modernizací jídelny, s novou půdní vestavbou a také školním 
hřištěm. Kromě toho pořádají ve spolupráci s obecním úřadem 
řadu akcí jak pro žáky, tak i pro učitele. V blízké době se chystá 
například fotbalový turnaj na zdejším hřišti, který rovněž pro-
běhne za podpory těžařů. 

Chystají se oslavy jubilea, škola 
pamatuje už přes půl století

Základní a mateřská škola Braňany má svou dlouholetou tra-
dici. Funguje totiž již pětapadesát let. K jubileu připravuje obec 
oslavy tohoto výročí a chystá pro všechny žáky, zaměstnance 
školy, ale i bývalé absolventy a učitele velké oslavy. Akce by se 
měla uskutečnit v září a fi nančně se na jejím zajištění podílejí 
i Severočeské doly, a.s. 

Ačkoli se oslavy 55. výročí od otevření školy v  Braňanech 
měly konat už v polovině června, akce se posunula až na září. 
„Výročí školy jsme plánovali oslavit i s bývalými žáky a zaměst-
nanci už v červnu. Obdrželi jsme ale dotace na rekonstrukci soci-
álního zařízení a do této akce jsme se museli pustit hned, protože 
na to máme jen jeden měsíc. Už v srpnu musíme otevřít školku, 
takže do konce července musí být hotovo. Vzhledem k tomu, že by 
se to krylo s oslavami, rozhodli jsme se termín posunout na září,“ 
zdůvodnil starosta obce Petr Škanta. I když nový termín oslav 
ještě vedení obce nezná, představy, jak by se měly odehrát, už 
se rýsují. „Chtěli bychom nějakou větší muziku i s pódiem. U této 
příležitosti jsme také vydali novou knížku Historie obce Braňany 
II. A rádi bychom pozvali i starší žáky, kteří sem chodili, učitele, 
kteří tady dříve učili, a uděláme jim pohoštění,“ nastínil starosta. 

Loučení se školou v Braňanech
Horské kolo získala nejúspěšnější žákyně školy Kateřina Hajzlerová. Slavnostně jí ho předali generální ředitel SD Ivo Pěgřímek (uprostřed) spolu se 
starostou Petrem Škantou, ředitelem školy Petrem Kratochvílem a Rudolfem Kozákem ze SD (vpravo).

Radost a dojetí při vyhlašování nejlepších žáků tříd.

Generální ředitel Ivo Pěgřímek předával dárky i ostatním úspěšným žákům. 

Děkovačka absolventů s proslovem ředitele Petra Kratochvíla.

Dětem zazpíval oblíbený zpěvák Marek Ztracený.
Poslední školní den si děti užily i díky těžařům.
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LITVÍNOV – Na koncertní křídlo, které si pro svou školu vysnil ředi-
tel ZUŠ Litvínov Jaroslav Sochor, si budou muset litvínovští mladí 
hudebníci ještě počkat. Zakázka se „zadrhla“ na výběrovém řízení.

Na koncertní křídlo litvínov-
ské ZUŠce přispělo město více 
než jeden milión dvě stě tisíc 
korun. Jaroslav Sochor měl jas-
no. Přál si pro své žáky špičku 
mezi klavíry. Poptal pět dodava-
telů hudebních nástrojů, i když 
věděl, že jeho požadavky spl-
ňuje pouze jediný. Piano moh-
lo už v  září stát ve škole, jeden 
z neúspěšných dodavatelů se ale 
proti výběru ohradil. „Jedná se 
o nepříjemné zdržení. Vyhovím 
ale připomínce a nabízím všem 
dodavatelům, kteří byli osloveni, 
že si jejich nástroj přijedu osob-
ně poslechnout a prohlédnout. 

V  tomto případě nerozhoduje 
cena, ale kvalita nástroje. Já žá-
dám pro svou školu jen to nej-
lepší,“ vysvětlil ředitel Jaroslav 
Sochor. Zastupitelé na posled-
ním jednání dali řediteli školy 

také delší čas na pořízení kon-
certního křídla. Původně byla 
podmínka dotace od města ná-
kup do konce září. Zastupitelé 
tuto lhůtu prodloužili do konce 
roku. „Je to jen pro jistotu. Jsem 
přesvědčen, že celý proces i přes 
momentální zdržení stihneme,“ 
uzavřel Jaroslav Sochor. 

 (pur)

LITVÍNOV – Příjmy Litvínova v loňském roce byly nižší než výdaje, 
a to o více než 41 miliónů korun. Na vědomí to vzali na posledním 
předprázdninovém jednání litvínovští zastupitelé. Horlivě ale dis-
kutovali o technických službách.

Zastupitelé vzali na vědomí 
závěrečný účet města za loňský 
rok. Plnění příjmů za rok 2015 
činí 471 131 890 Kč a čerpání 
výdajů 512 579 140 Kč. „Hospo-
daření hodnotím pozitivně. Pro-
běhlo velké množství investičních 
akcí. Část dotací byla připsána 
na účet města až v roce 2016, což 
ovlivnilo závěrečný účet,“ uved-
la vedoucí fi nančního odboru 
Jana Lanková. Zastupitelé dlou-
ze diskutovali o plánovaném 
přemístění Technických služeb 
Litvínov do areálu v  Žižkově 
ulici. „Tato problematika se řeší 
už od roku 2000. V  roce 2013 
zastupitelstvo došlo k  závěru, že 
vhodným místem je areál v Žiž-
kově ulici. Nově se ale ukázalo, 
že stěhování do tohoto areálu by 
vyšlo na čtyřicet miliónů korun,“ 
upozornila zastupitele vedoucí 
fi nančního odboru Jana Lan-
ková. Vedení města proto hledá 
jinou, lacinější variantu. „Ko-
nečně jste dostali rozum. Už při 
rozhodování v  roce 2013 jsem 
namítal, že to bude příliš drahé. 
Technické služby Litvínov mohly 
mít už před třemi lety jasno, kde 
vlastně budou. Takové změny 
rozhodnutí jsou jen známkou 
chaosu ve vedení města,“ zaúto-
čil na koalici zastupitel Daniel 
Volák (Otevřená radnice). „Stě-
hování technických služeb jsme 
přehodnotili, protože město čekají 
značné náklady na významné in-
vestice. Také se změnila situace ve 
městě. Uvolnila se řada míst, kde 
by mohly technické služby fungo-

vat. Jsou tu prázdné areály, které 
můžeme využít,“ vysvětlil mís-
tostarosta města Milan Šťovíček.

Až po delší diskusi schváli-
li zastupitelé prodej pozemků 
ve Fajli majiteli nemovitostí na 
náměstí Míru. Kupující hod-
lá pozemky přičlenit ke svým 
nemovitostem a zřídit na nich 
parkovací místa. V minulosti už 
město pro stejné účely pozemky 
ve Fajli prodalo jiným zájem-
cům. 

Bez výhrad se chválila dotace 
jeden milión korun pro Kraj-
skou zdravotní na dovybavení 
oddělení šestinedělí a novoro-
zenců v  mostecké nemocnici. 
„Jsem velmi rád, že se podařilo 
oddělení rekonstruovat a děkuji 
městu za to, že se připojilo. Na 
šestinedělí je vybavení z  roku 
1973, morálně i technicky zasta-
ralé,“ poděkoval zastupitelům 

kolega zastupitel a primář oddě-
lení Jiří Biolek. Na oddělení šes-
tinedělí bude Krajská zdravotní 
pořizovat například přístroj na 
ventilaci novorozenců nebo po-
stýlky pro novorozence. 

V závěrečné diskuzi starostka 
Kamila Bláhová informovala, 
že město nedostane dotaci na 
rolbu pro zimní stadión. „Do-
tace schválena nebyla, budeme 
o ni ale znovu žádat příští rok,“ 
uvedla Kamila Bláhová. V  dis-
kuzi vystoupil také zastupitel Jan 
Jelínek (KSČM), který upozor-
nil na přemnožení holubů. Jeho 
další dotaz směřoval na velitele 
Městské policie Litvínov Zdeň-
ka Urbana. Zajímal se, zda platí 
plošný zákaz hazardu v  Litví-
nově. „Protože pokud ano, chtěl 
bych upozornit na některé herny, 
které stále fungují,“ uvedl zastu-
pitel. „Platí plošný zákaz heren 
v  celém městě. Existují tady ale 
on-line herny, kde automaty za-
tím mohou fungovat, protože se 
na ně vyhláška města nevztahu-
je,“ vysvětlil velitel.  (pur)

LITVÍNOV - Poslední předprázdninové jednání zastupitelů v Litvíno-
vě plynulo v rychlém tempu bez zbytečných obstrukcí až do závě-
rečné diskuze. Když ale vystoupila zaměstnankyně fi rmy Schoeller 
Centrum Petra Sokolovská, jakoby hodila do jednací síně odjištěný 
granát. Její stížnost na postup města při prodeji pozemku v těsném 
sousedství fi rmy nadzdvihla některé zastupitele ze židle.

„Před dvěma lety byl Schoeller 
jen krachující společnost, dnes 
zaměstnává šest set lidí, z  toho 
dvě stě se zdravotním postiže-
ním. Zaměstnanci fi rmy dojíž-
dí často z  okolních obcí a musí 
se spoléhat na vlastní dopravu. 
V okolí areálu je ale velmi málo 
parkovacích míst. Firma žá-
dala město o parkovací místa 
pro hendikepované, ale město jí 
opakovaně nevyhovělo. Pak pro-
dalo pozemek, který vždy sloužil 
k parkování zaměstnanců fi rmy, 
soukromé osobě. Uvědomujeme 
si, že to byla i chyba fi rmy, která 
se domnívala, že pozemek patří 
k areálu. Město nás ale nepřizva-
lo k jednání o prodeji sousedního 
pozemku. Prosíme proto dnes 
o přehodnocení situace a o po-
moc,“ apelovala na zastupitele 
Petra Sokolovská z fi rmy Scho-
eller. Podle místostarosty města 
Milana Šťovíčka, v  jehož gesci 
je nakládání s majetkem, město 
při prodeji nijak nepochybilo. 
„Nicméně chápeme problém fi r-
my i jejích zaměstnanců a chce-
me nabídnout pomoc. Najdě-
me jiný pozemek v  okolí areálu 
vhodný k parkování pro Schoeller 
Centrum. Stejně jako jsme před 
časem vyšli vstříc a pomohli jiné 
fi rmě, která v  areálu podniká,“ 

nabídl místostarosta. Mnohem 
méně smířlivý byl zastupitel Da-
niel Volák. Ten průběh celého 
prodeje označil za neschopnost 
odboru nakládání s  majetkem, 
za kterou by měly padat hlavy. 
„Odbor naprosto selhal. A selhal 
i místostarosta, který se o majetek 
města nestará. Je selháním úřed-
níků, že nikdo fi rmu neinformo-
val o možnosti prodeje pozemku 
v těsném sousedství. Za to by se 
měl vedoucí odboru omluvit. 
Odbor si měl žádost fi rmy o par-
kování pro postižené a žádost 
o odkoupení pozemku pro vybu-
dování parkoviště spojit,“ hřímal 

Daniel Volák. K nápravě vyzval 
vedení města i zastupitel Robert 
Kysela: „Tato fi rma zaměstnává 
v Litvínově šest set lidí. Podporo-
vali jsme průmyslové zóny, měli 
bychom podpořit i tohoto velkého 
zaměstnavatele a místo pro par-
koviště pro zaměstnance najít.“ 
Nakonec celá záležitost skončila 
smírem. Vedení města bude pro 
Schoeller Centrum hledat řeše-
ní parkování. Zatím, než se vše 
vyřeší, nabídl pomoc zastupitel 
Th omas Sebastian Müller. Ten 
při prodeji zastupoval svého 
otce (kupce pozemku). „Ne-
věděli jsme, že o pozemek má 
zájem další kupec. Nechceme 
způsobovat problémy. Pozemek 
otec koupil pro nájemníky svých 
nemovitostí v okolí, ale zatím ho 
poskytne pro parkování zaměst-
nancům fi rmy Schoeller,“ pro-
hlásil zastupitel.  (pur)

Město podpořilo péči 
o novorozence

Nákup křídla se odkládá Parkoviště u Schoelleru 
jako „odjištěný granát“

  Koalice s opozicí si vyměňovaly ostré názory hned k několika bodům.

  Velitel strážníků Zdeněk Urban diskutoval s nespokojenými 
zaměstnanci Schoeller Centrum.

  Na koncertní křídlo si budou muset mladí hudebníci ještě počkat.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody
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Dlouhodobě cenově
dostupné
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LITVÍNOV – Letní měsíce zname-
nají každoročně zvýšený nápor 
na psí útulky. Lidé chtějí trávit 
dovolenou v  zahraničí a svého 
psa nemají kam dát. Někteří si-
tuaci dokonce řeší tak, že psa na 
čas opustí. Po návratu z dovole-
né pak svého čtyřnohého přítele 
hledají v psích útulcích. 

Obyvatelé Litvínova i okol-
ních měst si pletou útulek pro 
opuštěné psy s  psím hotelem. 
Domnívají se, že mohou svého 
pejska do útulku odložit ve chví-
li, kdy se jim nehodí o něj pe-
čovat „Útulek je výhradně určen 
pro psy opuštěné nebo ztracené. 
Pokud mají majitele a my jsme 
schopni ho zjistit, psa okamžitě 
vracíme. Navíc musí majitel zví-
řete zaplatit za každý den, kdy je 
pes v útulku,“ upozorňuje velitel 
Městské policie Litvínov Zde-
něk Urban. Výjimečná situace 

nastává, když se majitel o psa 
nemůže sám postarat a nemá 
nikoho, kdo by to udělal. Napří-
klad při neplánovaném pobytu 
v nemocnici. „Přednostně se ale 
o zvíře musí postarat majitel, 
nebo jeho rodina,“ uzavřel Zde-
něk Urban. Nejbližší psí hotel, 
kde je možné hlídání psa zapla-
tit, je v Mostě.  (pur)

KLÍNY – Novou atrakci pro míst-
ní i pro chataře má od letošního 
léta horská obec Klíny. Požární 
nádrž si obyvatelé obce své-
pomocí upravili tak, že může 
sloužit i ke koupání. Provizor-
ní „koupaliště“ uprostřed hor 
bývá v letních dnech plné.

S  myšlenkou upravit požár-
ní nádrž v obci tak, aby se v ní 
mohli lidé sice na vlastní nebez-
pečí, ale zároveň zcela bez obav 
zchladit v horkých letních dnech 
přišel starosta Jiří Matoušek už 
v  loňském roce. „Koupili jsme 
bazénovou fólii a materiál a oby-
vatelé obce si v rámci brigád ná-
drž sami opravili,“ prozradil sta-
rosta. Obecní bazén dvacet pět 
krát dvacet pět metrů tak vyšel 
na pouhých pět set tisíc korun. 
Mnohonásobně méně, než kolik 
by vyšel bazén stejných rozměrů 
vybudovaný na zakázku. Kolem 
nádrže v  současné době budují 
Klínští oplocení, naváží novou 
hlínu a vysazují trávu, přibu-
dou také lavičky. Klíny jsou 
tak připraveny na letošní léto, 

které má být podle meteorolo-
gů teplejší a sušší než to loňské. 
„Doufám, že nás případné sucho 
letos již nezaskočí. Po loňském 
extrémním suchu jsme přijali 
určitá opatření ke snížení spo-
třeby vody. Vzhledem k  nízkým 
cenám za kubík lidé měli ten-
denci vodou plýtvat, proto jsme 
stanovili limity spotřeby pitné 
vody na obyvatele. Pokud někdo 
tento limit překročí, zaplatí za 
vodu dvojnásobnou cenu,“ dopl-
nil starosta. Další změna se týká 
také chatařů. Ti si dosud mohli 
brát vodu zdarma ze třinácti 
vodovodních stojanů rozmístě-
ných v obci. Nyní za vodu zapla-
tí i rekreanti. „Pokud by se měla 
opakovat situace z loňského léta, 
kdy nestačil vodojem, posílíme 
vodohospodářství v  obci o vrt,“ 
říká Jiří Matoušek. I přes všech-
na úsporná opatření mají ale 
obyvatelé Klínů i tamní rekre-
anti vodu stále bezkonkurenčně 
jednu z nejlevnějších v  celé re-
publice. Za kubík zaplatí pouze 
18 korun.  (pur)

LITVÍNOV – Koupací sezóna je v plném proudu. Litvínovské koupali-
ště Koldům nabralo druhý dech a láká návštěvníky nejen na bazény 
a slunění, ale také na řadu novinek. 

Návštěvníci mohou zdarma 
využít tobogán, trampolíny, 
beachvolejbalové hřiště, hřiště 
pro street basket, plážový fot-
bal – na malém písčitém hřišti 
pro děti i velkém písčitém hři-
šti pro dospělé, pétanque, ruské 
kuželky, stolní tenis a slackline. 
„Nově mohou návštěvníci vyu-
žívat WIFI připojení v prostoru 
pergoly u občerstvení. Koho ne-
láká internet, může si v knihov-
ně přímo na koupališti půjčit 
knihu,“ říká jednatel SPORTaSu 
Miroslav Otcovský. Další no-
vinkou je Knaippův masážní 
chodník a za poplatek si pak 
mohou návštěvníci vyzkoušet 
aquazorbing. Ke koupání je 
k dispozici 50 m plavecký bazén 
s hloubkou od 1,2-2,0 m. Pro 

děti jsou připraveny dva dětské 
bazény s hloubkou 80 cm a 100 
cm, dále potom brouzdaliště 

s vodním hřibem. Parkoviště 
je u nedaleké sportovní haly. 
 (pur)

Výhled na pět let
V  příštích pěti letech bude 

Ústecký kraj hospodařit s 13,6 
až 14,9 miliardami korun. Za-
dlužení Ústeckého kraje má 
klesnout v roce 2021 na 276 mi-
lionů korun. Rozpočet na příš-
tí rok se předpokládá výši 14,7 
miliardy korun. 

Priority kraje
Mezi rozpočtové priority 

kraje by měla patřit podpora 
regionálního zdravotnictví, bez-
pečnost občanů, majetku a ky-
berbezpečnost. Kraj se zaměří 
také na zkvalitnění vzdělávání 
a obnovu dopravní infrastruk-
tury, silnic II. a III. třídy ve 
svém majetku. Rozpočet by měl 
umožnit podporu rekonstrukce 
objektů páteřních škol a rekon-
strukci budov sociálních služeb 
zajišťovaných Ústeckým krajem.

Kraj hospodařil 
s přebytkem

Účetní závěrku za loňský rok 
schválili na svém zasedání kraj-
ští zastupitelé. Přebytek ve výši 
379 milionů korun již v dubnu 
rozdělili nemocnicím, divadlům 
a školám. Téměř 70 milionů ko-
run kraj použije na mimořád-

nou splátku úvěru. Ke konci 
letošního roku bude dluh kraje 
zhruba 1,1 miliardy korun. 

Jak kraj naděloval
Za peníze z  Evropské unie 

se vloni v Ústeckém kraji reali-
zovaly projekty za 808 milionů 
korun, včetně projektů zříze-
ných příspěvkových organizací. 
V  rámci dotací dostaly vloni 
z  rozpočtu kraje obce a dobro-
volné svazky obcí přes 111 mi-
lionů korun. Nejvíc obdržely 
obce okresu Děčín - 21 milionů 
korun, dále Most a Chomutov, 
obě po pěti milionech korun. 
Letos má Ústecký kraj hospo-
dařit s rozpočtem 15 miliard 
korun, přičemž saldo příjmů 
a výdajů je 648 milionů korun. 

Sociální služby 
2017

 „Kraj dostává od státu méně, 
než na sociální služby potřebu-
jeme. Snažíme se kompenzovat 
rozdíl z  vlastních prostředků, 
ale nelze pokrýt celý rozdíl. Akč-
ní plán vychází ze skutečných 
potřeb kraje. Během roku jsme 
prováděli analýzy, které měly 
potřebnost sociálních služeb 
v  kraji potvrdit,“ komentoval 
akční plán radní pro sociální 

problematiku Martin Klika. Do 
základní sítě sociálních služeb 
bylo zařazeno sedm nově regis-
trovaných služeb v kraji. „Do zá-
kladní sítě zařazujeme ty sociální 
služby, které fi nancuje z  dotací 
Ústecký kraj. Jedná se o náklad-
nější služby, které nemohou ze 
svých rozpočtů zajištovat města,“ 
doplnil Martin Klika. 

Kraj proti drogám
V  rozpočtu kraje pro letošní 

rok jsou tři milióny korun na 
program „Podpora Ústeckého 
kraje na sociální služby pro-
tidrogové politiky 2017“. Do-
tační peníze půjdou konkrétně 
na odborné sociální poraden-
ství, kontaktní centra, služby 
následné péče, terapeutické 
komunity a terénní programy. 
„V Ústeckém kraji jsou fi nanč-
ní prostředky na protidrogovou 
politiku dlouhodobě podhod-
noceny. Snažíme se tento fakt 
změnit. Podařilo se například 
začlenit prostředky na boj s dro-
govou závislostí do rozpočtového 
výhledu kraje. Považuji za velmi 
důležité, aby se kraj na protidro-
gové politice fi nančně podílel. 
V  Ústeckém kraji se vydává na 
protidrogovou politiku nejméně 
peněz ze všech krajů v přepočtu 
na jednoho obyvatele. Věřím, že 

se podaří situaci zlepšit,“ kon-
statoval radní pro sociální pro-
blematiku Martin Klika. 

Milióny pro 
„rodinu“

Zastupitelé schválili vyhlášení 
dotačního programu „Podpora 
Ústeckého kraje v oblasti proro-
dinných aktivit 2017“. Z rozpoč-
tu na něj vyčlenili 10,5 mil. Kč. 
Peníze jsou určeny zejména pro 
poskytovatele takových služeb 
pro rodiny, které nelze považo-
vat za služby sociální. Na dotaci 
si tak sáhnou například sociální 
centra. 

Peníze pro 
krasobruslaře

Zastupitelé rozdělili neinves-
tiční dotaci 4,1 miliónu korun, 
které kraji zbyly po vyúčtování 
zimních olympijských her dětí 
a mládeže. Jeden milión korun 
dostal Krajský svaz lyžařů Ús-
teckého kraje, Sport Most z.s. 
získal 600 tisíc korun. V rámci 
těchto fi nančních prostředků 
dojde také k celokrajské pod-
poře krasobruslařských klubů 
a podpoření vybraných klubů, 
které zabezpečují nominace 
a výběry rychlobruslařů.  (pur) 

ÚSTECKÝ  KRAJ – Certifi kát za 
šetrnou medikaci při vedení po-
rodů, v rámci projektu Přirozený 
porod, převzali zástupci porod-
nice teplické nemocnice. 

Certifi kát teplická porod-
nice získala za splnění velmi 
přísných kritérií. Svědčí o tom 
i fakt, že z celkového počtu 17 
porodnic z  celé České republi-
ky zapojených do projektu do-
sáhlo nejvyššího ocenění „jen“ 
20 procent. „Získání certifi kátu 
nás velmi těší, protože zásady 
vedení přirozeného porodu mají 
na našem oddělení tradici již od 
počátku 90. let minulého století, 
kdy můj předchůdce primář Ka-
hánek začal po zkušenostech ze 
zahraničí - především z Anglie, 
tento způsob porodu zavádět,“ 
říká primář Gynekologicko-po-
rodnického oddělení Nemocni-
ce Teplice Michal Šoltés. V loni 
v  teplické porodnici porodili 
774 dětí a v letošním už 337. 
„Preferujeme fyziologický způ-
sob vedení porodu, dle přání či 
porodního plánu rodičky. Rodič-
ky se k nám rády vracejí, oceňu-

jí osobní kontakt při podávání 
informací a především domácí 
prostředí menší porodnice. Ten-
to certifi kát určitě jejich zájem 
o naše oddělení ještě zvýší,“ těší 
zisk ocenění primáře Gynekolo-
gicko-porodnického oddělení. 

K realizaci projektu Přirozený 
porod v porodnici od roku 2014 
spojili své síly autor projektu 
Kvalita očima pacientů Tomáš 
Raiter a Babyweb.cz - jeden 
z nejsledovanějších interneto-
vých portálů zaměřených na 
problematiku těhotenství, ma-
teřství a rodičovství. Cílem pro-
jektu je motivovat ke změně jak 
porodnice, tak i rodičky. Porod-
nice projekt motivuje k tomu, 
aby s rodičkami více a lépe 
komunikovaly a aby se snažily 
vytvářet v porodnicích vlíd-
nější prostředí, ve kterém by se 
mohly rodičky cítit jako doma. 
Rodičkám má projekt ukázat, že 
existují porodnice, které chtějí 
vyjít vstříc jejich požadavkům 
a ve kterých je možné rodit ne-
jen bezpečně, ale také příjemně 
a podle svých představ.  (sol)

Porodnice získala za 
šetrné porody certifi kát

O čem rozhodli krajští zastupitelé?

Koupaliště láká na internet a knihovnu

Útulek není penzion 
pro nechtěné psy

Klínští mají vlastní bazén

  Litvínovské koupaliště láká návštěvníky na řadu novinek.
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Koupím náhradní díl na bicykl 

Favorit – Eska. Krosový dvojtác na 
střed s uchycením na tři šrouby. J. 
Vítek, Rozmarýnová 1347/2, Most 
43411

 ■ Koupím skládací bicykl s pře-
hazovačkou, účtenka je podmín-
kou. J. Vítek, Rozmarýnová 1347/2, 
Most 43411

 ■ Koupím kolo celopéro, kotou-
čové brzdy a účtenka je podmín-
kou. J. Vítek, Rozmarýnová 1347/2, 
Most 43411

 ■ 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

 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 

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

Tati, co to znamená, řekne-li muž o ženě, že je plnoštíhlá? To znamená, (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

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

SEZNÁMENÍ
 ■ Hledám pána 63-70 roků, který 

by se rád seznámil se ženou – vdo-
vou. Nekuřáka. ZN: Most a okolí. 
Telefon: 733 733 924

 ■ Starší muž hledá kamaráda na 
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

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

Slogan Kvalitní řešení
za výhodnou cenu.

Díly Volkswagen Economy.
Economy díly Volkswagen jsou speciálně navrženy pro vozy starší 
5 let, aby náklady na údržbu a opravy odpovídaly časové hodnotě 
vozů. Jsou vyrobeny dle bezpečnostních a technologických 
standardů společnosti Volkswagen AG a stejně jako na  
Originální díly Volkswagen® je na ně dvouletá záruka.

Váš servisní partner Volkswagen AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730, Most 434 01, tel.: 476 133 117,  
e-mail: servis@autoplusmost.cz, www.autoplusmost.cz

Aby Váš Volkswagen
zůstal Volkswagen.
Volkswagen Service®
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Sportovní den na 
koupališti

V sobotu 16. července 
bude litvínovské koupaliště 
u Koldomu hostit Adrena-
linový sportovní den. Ten 
začne v  10.00 hodin a jeho 
náplní je beachvolejbalo-
vý turnaj dospělých trojic. 
Pořadatelem je Volejbalový 
klub Litvínov. 

Nejbližší parkur je 
začátkem srpna

Až na začátku měsíce srp-
na se mohou na další sko-
kové soutěže těšit příznivci 
koňského parkuru. Závody 
se na kolbišti Hipodromu 
Most uskuteční v  sobotu 6. 
srpna. 

Golfi sté mají den 
otevřených dveří

Den otevřených dveří při-
pravuje na tento víkend, tedy 
16. a 17. července, I. Golf 
Club Most. Dva dny nato se 
na zdejším greenu bude hrát 
pátý turnaj Mostecké senior-
ské Tour.

Draží se extraligové 
dresy HC Verva

V aukci jsou dostup-
né dresy celého kádru HC 
Verva Litvínov ze sezony 
2015/2016. Letos je k dis-
pozici žlutá varianta dresů. 
Většina dresů je hraných 
v utkáních TELH! Ke všem  
dražitel obdrží od klubu 
certifi kát pravosti.  Výtěžek 
aukce poputuje na podporu 
mládežnického hokeje v Lit-
vínově. Podrobnosti na webu 
klubu.

Okresní přebor 
fotbalistů bude 

sdružený
Nový ročník okresního 

přeboru fotbalistů budou 
hrát týmy z  Mostecka jako 
sdružený s  chomutovským, 
a to ve skupině Východ. V ní 
budou soupeřit Sokol Obrni-
ce B, Sokol Bečov, Viktorie 
Lom, FC H.V. Vrskmaň, TJ 
Kopisty B, Slavoj Droužko-
vice, Sokol Horní Jiřetín B, 
SK Jirkov, Sokol Údlice B, 
FK Havraň, FC Spořice B 
a Sokol Otvice. Začíná se 20. 
srpna.

Teplice remizovaly 
s Bohemians 1905
V dalším přípravném 

utkání nastoupili tepličtí 
hráči na hřišti v Roudnici 
nad Labem proti Bohemians 
Praha 1905. Poprvé se ve žlu-
tomodrém dresu představil 
fanouškům záložník Robert 
Hrubý. Zápas skončil bez 
branek.

Martigny posledním 
soupeřem Pirátů 

Posledním zahraničním 
soupeřem, s kterým se Piráti 
potkají v rámci letní přípravy 
na sezonu 2016/2017, bude 
HC Red Ice Martigny-Ver-
bier. Nejvýznamnějším Če-
chem, který na jihu Švýcar-
ska v jeho dresu nastupoval, 
je Petr Rosol, jenž před ne-
dávnem oslavil dvaapadesáté 
narozeniny. Utkání se bude 
hrát 23. s rpna. (jak)

LITVÍNOV - Tradiční tenisový turnaj Amater Tenis Open Litvínov, 
který se hraje tenisových dvorcích u Koldomu, vyhrál potřetí za se-
bou a celkově počtvrté Filip Drexler. Ten se ve fi nále utkal s Davidem 
Zímou.  

Filip Drexler startoval ve fi -
nále tohoto turnaje již po šesté 
a David Zíma hrál již své sedmé 
fi nále (vítěz z  roku 2003, 2006, 
2007, 2010, 2011) .V  závěreč-
ném fi nálovém utkání se tito 
hráči střetli vůbec poprvé. V sa-
motném utkání nebyla nouze 
o vynikající herní výměny ze 
strany obou tenistů. Ve velmi 
vyrovnaném utkání se rozhodo-
valo v koncovkách jednotlivých 
setů. Výborná podání, vynika-
jící výměny od základní čáry, 
dobré voleje, to vše bylo k  vi-
dění při fi nálovém utkání které 
sledovalo téměř 80 diváků, kteří 
opakovaně odměnili bouřlivým 
potleskem oba hráče. 

Letošního již 31. ročníku se 
zúčastnilo přes 40 hráčů a hrá-
ček, kromě domácích to byli 
i tenisté z  okolních tenisových 
klubů z Mostu, Meziboří, Teplic, 
Dubí a Duchova. 

Ve vedlejší soutěži dvouhry 
mužů (pro hráče vypadnuvší 
z 1. kola a 2. kola hlavní soutě-
že) zvítězil Martin Švandrlík, 
který si zopakoval vítězství po 
26 letech.  

Soutěž žen měla pětičlenné 
zastoupení. Vítězkou turnaje se 
stala Jitka Koutská (Litvínov). 
Druhá příčka patří Lence Ba-
lochové (Duchcov). Třetí místo 
obsadila Ivana Nováková (Du-
chcov). 

Letošní galavečer amatérské-
ho tenisu se konal v kulturním 
zařízení Citadela. Každoročně 
pořadatelé oceňují vždy pamět-
ní plaketou předcházející vítěze 
a vítězky tohoto turnaje a předá-
vají další významná ocenění pro 
další hráče, kteří se každoročně 
zúčastňují a dávají tomuto tur-
naji stále velký lesk.

Výsledky hlavní soutěže: 
Čtvrtfi nále: Filip Drexler (Litví-

nov) – Martin Kondr (Meziboří) 
6:1,6:0, Pavel Legeza (Litvínov)  
– Michal Prokop (Meziboří) 
6:1,6:0, David Zíma (Litvínov) – 
Petr Perůtka (Litvínov) 6:2,6:2, 
Daniel Lukáš (Dubí) – Rostislav 
Martynek (Litvínov) 7:5,6:2. Se-
mifi nále: Filip Drexler – Pavel 
Legeza 7:6,5:7,6:3, David Zíma 
– Daniel Lukáš 6:4,4:0 skreč. 
Finále: Filip Drexler – David 
Zíma 6:4,6:4. (čej)

MOST - Adriana Míšová je novou posilou Černých andělů. Deva-
tenáctiletá juniorská reprezentantka do Mostu  přišla z týmu DHK 
Zora Olomouc.

S házenou začala  ve svých 6 
letech a Zora  byla  jejím  jedi-
ným házenkářským klubem,  za 
který doposud hrála. Mostecké 
angažmá tedy bere jako výzvu, 
se kterou se hodlá poprat nejen 
v sestavě. Více se levoruká posi-
la DHK Baník Most představila 
v krátkém rozhovoru.

Bylo pro vás rozhodnutí 
opustit Olomouc těžké?  

Tohle rozhodnutí a odlou-
čit se od všeho, co v Olomouci 
mám, pro mě těžké bylo. Je to 
ale nová výzva, za kterou jsem 
moc ráda. Zvažovala jsem i jiné 
nabídky, ale ta z Mostu se prostě 
neodmítá. 

S jakým cílem a očekáváním 
do Mostu přicházíte? 

Chci se zlepšovat a růst, to 
je pochopitelné. Zázemí je pro 
to v Mostě na vynikající úrov-
ni a spolupráce s trenérem je 
výborná. Klub má ty nejvyšší 
očekávání, chce obhájit popáté 
mistra ČR a vyhrát WHIL. 

Jaká bude vaše role v týmu? 
Vedení i trenér Peter Dávid 

mi řekli, co po mně chtějí. Je 

zde jiný systém, než na který 
jsem byla zvyklá. Z toho strach 
ale nemám. Zamlouvá se mi, 
co budeme praktikovat. Musím 
zapracovat na síle, ale s tím už 

mi pomáhá Lucia Mikulčík 
(Súkenníková). Mé místo bude 
v obraně na trojce, kde jsem 
hrála i v Olomouci. 

Jaké jsou vaše dojmy z měs-
ta, klubu a hráček? 

Můj první dojem z Mostu je 
výborný. Obávala jsem se pří-
chodu, jelikož jsem z reprezen-
tace znala jen Dominiku Müll-
nerovou a Markétu Jeřábkovou. 
Ostatní holky jsem neznala, ale 
po těch třech týdnech, co jsem 
v červnu v Mostě strávila, si 
myslím, že jsem zapadla. Holky 
jsou fajn a se vším mi pomáhají. 
Město jsem zatím moc nepo-
znala. Znám  akorát cestu do 
haly a do obchodu. 

Jak to bude se školou? 
Mám to ještě otevřené, jsem 

přijatá na báňskou i do Ústí na 
ekonomku, tak ještě uvidím. 
Co považujete za svůj dosavad-
ní největší házenkářský úspěch? 

Jednoznačně naše pětileté 
kralování v Olomouci s do-
rostenkami  a pětkrát po sobě 
získaný titul a tripl v českoslo-
venském poháru. Doufám, že ty 
největší úspěchy na mě v Mostě 
teprve čekají.  

Kde budete trávit léto, než 
začne příprava?

Teď narychlo vyrážím k moři 
na Mallorcu. Bude to pro mě 
odpočinková dovolená před po-
řádným masakrem – přípravou, 
která nám začíná 18. července. 

(hou, jak)

ÚSTÍ  NAD  LABEM - Na konci 
června se v Ústí nad Labem ko-
nalo letní plavecké mistrovství 
České republiky žactva, ročníků 
narození 2002 a 2003. 

Z Plaveckého klubu Litvínov 
se na základě výsledků z kvali-
fi kačního oblastního přeboru 
nominovali tři plavci, a to Adam 
Novák, Anna Haselbergerová 
a Josef Jupa. 

Nejvýraznějšího úspěchu do-
sáhl Adam Novák, který získal 
dvě bronzové medaile na tratích 
200 m polohový závod a 200 m 
motýl. I v dalších čtyřech star-
tech se svými výkony udržel 
v první desítce nejrychlejších. 
Na trati 100 m motýl a 100 m 
prsa skončil pátý, šestou příčku 
obsadil na 400 m polohový zá-
vod a devátý dohmátl na trati 
200 m prsa. 

Anna Haselbergerová si ved-
la nejlépe na znakových tratích. 
Osmá dohmátla na dvoustovce 
a na poloviční trati jí patřilo 
dvanácté místo. Josef Jupa vý-
konem na trati 100 m motýl ob-
sadil čtrnácté místo.  (has, jak)

Amater Tenis Open znovu ovládl Drexler
Adam Novák byl 

dvakrát bronzový 
na mistrovství ČR

Nová posila Černých andělů 
Míšová: Je to pro mě nová výzva

LITVÍNOV - Nejtěžší triatlon 
v  České republice má za sebou 
trojice z  litvínovského klubu 
Krušnoman Triatlon Teamu. 

Tomáš Langhammer, Tomáš 
Immer a Alena Vrátná se vydali 
na trať Krkonošmana Full HD 
Triathlonu. A čekalo je doslova 
peklo v  podobě 3,8  kilometrů 
plavání, 187 kilometrů cyklisti-
ky a 43 kilometrů běhu. Triatlon 
odstartoval v  pět hodin ráno 
v kempu Dolce u Trutnova. 

Nejlépe celou trať Krkonoš-
mana zvládl z  litvínovského 
trojlístku Tomáš Immer (celko-
vě 8.  místo) s  časem 15:17:46 
hodin. Za necelých dvanáct 
minut doběhl Tomáš Langha-

mmer (celkově 9. místo) v čase 
15:30:11 hodin. Jediná žena na 
startu Alena Vrátná (celkově 
v absolutním pořadí 10. místo) 
z  litvínovského triatlonového 
teamu závod dokončila pět mi-
nut za Tomášem Langhamme-
rem v čase 15:35:16 hodin.

„Svojí náročností nemá tento 
triatlon v  republice konkurenci. 
Teď náš Krušnoman Triathlon 
Team Litvínov směřuje veškerou 
energii na přípravu domácího 
závodu v  terénním triatlonu 
v  Mostě na Matyldě, který spo-
lečně se statutárním městem 
Most organizuje. Uskuteční se 
23. července,“ uzavřel Langham-
mer.  (jak)

Trojlístek z Litvínova 
absolvoval nejtěžší 

triatlon v Krkonoších

Filip Drexler

Adriana Míšová
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16. 7. 2016 od 10 hodin Areál koupaliště Koldům

ADRENALINOVÝ DEN
Soutěžní sportovní den pro malé i velké se společ-
ností Capri-Sone a PRO Litvínov. 

23. 7. 2016 od 20 hodin Areál koupaliště Koldům 

RETRO DISKOTÉKA s hudbou 80´- 90´ let 
Nejlepší české i zahraniční hity bude pouštět   DJ 
Gusta. Těšit se můžete na skvělou muziku a neza-
pomenutelnou atmosféru. 

24. 7. 2016  od 16 hodin Areál koupaliště Koldům 

Letní dětská párty 
Divadlo VeTři přijede za dětmi na koupaliště Kol-
dům s novým prázdninovým pořadem, ve kterém 

nechybí spousta hudby, tance, letních soutěží, 
skvělé zábavy a samozřejmě také dobré nálady. 
Děti se rázem ocitnou na prosluněné pláži, kde ne-
chybí ani havajské tanečnice, palmy, a dokonce ani 
písek. 

29. 7. 2016 od 20 hodin Areál koupaliště Koldům

Koncert kapely FAST FOOD ORCHESTRA 

15. 7. – 17. 7. 2016 Autodrom Most 

EUROPEAN CHAMPIONSHIP ALPE ADRIA, IMCR, 

MČR SILNIČNÍCH MOTOCYKLŮ  
Mostecký autodrom hostí šampionát Alpe Adria, 
stále populárnější sérii motocyklových závodů nej-
vyšší úrovně ve střední Evropě. V rámci seriálu se 
vyhodnocují i národní šampionáty zúčastněných 
zemí, a to České republiky, Slovenska, Polska, Ra-
kouska, Chorvatska a Slovinska. Zpestřením napí-
navého klání bude spanilá jízda městem a autogra-
miáda jezdců. 

16. 7. 2016 Hipodrom Most

PARKUROVÉ ZÁVODY 

18. 7. – 30. 7. 2016 Areál kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Mostě  

SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM MOST  
Harmonie prostoru – harmonie života. Díla budou 
vyhodnocena diváckou anketou v průběhu Folko-
vého Mostu.

23. 7. 2016 od 12 hodin Sportovně - rekreační are-
ál Matylda, Most

KRUŠNOMAN – TERÉNNÍ TRIATLON  
Krušnoman Triathlon Team Litvínov ve spolupráci 
se statutárním městem Most pořádá 14. ročník zá-
vodu pro veřejnost Mistrovství ČR - Cross Triathlon 
Series.  Classic: 1,2 km plavání + 30 km MTB + 10 km 

běhu (M-ČR) Hobby: 0,4 km plavání + 15 km MTB 
+ 3 km běhu. Připraveny jsou i tratě pro děti v růz-
ných délkách. 

31. 7. 2016 od 13 hodin Areál kostela Nanebevzetí 
Panny Marie v Mostě

FOLKOVÝ MOST
Marek Dusil Blend, Acoustic-indie, muzika čerpají-
cí z rocku, folku a blues. Zdarr, otevřená akustická 
fúze, místní kapela. Vystoupení vítězů Dětské Por-
ty. Devítka, alternativní folk. Středověká hudba 
Quercus, acoustic-world music, středověké světské 
písně a tance. Divozel, folk-world music, sloven-
sko-české seskupení, akustický folk a šanson. Folk 
Team, Intelektuální větev českého folk-rocku. Zrní, 
Folk-popová improvizace. 

LITVÍNOV

MOST

BÍLINA OSEK OLBERNHAU 

15. 7. 2016 od 17 hodin Letní amfi teátr 

KONCERT PRO KAMERUNSKÉ KOZY NA KYSELCE 
Koncert kapel: DOBRÝ POCITY, KOLO DOKOLA, 
COLD AS FIRE. Hlavní host večera kapela JELEN. 

16. 7. 2016 od 15 hodin Areál koupaliště

OSECKÁ KYTARA – folkový festival 

16. 7. 2016 od 20 hodin  Eisenbahnbrücke Grün-
thal, Olbernhau  

HRY VODY A SVĚTLA U STARÉHO HAMRU 
Sbory dobrovolných hasičů z Olbernhau a okolí 
prezentují svou novou vodní, světelnou a hudební 
show. 
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