12. srpen 2016

TÝDENÍK MOSTECKA

ročník 19
cena 8 Kč
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týdeník Homér - noviny distribuované v Ústeckém kraji

Milí čtenáři,
týdeník Homér číslo 35/36
vyjde v pátek 26. srpna.
FIA European Truck Racing Championship
most.ﬁaetrc.com

Obří klouzačka zavře celou ulici
MOST – V sobotu se ochromí provoz v části centra Mostu. V okolí ulici Jiřího z Poděbrad se už začátkem
týdne objevily zákazové a informativní dopravní značky.
Značení řidiče upozorňuje, že v sobotu 13. srpna bude uzavřena celá ulice Jiřího z Poděbrad.
Důvodem je obří nafukovací vodní klouzačka,
která je dlouhá 300 metrů a zabere celou komuni-

kaci na celou její délku i šířku. Pokud chcete zažít
totální vodní šílenství, stačí si zakoupit vstupenku (buď za 250 korun v předprodeji nebo za 300
korun na místě). Skluzavka bude v provozu 13.

srpna od 10 do 17 hodin. Vstupenka je celodenní s neomezeným počtem jízd. Děti, kterým není
ještě patnáct let, potřebují souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce (bez souhlasu nebude vstup umožněn). Děti mladší 10 let musí přijít
jen v doprovodu rodičů. Bližší informace najdete
na http://www.slideczech.cz.
(ina)

CZECH TRUCK PRIX
03–04/09/2016

+420 476 449 976 | www.autodrom-most.cz

Ulice Jiřího z Poděbrad bude uzavřená pro veřejnou
dopravu od 6 do
23 hodin. Radniční ulice, která vede
kolem magistrátu,
bude uzavřena od
10 do 23 hodin. Výjimku budou mít řidiči, kteří mají placené stání v garáži
Centralu. Ti budou
mít od magistrátu
vjezd do garáže povolen.

 Na sobotní akci se chystají také litvínovští hokejisté, v čele s Jiřím Šlégrem. Můžete se tedy nejen klouzat, ale užít si i autogramiádu a focení s hokejisty HC Verva.

Strážníci varují seniory:
Pozor na podvodné zámečníky

Patokryjská vlna
PATOKRYJE - Tuto sobotu 13. 8. se koná tradiční Patokryjská vlna. Patokryjská vlna začíná v 15 hodin
neckyádou, kterou následuje Patokryjská olympiáda
„Pato de Kryje“, kterou bude provázet Helena Fibingerová a Emil Zátopek. Jednotlivé soutěže bude střídat hudba, aby závodníci mohli nabrat síly do dalších
disciplín. O hudbu se postará skupina Sortiment. Po
vyhlášení vítězů olympiády, bude od 20 hodin podium
patřit Kamilu Emanuelovi Gottovi. A na závěr akce, od
21 hodin, vystoupí Michal David Revival.
(red)
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LITVÍNOV – Strážníci varují litvínovské seniory
před podvodníky. Litvínovem totiž začali obcházet řemeslníci z Hostomic, kteří se zejména
starším lidem snaží prodat bezpečnostní zámky.
Podle velitele Městské policie Litvínov Zdeňka
Urbana by lidé neměli na podobné návrhy přistoupit a raději volat strážníky. Podomní prodej je
totiž v Litvínově zakázán, a navíc se může jednat
o podvod.
Jména i podobu řemeslníků, kteří se snažili přivydělat si prodejem zámků v Litvínově, už
strážníci znají. Po výzvě k opatrnosti je přivolali
občané z domu, kde prodejci právě své zboží nabízeli. Nepodařilo se ale prokázat, že by někomu
předražený zámek prodali, a tak je strážníci pouze
vykázali z místa a pokutovali za podomní prodej.
Na podomní prodejce bezpečnostních zámků
upozornili občané strážníky už v červenci. „Podle
našich informací od lidí, kteří se s podvodníky setkali, se jedná o předražené zboží. Navíc tu existuje možnost, že si prodávající nechá klíč od zámku
k pozdějšímu využití. I takové případy vykrádání
bytů se už stávaly,“ varuje seniory velitel Městské
policie Litvínov Zdeněk Urban. Nejprve volala
strážníky žena z ulice Podkrušnohorská. Na místě strážníci prodejce zámků už nezastihli. Získali
ale jejich přesný popis včetně auta, kterým přijeli.
Další oznámení přijali strážníci zanedlouho z ulice Valdštejnská. Tam už byli úspěšnější. Hlídky na
místě zastihly tři prodejce z Hostomic a Duchcova. „Jeden z mužů se představil jako majitel zámečnické firmy. Strážníci informaci prověřili. Jedná se
o firmu, která vznikla před třemi měsíci se vkladem
12 Kč. Zatím zámky nemontovali, pouze prováděli průzkum zájmu. Všem třem strážníci vysvětlili,
že v Litvínově je podomní prodej zakázán. Všem
také udělili pokutu a vykázali je z domu. Vzhledem
k tomu, že byli prodejci takto přistiženi a strážníci

znají jejich totožnost, k žádnému podvodnému prodeji by už v Litvínově nemělo dojít,“ doplnil Zdeněk Urban a dodal, že varování městské policie
před podvodnými prodejci přesto dál trvá. (pur)

 Litvínovští strážníci nabádají seniory k opatrnosti.

Milí čtenáři
Kam se tento týden vrtnu, všude se mluví o
„klouzačce“.
Samozřejejmě ne o ledajaké, ale obří.
ří.
Třísetmetrová skluzavkaa
dorazí v sobotu k nadšení místní i přespolní
omladiny do Mostu
a ochromí kus centa
města. Za kolik peněz
se můžete sklouznout
a kudy řidiči celý den
Mostem
neprojedou,
zjitíte v otvíracím článku. Litvínovští strážníci bijí na poplach! Varují
před nekalými praktikami podomních podvodníků,
kteří se opět začali rojit před byty některých domů.
Co šizuňkové nabízejí a proč by si zejména starší
občané měli dát pozor, zjistíte pod titulkem „Strážníci varují seniory: Pozor na podvodné zámečníky“.
Hokejová trenérka a litvínovská rodačka, v hokejovém světě známá jako „Panči“, pořádala tradiční kemp pro malé hokejisty. Homér byl při tom
a přináší exkluzivní reportáž přímo z místa dění.
Jak kemp probíhal, jak se líbil hokejovým dětem
z Litvínova a kdo přijel z Číny? To vše a mnohem
víc zjistíte na dvoustraně uvnitř čísla. Na tomto
místě by měli zbystřit především fandové rychých
motorů a trucků obzvlášť. Mostecký autodrom
vyhlašuje soutěž o vstupenky na nejsledovanější,
nejatraktivnější a nejnavštěvovanější podnik sezóny – zářijové závody tahačů. Podrobnosti najdete
na straně čtyři. Bojíte se rádi? Pokud ano, pak
si určitě nenechte ujít Krušné hory, jak je určitě
ještě neznáte. Tajuplnou, mystickou a magickou
tvář jsou připraveny ukázat svým návštěvníkům
v rámci víkendové akce „Nočním Krušnohořím“.
Kdy a kam se o víkendu v noci vydat, přinášíme ve
strašidelné nabídce na straně dvanáct.
Skvělé léto
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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Maminky s dětmi se postěhují
s novorozenci na nové šestinedělí
MOST – Krajská zdravotní dokončila modernizaci prostor šestinedělí gynekologicko-porodnického oddělení mostecké nemocnice. Podařilo se to díky daru Vršanské uhelné.

Proč jsou parkomaty na Skupovce zabalené?
MOST - Protože je nechal zabalit a načas vyřadit z provozu mostecký primátor Jan Paparega. Důvodem je rekonstrukce horkovodu v ulici Konstantina Biebla, kde se kvůli zemním pracem
snížil počet parkovacích míst pro obyvatele této části města. Ti
nyní mohou svá auta odstavovat v ulici Josefa Skupy, aniž by
museli za parkování platit. Výjimka však bude platit jen po dobu
rekonstrukce.
(ina)

Souší projede denně
na dva tisíce aut
Na autodrom odbočí jen desetina z nich
MOST - Mostecký autodrom
podstoupil další analýzu, aby
zjistil míru zátěže z provozu závodního okruhu pro nejbližší
okolí. Spočívá v evidenci vozidel, která denně projedou po
silnici ze Souše do Mostu, či
opačným směrem. Ze sčítání vyplynulo, že na autodrom odbočí
zhruba jen desetina z nich.
Projíždějící vozidla nechala
společnost Autodrom Most spočítat na základě podnětů obyvatel žijících v domech v blízkosti
autodromu. Vyjádřili totiž obavu z nadměrného znečišťování
vzduchu spalinami z motorů
aut či motocyklů, které míří na

závodní okruh. „Vozidla externí
pracovníci počítali ve všední den,
kdy je doprava frekventovanější,
a to od sedmé hodiny ranní do
páté odpolední. Za tu dobu jich
projelo po silnici od Souše do
Mostu a zpět 1 881, z toho 200,
tedy 10,6 procenta, zajelo na autodrom,“ uvedl generální ředitel
autodromu Jiří Volovecký. Nejvíce zastoupenou skupinou projíždějících vozidel byla osobní
auta, následovaly autobusy a nákladní vozy. Motocyklů projelo
ve sledovaném období po silnici
16, z nichž do areálu autodromu
zamířily dva.
(nov)

Darovací smlouva ve výši 3,2
milionu korun, sjednaná v rámci partnerství těžební společnosti s Ústeckým krajem, byla
podepsána už v březnu 2016.
„Pomoci Vršanské uhelné si velmi
vážíme. Rekonstrukce mostecké
stanice šestinedělí bezprostředně
navázala na nedávnou modernizaci porodnice s porodními sály,
kterou také spolufinancovala
Vršanská uhelná darem ve výši
4,2 milionu korun,“ poděkoval
předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.
Oddělení šestinedělí a novorozenců Krajská zdravotní navíc
vybavila novými přístroji. „Na
nové přístroje poskytlo Krajské
zdravotní finanční prostředky ze
svého rozpočtu město Litvínov.
Nesmírně si ceníme i této podpory,
díky níž získá stanice šestinedělí
nové přístroje a další vybavení,
tak důležité pro její provoz,“ sdělil
dále předseda představenstva.
Díky rekonstrukci šestinedělí
dostanou maminky s dětmi kvalitní péči a zásadně se tak zlepší podmínky pro jejich pobyt.
Zároveň to znamená i výrazné
zlepšení pracovního prostředí
pro zdravotnický personál.
Mosteckou porodnici teď
ještě čeká finální dovybavení,
aby se maminky s dětmi mohly
přestěhovat z náhradních prostor. „Předpokládáme, že se nová
stanice šestinedělí v mostecké nemocnici rozjede po dokončených
rekonstrukcích v září,“ dodal
dále Jiří Novák.

nolůžkové pokoje s vlastním
sociálním zařízením. Zrekonstruovaly se zde také tři standardní třílůžkové pokoje. Modernizací prošlo také sociální
zařízení a ostatní zázemí. Součástí investiční akce byla také
rekonstrukce centrální chodby,
kde se vyměnily veškeré dveře
včetně zárubní, opravily povrchy a instalovala nová svítidla.
„Nově rekonstruovaná porodnice
a šestinedělí by měly přilákat zájem budoucích rodiček o služby
největší porodnice na Mostecku
a přilehlých spádových oblastí.
V mostecké porodnici se
během její 40leté existence
narodilo přes 40 tisíc dětí.
V roce 2015 se tu narodilo
957 dětí. Za první polovinu
letošního roku se zde narodilo 478 novorozenců.

 Nový nadstandard na šestinedělí.
K dlouholeté zdravotní péči na
velmi vysoké úrovni nyní získala mostecká porodnice i krásné,
nové zázemí, odpovídající soudobým standardům i potřebám,“
uvedl ředitel Krajské zdravotní
Petr Fiala.

Kolik to stálo?
Celkové náklady na rekonstrukci stanice šestinedělí mos-

tecké nemocnice přesáhly 3,5
milionu korun. Většinu peněz,
a to 3,2 milionu korun, pokryl
dar Vršanské uhelné. Zbývající
část dodala Krajská zdravotní
z vlastních zdrojů. Rekonstruované prostory se propojily s již
zmodernizovaným oddělením
porodnice. Investiční akce si
celkem vyžádala částku 7,73 milionu korun.
(sol)

Co nového na
šestinedělí…
Na stanici šestinedělí vznikly
čtyři nové nadstandardní jed-

 Zbrusu nové oddělení si prohlédli také ředitel Krajské zdravotní Petr Fiala (vlevo) a předseda
představentsva Krajské zdravotní Jiří Novák.

Přivydělejte si ve volební komisi
MOST – Zájemci o činnost v okrskových volebních komisích v Mostě
pro volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů, které
se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016 (případné 2. kolo voleb
do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 14. a 15. října 2016), se
mohou hlásit na magistrátu.
Mohou tak udělat v budově
magistrátu, v kanceláři č. 156
v 1. patře, buď osobně, telefonicky a nebo e-mailem. „Hlásit
se mohou pouze vážní zájemci,
kteří se mohou zúčastnit obou
kol voleb,“ upozornila tisková
mluvčí mosteckého magistrá-

tu Alena Sedláčková. Zvláštní
odměna za výkon funkce činí:
předseda 2 000 Kč, člen 1 700
Kč; v případě konání druhého
kola voleb odměna celkem za
obě kola: předseda 2 200 Kč,
člen 1 900 Kč. „Pokud se předseda či člen některého z jed-

nání okrskové volební komise
nezúčastní, magistrát celkovou
výši odměny poměrně zkrátí,
a to podle evidence o jeho účasti
na dalších jednáních komise,“
upozornila dále mluvčí Sedláčková.
První zasedání okrskové volební komise se uskuteční ve
čtvrtek 15. září 2016 ve velké
zasedací místnosti ve 4. patře
budovy magistrátu. V případě
zařazení do komise se zájemce
včas dozví, a to v rozmezí od 8.

do 13. září 2016 ohledně upřesnění informací k zasedání okrskové volební komise (číslo OVK
a čas jednání).
Kontakty: Telefon: 476 448
336, E-mail: volby@mesto-most.cz. Úřední hodiny pro
veřejnost: pondělí, středa 8:00
– 17:00 hod., úterý, čtvrtek 8:00
– 13:00 hod.
POŽADOVANÉ
ÚDAJE:
jméno, příjmení, rodné číslo,
adresa trvalého pobytu vč. PSČ,
kontaktní telefon.
(sol)

Sociální dávky se z kordů přestěhují
MOST – Česká správa sociálního zabezpečení v Mostě se přestěhuje
z Báňské ulice (jeden z modrých kordů) blíže do centra. Natrvalo by
měl úřad pro pojistné dávky (např. důchody, nemocenské pojištění)
přesídlit do budovy mosteckého úřadu práce.
Vyřešeny jsou tak spekulace
o tom, zda by se neměl stěhovat
samotný úřad práce někam na
okraj města. Například do objektu
městské knihovny, až se knihovna
přesune do nového Repre.
Mostecký stánek nezaměstnaných sídlí nyní v ulici M. G. Dobnera, v budově DHO. V příštích
letech se navíc plánuje jeho částečná rekonstrukce. Budova ale
zůstane z vnějšího pohledu stále
stejná. „Celý objekt, tedy všechny
4 sekce, by měly zůstat z vnějšího pohledu v původním stavu.
Žádná nástavba ani přístavba ani u jedné z organizačních
složek státu, tedy Úřadu práce

ČR a ČSSZ, se nepředpokládá,“
uvedla Irena Dlesková z tiskového oddělení Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Česká
správa sociálního zabezpečení
v současné době zpracovává
projektovou dokumentaci. „Právě probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace
na rekonstrukci 2 sekcí v budově
sídla úřadu práce v Mostě,“ potvrdila dále mluvčí ministerstva.
Rekonstrukce uvnitř budovy
DHO by měla podle informací
z ministerstva probíhat v letech
2017 – 2018. „Předpokládaný
termín přestěhování České správy sociálního zabezpečení do této

budovy je pak rok 2019,“ dodala
Irena Dlesková.
Úřad práce připravuje také
drobné stavební úpravy 3. pod-

laží sekce B. „Předpokládaná
doba realizace třetího podlaží je
konec roku 2016,“ doplnila dále
mluvčí.
(sol)

 Česká správa sociálního zabezpečení sídlí dnes v kordech.

zpravodajství
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„Pan Vrána nemá rád souseda Nováka“
aneb Knihovna chystá unikátní výstavu
MOST – Mostečané se už brzy mohou těšit na unikátní výstavu o starém Mostě. Chystá ji mostecká knihovna ve spolupráci se zdejším
oblastním muzeem. K vidění bude ještě do konce letošního roku.
Základem pro výstavu bude
soubor několika desítek výtvarných děl vysloužilého železničáře Heinricha Loose. „Loos byl
vysloužilý železničář, který na
přelomu století začal malovat
starý Most, kde žil. Vznikla tak
kolekce zhruba 30 či 40 naivistických obrazů, které mají své velké
kouzlo,“ přiblížil autora děl ředitel Městské knihovny v Mostě Tomáš Ondrášek. Prozradil
také, že ke každému z obrazů
autor přidal i zajímavé a mnohdy také vtipné komentáře, které danou malbu charakterizují.
„Jedná se o Loosovy vzpomínky.
Obrazy napůl popsal díky deníku, který si vedl, a z části je
popsal tak, jak si je pamatoval.
Najdeme tu například náměstí
s řeznictvím pana Vrány, který

nemá rád souseda Nováka. Na
jiném je zase věznice, kde popisuje, jak vězni ráno vycházejí
s koulí na nohou a jdou se umýt
k pumpě na náměstí, kde je na-

hánějí karabáčem… Je to velmi
poutavé, zajímavé a lidské. Popisy různých zdejších obyvatel jsou
skutečně unikátní,“ popisuje
dílo ředitel knihovny.
Termín výstavy zatím není
stanoven. Díla, která desítky
let zůstávala bez povšimnutí, jsou totiž značně zchátralá.

Heinrich Loos: Stará radnice
(1515-1882). Olej na desce,
rok vzniku asi kolem 1910.

Podepsal se na nich zub času.
„Dáváme tuto unikátní kolekci
do pořádku, protože obrazy jsou
staré a zanešené. Ležely léta na
půdě a poté v depozitáři muzea.
Je proto potřeba je zrestaurovat,“
říká Tomáš Ondrášek a dodává:
„Textové podklady jsou navíc
psány švabachem. Pořizujeme
společně s ředitelem muzea, který je této akci velmi nakloněn,
jejich přepisy do němčiny a následně i jejich překlady. Intenzivně na tom pracujeme, ale zatím
bez termínu. Rádi bychom to ale
stihli do konce roku,“ má představu ředitel Ondrášek s tím,
že půjde o jednu z nejzajímavějších výstav roku. Nevylučuje
také, že by mohla být k dílům
vydána publikace. „Publikace je
zatím jen naše představa. Pokud
by se to podařilo, bylo by to skvělé. Rádi bychom to zrealizovali
ve spolupráci s městem,“ doplnil
ještě Tomáš Ondrášek.
(sol)

 VY SE PTÁTE…
Zajímalo by mě, z jakého důvodu se v Mostě neplatí jízdné za
doprovod s kočárkem a v Litvínově ano. Když jsem se dotazovala
na informačním centru dopravního podniku, bylo mi řečeno, že
je to kvůli tomu, že Romové vozili v kočárcích třeba i šestileté
děti a zneužívali toho. Není to trochu diskriminační vůči ostatním cestujícím a maminkám?
Na dotaz odpovídá Jiří Holý
z oddělení strategie, rozvoje a komunikace Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova, a.s.
„Je to z toho důvodu, že jeden
z objednatelů dopravy, statutární město Most, uzavřel s doprav-

ním podnikem smlouvu o úhradě ztráty z tržeb a druhý, město
Litvínov, nikoliv. Na základě této
smlouvy již od 1. září 2015 platí
zvýhodněné podmínky pro mostecký cestující doprovod dítěte
do 3 let věku (dítě musí mít trvalý pobyt na území města Mos-

tu). Uvedená vybraná skupina
obyvatel může využívat městskou hromadnou dopravu v 1.
tarifním pásmu, což je městské
pásmo Most, za cenově zvýhodněných podmínek.
Toto zvýhodnění platí pouze
pro doprovod (jeden cestující)
dítěte do 3 let. Věk doprovázeného dítěte nesmí přesáhnout
tři roky. V den třetích narozenin
dítěte uvedená přeprava za cenově zvýhodněných podmínek
již neplatí. Cestující jako doprovod dítěte do 3 let musí být

při přepravě vybaven speciální
čipovou kartou dopravce označenou „Doprovod kočárku“. Na
této čipové kartě musí být nahráno bezplatné časové jízdné
(kupón) pro 1. tarifní pásmo
(městské pásmo Most) v hodnotě 0 Kč, které má platnost
od data narození dítěte do dne
jeho třetích narozenin. Cestující
hradí manipulační poplatek 40
Kč při nahrání uvedeného časového jízdného na čipovou kartu
(s platností od 1. ledna 2016).“
(sol)

Vysokoškolské
studium v Mostě
Česká zemědělská univerzita v Praze, konzultační středisko Provozně ekonomické
fakulty v Mostě, nabízí v akademickém roce 2016/2017
bakalářské
(titul
„Bc.“)
a magisterské studium (titul
„Ing.“). Výuka ve studijním
oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“ včetně zkoušek
probíhá v konzultačním středisku v Mostě. Jedná se o studium v rámci celoživotního
vzdělávání s pokračováním

v kombinovaném studiu. Přihlášky se posílají elektronicky
nejpozději do 20. srpna 2016
do Prahy na ČZU, PEF. Bližší
informace najdete na internetových stránkách fakulty:
http://www.pef.czu.cz a dále
na studijním oddělení simkova@pef.czu.cz a nebo na
mobilním čísle 777 780 530.
Těšíme se na všechny nové
zájemce o toto lukrativní studium.

Prohlídka kostela v noci
MOST – V pátek 12. srpna od 22
do 23 hodin proběhne v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě netradiční noční kostýmová prohlídka s průvodcem.
Průvodce mosteckého kostela
Jiří Sirový bude vyprávět o pohnuté historii tohoto gotického
skvostu. Prohlídka bude mimo
jiné okořeněná poutavým vyprávěním varhaníka pana Radka Turčáni. Ten však nebude
o varhanech, umístěných v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě, jen vyprávět, ale bude
na ně bude návštěvníkům také
hrát. Všichni zaměstnanci kostela pak budou představovat
svaté patrony a návštěvníci bu-

dou moci - díky atributům, jež
budou mít v rukou - hádat, jak
se jednotliví představitelé jmenují.
Cena za prohlídku bude pro
dětské návštěvníky ve věku od
šesti do dvanácti let 70 korun
a pro dospělé návštěvníky 100
korun.
(red)

Parkoviště v Halasovce už nepatří policii
MOST – Na hlídaných parkovištích pod patronací mosteckých strážníků se uvolnila místa. Obyvatelé lokality podél ulice Žatecká tak
mají příležitost si zde bezpečně zaparkovat svá vozidla. Volné kapacity jsou tu i přesto, že se zde jednoho svého parkoviště městská
policie zbavila.
Městská policie provozuje
v Mostě nonstop parkoviště
v ulicích Pionýrů, Františka
Halase, Okružní, Josefa Šev-

městské policie Ilona Kozlová
obyvatele Mostu. Volné kapacity se uvolnily v ulici F. Halase i přesto, že zde městským

Prostor, kde ještě donedávna
hlídané parkoviště městské
policie fungovalo, patří do
vlastnictví soukromé osoby.
Otázkou zůstává, k čemu bude
plocha dál sloužit. V době, kdy
nebylo ještě oplocené a placené, tu totiž bylo mnohdy plno.
Parkování na hlídaných
parkovištích Mostečané však

tu navíc v absolutním bezpečí.
Lidé si nemusejí lámat hlavu,
zda jim vozidlo někdo nevykrade či nepoškodí vandalové
apod.,“ vyjmenovala dále policejní mluvčí.
Bezkonkurenčně plné parkoviště, na které lidé čekají dlouhé
pořadníky, se nachází naopak
v sídlištních lokalitách v ulici
Okružní či 1. máje.

Za kolik vám auto
ohlídají…
Na hlídaných parkovištích
mohou lidé využít dlouhodobého nebo krátkodobého parkování. Při dlouhodobém parkování
je s majitelem vozidla uzavřena
smlouva na dobu neurčitou. Při
dlouhodobém parkování platí
majitel vozidla měsíčně 550 korun, u krátkodobého uhradí 50
korun za den. „Krátkodobé parkování využívají ti, kteří odjíždějí na dovolenou a neberou si vůz
s sebou, mají jednání na úřadech
nebo jsou na návštěvě u příbuzných,“ uvádí Ilona Kozlová.

Kam se přihlásit…

 Parkoviště pod kordy už městské policii nepatří.
číka a 1.máje. Ve dvou z pěti
lokalit, kde městská policie
provozuje nonstop parkoviště, se uvolnilo celkem 65 míst.
„V současné době je 35 volných
parkovacích míst v ulici Pionýrů a 30 jich je k dispozici v ulici
Františka Halase,“ upozorňuje tisková mluvčí mostecké

strážníkům jedno z parkovišť
ubylo. „Jedná se o parkoviště
v ulici F. Halase pod kordy, kde
dlouhodobě lidé parkovali jen
zřídka a parkoviště tak bylo
z velké části nevyužívané. Tento prostor už od konce července
nepatří pod správu městské policie,“ potvrdila tisková mluvčí.

hojně využívají. I když se
před nedávnem navýšila cena
parkovného. Mají totiž řadu
výhod. „Za měsíční či jednorázový poplatek získá řidič pro
své auto místo k zaparkování
a nemusí pokaždé, když přijíždí domů, hledat volný prostor
k odstavení vozu. Vozidlo je

Žádost je k vyzvednutí a vyplnění přímo na parkovištích či ve
služebně Městské policie Most
v ulici Vladislava Majakovského. Existuje i možnost žádost
vyplnit elektronicky doma
a odeslat ji na e-mail: miroslava.fischerova@mp-most.cz. „Po
vyplnění jsou žadatelé zařazeni
do pořadníku a ke konci srpna
budou telefonicky kontaktováni k vyřízení formalit,“ uvedla
Ilona Kozlová. V druhé polovině srpna se mohou občané
dotazovat na telefonním čísle
476 448 721.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Společnost Bauman Bakery
shání nové zaměstnance na pracovní pozice:
PEKAŘ / PEKAŘKA
Přijmeme pekaře, pekařku, pracovníky na ruční výrobu pečiva
(ke stolu), na míchání a práci u pece. Požadujeme: ochotu pracovat, předchozí zkušenosti z pekárny nebo vyučení v oboru.
Možnost ubytování během pracovního týdne.

VEDOUCÍ TECHNOLOG DO PEKÁRNY
Přijmeme vedoucího pekaře / technologa do pekárny v Praze
2. Požadujeme zkušenost s vedením spolupracovníků, znalost
receptur a kalkulaci, znalost technologie výroby, tvorbu nových produktů a jejich zavádění do výroby. Hledáme spolehlivou a flexibilní osobu, týmového hráče.

PRODAVAČKA (CUKRÁRNA, LAHŮDKY, PEKAŘSTVÍ)
Přijmeme obsluhu / prodavačku do provozovny lahůdek
a cukrárny v Praze. Požadujeme ochotu pracovat, milou,
usměvavou a nekonfliktní osobu s příjemným vystupováním.
Pracovní doba krátký/dlouhý týden. Předchozí zkušenosti
s prací v lahůdkách, kavárně nebo cukrárně jsou výhodou.

V případě zájmu nás kontaktujte po 12. hodině
na tel.: 605 111 181, případně posílejte životopis
na e-mail: info.baurest@gmail.com
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most.ﬁaetrc.com

03–04/09

CZECH TRUCK PRIX

Jednotné vstupné do všech prostor
DUH£OXYÏHWQÝSDGGRFNX

AUTODROM MOST a.s. | Tvrzova 5 | 434 01 Most | +420 476 449 976 | info@autodrom-most.cz | www.autodrom-most.cz

Soutěžte o vstupenky na závody tahačů

TJ Baník Most, z.s.
nabízí

MOST – Mostecký autodrom se
chystá na nejprestižnější a nejoblíbenější podnik motoristické sezóny, závody evropského
šampionátu okruhových tahačů
- CZECH TRUCK PRIX. A naši
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čtenáři můžou být při tom. Autodrom Most totiž vyhlašuje soutěž
o volné vstupenky. Také letos se
uskuteční exhibiční spanilá jízda
tahačů městem Most, a to v pátek
2. září. Letošní novinkou je jed-
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notné vstupné do celého areálu
(jak na divácký svah, tak do paddocku). Diváci se mohou dále
těšit na taxijízdy v závodních speciálech s profesionálními jezdci
za volantem, na sprinty na cílové

rovince, autogramiádu jezdců,
rozhovory a focení a zábavnou
produkci na pódiu ve Fan Village
pod dohledem moderátora. Letošní závody tahačů se konají ve
dnech 3. - 4. září.
(red)
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Bližší informace
na tel. čísle
726 765 703

 Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček předává cenu
starostovi Nové Vsi v Horách Davidu Kádnerovi.

Hejtman ocenil vesnice

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

MOSTECKO - Oceněním Vesnice
roku 2016 v Ústeckém kraji se
může pyšnit obec Nové Sedlo
z lounského okresu. Za okres
Most získala ocenění Nová Ves
v Horách. Oranžovou stuhu dostala za spolupráci obce a zemědělského subjektu.
„Myslím si, že bylo dobré, když
jsme před lety na zastupitelstvu
schválili zvýšení finančních odměn pro obce, které se umístí

v soutěži. Jednak to je motivující
a pak také samotným přihlášením do soutěže se obce zavazují
k tomu, že musí udělat něco pro
zlepšení života svých občanů ve
vesnici. Jsem moc rád, že počet
přihlášených obcí stoupá. Zažil
jsem přihlášených sedm obcí,
dnes jich máme třicet,“ uvedl
hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
(sol)

OCENĚNÉ OBCE: Zlatá stuha, krajský vítěz: Nové Sedlo (okres
Louny) Modrá stuha, za společenský život v obci: Kytlice (okres
Děčín) Bílá stuha, za činnost mládeže: Vědomice (okres Litoměřice) Zelená stuha, za péči o zeleň a životní prostředí: Jiřetín
pod Jedlovou (okres Děčín) Oranžová stuha, za spolupráci obce
a zemědělského subjektu: Nová Ves v Horách (okres Most) Cena
naděje pro živý venkov: Libochovany (okres Litoměřice)

zpravodajství

12. srpen 2016

Lužice se chystají na pouť
LUŽICE – Poslední srpnový pátek a sobota budou v nedalekých Lužicích patřit Augustýnské pouti. Pouť v Lužících se stala tradiční akcí
konce prázdnin, na kterou se sjíždějí i lidé z širokého okolí.

Lužický
kostel
svítí

Akce je atraktivní i pro svou
neopakovatelnou
atmosféru,
kterou nabízí malebné prostředí lužických rybníků, kam je
pouť zakomponována. Stejně
jako vloni, i letos se návštěvníci mohou těšit na „rockový
pátek“, který dává prostor regionálním kapelám. Sobota
je určena pro všechny věkové
kategorie, včetně dětí, které si
mohou vyzkoušet dovednosti

v tvořivých dílnách, svézt se na
koních i kolotočích, podívat se
na pohádku a prožít tak krásné
odpoledne. „Naším cílem je během dvou dnů, kdy se pouť koná,
oslovit všechny věkové kategorie.
Proto i letos nezapomínáme na
seniory, pro které bude připraveno vystoupení cimbálové muziky, včetně krojových tanečnic,“
uvedl starosta obce Lužice Radek Stehlík. Večer bude k tanci

a poslechu hrát skupina Promile, která svým průřezem do
všech žánrů potěší širokou škálu návštěvníků. Celá akce bude
zakončena oblíbeným Augustýnským ohňostrojem. „Komise
pro kulturu a sport v obci Lužice
samozřejmě poutí svou činnost
nekončí. Obyvatelé obce se mohou na podzim těšit na večer
s dechovkou, mikulášskou nadílku pro děti s pohádkou a rozsvěcení vánočního stromku,“ dodala předsedkyně komise Lucie
Staňková.
(ina)

LUŽICE - S návštěvou
Lužic nemusejí turisté
a návštěvníci čekat do vypuknutí lužické poutě. Za
vidění totiž stojí zdejší, nově
nasvícený
pseudogotický
jednolodní kostel, zasvěcený svatému Augustinovi. Chátrající a komunisty
zdevastovaný kostel, který
v roce 1998 prohlásilo Ministerstvo kultury ČR kulturní památkou, se místní
obyvatelé v čele se starostou
Radkem Stehlíkem rozhodli
zachránit. „Chceme, aby kostel u nás v obci zase fungoval.
Je to další krok k jeho obnově,“ říká starosta o kostelu,
který už má opravenou střechu a strop. Svatý Augustin,
kterému je zasvěcen lužický
kostel, žil v letech 354 –
430. Býval biskupem v severoafrickém městě Hippo.
Vynikající teolog a nejvýznamnější ze čtyř velkých
západních církevních otců.
Jeho individuálním atributem je planoucí srdce. Bohuslužby se v kostele nekonají.
(ina)

V nemocnici jsou Neviditelní lidé
ÚSTECKÝ KRAJ – V atriu ústecké Masarykovy nemocnice je k vidění
fotografická výstava „Neviditelní lidé“. Návštěvníci nemocnice se
tak mohou podívat na životní příběhy lidí s duševním onemocněním a schizofrenií.
Krajská zdravotní hostí novou výstavu, která začala v Masarykově nemocnici v Ústí nad
Labem v pavilonu A. Název
výstavy „Neviditelní lidé aneb
Jsou schizofrenici nebezpeční?” již napovídá, co zde mohou

zhlédnout návštěvy, které míří
za pacienty. „Snímky ukazují
nejčastější mýty, které se o lidech s duševním onemocněním
ve společnosti vyskytují. Výstava
v ústecké Masarykově nemocnici
potrvá až do 8. září,“ informoval

tiskový mluvčí Krajské zdravotní Jiří Vondra. Jde o kampaň,
která má ukázat, že schizofrenici nejsou nebezpeční. „Pokud
mají tito pacienti dlouhodobou
podporu, můžou žít v normálním prostředí jako my,“ přibližuje ředitelka Fokusu Labe a autorka projektu Lenka Krbcová
Mašínová.
Projekt podpořený Norskými fondy prostřednictvím Mi-

nisterstva zdravotnictví ČR už
začal loni v říjnu billboardovou
kampaní po České republice.
„Výstava ukazuje, že když jsou
lidé trpící schizofrenií pod kontrolou lékařů a pracuje se s nimi,
tak nemusí být agresivní. Je to
ukázka i toho, že lidé s duševním
onemocněním nejsou v životě
odepsaní,“ uvedla Olga Mučicová, hlavní farmaceutka Krajské
zdravotní.
(sol)

Z lásky
S Andreou se seznámili při
studiu vysoké školy. Byla milá,
rád s ní trávil čas. Začali spolu chodit, i když by v ní raději
viděl kamarádku než partnerku. Vždy měl problém s tím,
že ho ženy příliš nevzrušovaly.
V otázkách sexu byl nesmělý,
raději se tělesnému kontaktu vyhýbal. Andrea byla
ale mezi ženami,
které znal, nejlepší. Nebyla nijak
vášnivá, stačila jí
jeho velmi vlažná
pozornost. Raději
s ním hodiny trávila v diskuzích
na různá odborná
témata, která by
jinou ženu unudila k smrti. Po
dokončení studií se vzali. Andrea byla jedináček a její otec
měl svou vlastní prosperující
firmu. Po svatbě začal pracovat v rodinné firmě. Od jejích
rodičů dostali jako svatební
dar peníze na dům. Sám už
rodiče neměl, a tak byl rád, že
ho rodina jeho ženy přijala za
svého. Dokonce se podařilo
navzdory jen občasnému a ne
příliš vášnivému manželskému
sexu, že Andrea otěhotněla.
Narodil se malý Andrej, který
se stal okamžitě středobodem
života celé rodiny, babičku
a dědu nevyjímaje. Byl šťastný
a spokojený. Hodně pracoval,
firma vzkvétala. S Andreou dál
vedli diskuze na téma, která ho
zajímala. Uspokojoval ho takový život. Říkal si, že měl štěstí.
Dokud do firmy nenastoupil
David. Mladý absolvent stejné
školy, kterou vystudoval i on
a jeho žena. David byl bystrý
a pracovitý mladý muž. Rozhodl se proto, že ho povede
a vychová ho k obrazu svému.
Jak se s Davidem v práci vídali
stále častěji, uvědomoval si, že
se na setkání s mladým mužem těší. Čas s ním mu utíkal
strašně rychle. Mohl s ním
mluvit úplně o všem. Byli naladěni na stejnou notu. Zajímaly
je stejné věci. Jednou zůstali
nad projektem sedět v kanceláři dlouho do večera. Ve firmě už nikdo jiný nebyl. Byli
unavení, vytáhl koňak a nalil
oběma skleničku. Hlavy skloněné k sobě nad pracovním
stolem, cítil jeho horký dech
vonící kvalitním alkoholem.
Nevěděl, jak se to mohlo stát,
najednou se líbali. Nemyslel
na nic, vlna vzrušení ho celého
zalila. O několik hodin později
seděli proti sobě, těla rozpálená sexem pomalu vychládala.
Konečně pochopil, proč ho
sex nikdy příliš nebavil. To,
co zažil nyní s Davidem, si
nikdy před tím neuměl ani
představit. Hlavou mu vířily
myšlenky. Nechtěl ztratit rodinu, zklamat Andreu, ublížit
synovi. Nemohl se ale zároveň
vzdát Davida. Mluvili až do
rána. Slova lásky střídala slova
strachu z budoucnosti, nejistota. Nakonec se domluvili, že
o svém vztahu nikomu neřeknou. Budou ho tajit. Scházet se
v Davidově bytě. Tak to také
fungovalo několik dalších měsíců. Miloval mladého muže
stále víc. Každou volnou chvilku by nejraději trávil s ním.
Musel se nutit, aby od něj odcházel ke své rodině. David mu
jeho lásku oplácel štědrým nesobeckým způsobem. Udělal
by vše pro to, aby byli šťastní
a nedělal si na něj žádné nároky. O jeho rodině mluvil vždy
s respektem. Malého Andreje
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miloval, jako by byl jeho vlastní. Nevěděl, jak bude žít dál,
neplánoval žádnou budoucnost. Miloval Davida a měl
rád i Andreu. Nechtěl nikomu
ublížit, zároveň ale nedokázal
vzdorovat své lásce k mladému
muži. Snažil se být
opatrný, aby nikdo
nepoznal, co mezi
ním a Davidem je.
Ve firmě se k sobě
většinou chovali
naprosto korektně.
Jen občas se neovládli. Ten den za
ním David přišel
do kanceláře, voněl deštěm. Neodolal a přitáhl ho
k sobě. Ve chvíli,
kdy se vášnivě líbali, vešel do kanceláře jeho
tchán. David vyběhl ven, sám
zůstal stát a zíral na otce své
ženy jako opařený. Čekal, co
se bude dít. Starší muž chvíli
mlčel. Pak mu řekl, že musí
David okamžitě z firmy pryč.
Z firmy i z jeho života. Andrea
se nesmí o ničem dozvědět.
Zbaví se mladého milence navždy. Pokud ne, tak ho zničí.
Vyhodí ho z firmy, přesvědčí
Andreu, aby se s ním rozvedla.
Znemožní ho, zabrání mu ve
styku s Andrejem. Slíbil tchánovi, že udělá, co od něj chce.
Večer šel za Davidem a vše mu
řekl. Musí spolu skončit. Jinak to nejde. Neubránil se ale
slzám. Věděl, že už nikdy nebude opravdu šťastný. Když od
Davida odešel, myslel si, že už
je konec. Druhý den chtěl zajít
za tchánem do kanceláře, aby
mu řekl, že ho poslechl. Ten
ale do práce nepřišel. Volal
mu, telefon nikdo nebral. Za
to se mu ozval David. Chtěl
s ním mluvit. Nechtěl se s ním
sejít, David ho o to ale prosil.
A tak šel. David ho čekal ve
svém bytě. Byl vzrušený. Chodil po pokoji sem a tam. Chytil
ho za ruce a vysypal ze sebe,
že už problém vyřešil. Mohou
se dál stýkat a Andrea se nic
nedozví. Čekal na jejího otce
večer na parkovišti a zabil ho.
Už jim škodit nebude. V šoku
zíral na svého milence. Nechápal, jak to mohl udělat. Udělalo se mu špatně od žaludku.
Couval před jeho doteky. Řekl
Davidovi, že musí ohlásit, co
provedl. Nakonec z bytu utekl.
Jel rovnou na policii. Miloval
Davida, ale nemohl krýt vraždu. Nemohl by se s ním dále
stýkat. Otec jeho ženy byl jako
jeho vlastní. Cestou přemýšlel,
jak to řekne Andree. Musí se to
dozvědět od něj, než aby to vyplynulo z vyšetřování. V mobilu měl už několik zmeškaných
hovorů od Davida. Miloval
toho kluka, ale on mu zničil
život. Zastavil před policejní
stanicí. Zíral na mobil a na
Davidovo číslo v nepřijatých
hovorech. Když od něj přišla
zpráva, otevřel ji. David mu
psal, že chce, aby byl šťastný
s Andreou. Aby měl malý Andrej úplnou rodinu. Až bude
čít tu zprávu, bude už David
mrtvý. Otevřel si žíly. A nechal
také dopis na rozloučenou.
V něm se přiznává, že majitele
firmy zabil, protože neunesl, že
ho propustil z práce. Telefon,
ze kterého psal a volal svému
milenci, před smrtí zlikviduje.
Policie nikdy nezjistí, že mezi
nimi byl i jiný než pracovní
vztah. Jel domů. Utěšoval svou
ženu, která plakal pro svého
otce. Myslel na to, že jeho štěstí
ten den odešlo.
(pur)
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Mezinárodní
hokejová
škola Panci
konů musím bohužel ještě počkat. Zákony u nás
v ČR se liší od těch v Rakousku či jiných evropských zemí.

Mezinárodní hokejová škola Panci International Ice Hockey School uspořádala letos na zimním
stadionu ve Slaném už třetí ročník. Školu, v jejímž rámci hokejová mládež trénuje na ledě, učí se
a piluje nejrůznější techniky, je rok od roku stále více „našlapaná“. O mezinárodní hokejovou průpravu na ledě, a nejen to, je zájem z různých koutů světa. V letošním ročníku se školy opakovaně
účastnily nejen děti z Čech, i přímo z Litvínova, ale také z Německa, Rakouska, Francie, USA, Španělska i Číny. I tentokrát byl týdeník Homér při tom a přináší následující fotoreportáž.
Mezinárodní hokejovou školu založila a vede
Věra Pančáková, několikanásobná mistryně světa a ČR v in-line a ledním hokeji žen a uznávaná
profesionální trenérka juniorské mládeže u týmu
Redbull v rakouském Salzburku. Hlavní trenérka
mezinárodní školy a litvínovská rodačka ale letos
podstoupila zásadní přelom ve svém osobním
životě, změnu pohlaví. Letos tak hokejová škola
přivítala „staronového“ trenéra. Pro naše čtenáře jsme v souvislosti s horkými novinkami nejen
v osobním životě trenérky připravili následující
rozhovor. Ten nám ochotně poskytl vlastně už
mezinárodně uznávaný kouč Mikhael Pancak.

Jak tuto změnu přijaly osobnosti, např. hokejové a další, s nimiž se znáš a setkáváš… Dívají
se na to jinak například v Rakousku než tady
u nás?
Myslím, že každý to přijímá po svém. Není lehké pro lidi, kteří mě znají tolik let, se hned přeorientovat na tuhle zásadní změnu. Ke mně se
dostaly jen pozitivní reakce. Mám spoustu přátel
a známých po celém světě, a hokejoví kolegové
v práci to prostě berou - a vlastně nikdy nebrali

Bude znamenat změna tvého pohlaví i nějakou zásadní změnu ve tvé kariéře, například nějaké výhody, či naopak?
Vždy pro mě bylo důležité, aby lidé, rodiče,
hráči… brali moji práci, dovednosti, znalosti, můj
přístup a cestu k trénování a koučinku bez ohledu
na pohlaví. Lidé mi říkali, že žena nemá šanci pracovat v hokejovém světě nebo si otevřít hokejovou
školu. Myslím, že za mě vždy mluvila a nadále
hovořit bude moje práce a láska k tomuto sportu.
Myslím, že moji minulost neschovám a ani se o to
nebudu pokoušet. Lidé vždy budou vědět, kdo
jsem. Nevidím v tom nějaké výhody. Výhoda bude
jen pro mě a ve mně. Budu se cítit svůj.

Jak na to reagovalo tvé okolí? Svěřenci, které
trénuješ, jejich rodiče a ostatní tví známí a blízcí?
Moje několikaleté obavy z reakce okolí se zdály být zbytečné. Lidé jak v Rakousku, kde pracuji,
ale i v České republice, či kdekoliv na světě, tuto
zprávu přijali skvěle. Zahrnují mě zprávami, maily, slovy podpory a uznání. Dodávají mi odvahu
i humor, s kterým je vše jednodušší. Všem za to
moc děkuji a nesmírně si toho vážím. A co se týče
mých hokejových svěřenců a svěřenkyň - pro ně
jsem pořád stejným člověkem, ať tak, či onak. Nejdůležitější je charakter a osobnost.
Jak tě teď okolí oslovuje? Jak si vlastně přeješ,
aby tě nově oslovovali? Máš nové jméno?
Děti i přátelé mě oslovují stále Panči – v němčině tedy už ne die ale der Panci. Někdy se to
plete, každý mi může říkat, jak chce. Rodiče mi
prokazují úctu a podporu, snaží se mě oslovovat

O hokejovou školu je čím dál větší zájem. Účastnily se jí děti z Čech, Německa, Rakouska, Španělska, Francie,
USA i Číny. Tréninky probíhají i na suchu.
Na co se nejvíc v souvislosti s tvojí přeměnou
těšíš, a z čeho máš naopak strach?
Jak jsem řekl, těším se sám na sebe. Nelhat si,
neschovávat se, nehrbit se, jít na toalety, když
budu potřebovat, podívat se lidem do očí i na sebe
sama do zrcadla a prezentovat takového člověka,
který je uvnitř i navenek.

S dětmi si zabruslil i patron hokejové školy Jan Piskáček.
Panči, procházíš momentálně náročnou životní změnou… Prozdradíš nám k tomu něco
blíž? Ovlivní tahle nová skutečnost nějak významně i tvou profesní kariéru?
Rozhodnutím jsem procházel již řadou let. Od
malinka jsem byl jiný než ostatní holky, a i jiný
než ostatní kluci… Ke svému rozhodnutí jsem
musel dozrát, najít odvahu i správný čas. Nepřišlo to ze dne na den, ale dozrávalo to postupem
doby.
Máš už nějaké operace za sebou… Jak dlouho
ještě budeš podstupovat další terapie, než bude
celý proces dokončen?
Jsem na začátku procesu přeměny nejen tohoto psychického procesu, ale i fyzického. Mám za
sebou první operaci prsou a jsem ve stádiu začátku hormonální terapie. Co mě čeká, jsem se
dozvěděl na klinice v Mnichově, a během příštího
dvouletého období mě čekají ještě další operace
prsou, ale i další čtyři náročné operační změny
pohlaví.

Zastavil se i Jindra Kotrla.

Panči a její trenérské pokyny sledují malí hokejisté bedlivě a soustředěně.
novým jménem, na které si musíme asi všichni zvykat. Budu se jmenovat po mém dědovi Mikhael Pancak. Na to si ale podle českých zá-

Zvláštní výcvik mají i brankáři.

jinak. Vždyť jsem byl jako oni, jen v jiném těle…
které ale na první pohled bylo vždy už nakloněno
mužské variantě.

Trénink sledoval i Jiří Gula s ředitelkou Homéru
Martinou Sabolovou.

Kromě toho, čím teď procházíš, jaké poslední
úspěchy tě ve tvé kariéře potkaly?
U mě se toho v sezoně stalo mnoho. Loňský rok
byl nádherný výhrou MS v Argentině s in-line ČR.
Letošek stříbro v EWHL a v rakouské lize s Eagles
Salzburg. Mládež v Salzburgu se nám rozrostla
skoro o polovinu, což je výsledkem několikaleté
trenérské každodenní dřiny. Kvalifikace rakouské U18 žen na MS 2017 i 4. místo s in-line ČR je
úspěchem. A to, že jsem mohl i letos v létě zorganizovat Panči hokejovou školu – to je pro mě velkým osobním úspěchem, bez velkých sponzorů či
podpory bohatých firem – to není lehký úkol. Jen
ze svých zdrojů a s partou poctivých lidí.
Zůstaňme u tvé srdeční záležitosti… Jak ses
na letošní mezinárodní hokejovou školu ve Slaném těšil?
Těším se každým rokem víc a víc. Baví mě ta

Kartičky „hokejek“ vždycky zaberou.
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Děti trénují v krásných dresech.

Panči už jako trenér Mikhael.

I letos se mohly děti těšit na dobroty, které jim přivezla ředitelka Homéru Martina Sabolová.

Ještě pár důležitých rad a jde se na věc!

rozjela třetí ročník, tentokrát ale s velkou novinkou
pro příští rok. Hlásí se mi totiž i rodiče, kluci i holky, kteří by chtěli extra letní výuku. Už letos budu
dávat privátní hodiny ve Slaném pro rakouské
tatínky, kteří nechtějí jen koukat na své děti, ale
sami být součástí hokejového dění.

různonárodnost, a také vidět po roce děti a mládež, které se sem vracejí, jak se vyvíjejí, jak je můžeme nastartovat do nové sezony. Na partu lidí, na
nové trenéry i děti.
Jak se škola za ty tři roky osvědčila a jaký je
o ni zájem?
Letos jsme školu posunuli o týden později než
loni. To aby byla přístupná i hráčům z Německa,
kteří právě v Bavorsku mají školu až do konce července. Těší nás, že nám Jirka Henisch přivezl opět
děti z Číny, ale i díky Tomovi Cholinskému máme
letos mnohem více dětí z Francie. Dále pak jsou
u nás Španělé, zástupci Rakouska, USA a samozřejmě i z Čech. Je to mix ode všeho a to dělá tuhle
práci krásnější.
Kolik letos realizuješ turnusů, pro kolik dětí
a jak starých?
Máme tradičně dva týdny ve Slaném, po dvou

Jirka Gula letos znova zavítal do hokejové školy
a dětem rozdával podpisy na kartičky, dresy...

Jaké další novinky do budoucna chystáš?
Rád bych vytvořil do budoucna projekt pro rodiny, které nemají tu možnost poslat své děti na
letní hokejovou školu z finančních důvodů. Nabízí
se nám spolupráce s firmami, které by případně
tento projekt podpořily. Už teď se snažíme některé
rodiny podpořit, ať už tím, že zaplatí jen nejnutnější náklady. Výuku jim nabízím zdarma. Také
Letos děti trénoval také David Zíma z Litvínova.
navštěvovat trenérské semináře, workshopy a během sezóny se setkávat s trenérskými kapacitami
z finské, švédské a zámořské školy, mám pro děti
připravené skills tréninky (technický trénink,
pozn.). Pro mladší kategorie pak různé formy tematických her, zápasy i závěrečný turnaj.

skvělé jméno. Fantastická je důvěra rodičů, kteří
nám posílají děti i letecky, samotné. Moc si toho
vážíme.
Přihlášky do hokejové školy vypisuješ už

Hokejové školy se účastnily i děti z Litvínova.

Každoročně hokejovou školu navštěvují známé osobnosti a zajímavé návštěvy, které mají
s hokejem mnoho společného. Kdo se za vámi
přijel podívat letos?
Už tradičně navštíví děti náš velký patron Jan
Piskáček, který je u dětí nesmírně oblíbený. Dále
pak také Tomáš Knotek, který dětem každým
rokem rád s Honzou předává medaile i pár autogramů. Také nebude chybět překvapení z mého
rodného Litvínova a další hosté z extraligy. Mezi
trenéry máme bývalé hráče extraligy, jako je Milan Ruchař, David Zíma či Radek Panoch. Myslím, že jsme se i letos měli na co těšit, my všichni
- malí i velcí.
Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

se aspoň malou částkou snažíme podpořit nadaci
RESTART. I letos to nebude jiné. Já sám jsem vyrostl v rodině, kdy tábor či hokejové soustředění
nebylo finančně možné. Kdysi mi ale dal Jágr tým
šanci, proto bych si přál, aby se to povedlo i mně
pro jiné. Zájemci o tento projekt mě mohou
kontaktovat na panci26@hotmail.com.
Než se vyjede na led, všechno musí pevně držet a správně sedět...
skupinách. Časově to jinak není možné. V každé
skupině je přibližně mezi 20 – 27 hráči. Trénujeme ročníky 2010 až 2001. Dokonce i brankáře
ročníku 1999, který přijel právě z Francie, extra
kvůli speciálním brankařským tréninkům pod
vedením Tomáše Cholinského. Ten má ve světě

V kabině je vždycky veselo...

s velkým předstihem, protože je o školu mimořádný zájem. Jak to bylo naposledy s obsazením
a zájmem? Zvažuješ, zda by třeba nebylo možné
v příští sezoně přidat více turnusů?
Více týdnů není pro nás zatím z časových důvodů možné, ale přemýšlíme o skupině AMATER

Čím se vyznačuje letošní příprava na ledě
v hokejové škole – na co jste se letos zaměřili
a co by měla škola dát těm, kteří se jí zúčastní?
Letos máme zase o pár nových trenérských
tváří více. Jak z Čech, tak i zahraničí. Také nového kondičního specialistu, který převezme office
tréninky a ukáže hráčům nové metody mimo led.
Jelikož mám neuvěřitelně skvělého zaměstnavatele, EC RED BULL Salzburg, kde mám možnost

Na ledě je koneckonců zábava také.

Gulova zlatá placka z extraligy.
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hledá pro pracoviště v Litvínově

MECHANIKY SEŘIZOVAČE
nejlépe bývalé zaměstnance přádelny Schoeller.
Zájemci se mohou hlásit na tel. 776 601 886, nebo na
email: production@schoetex.cz.
Firma nabízí práci ve směnném provozu se směnovými
příplatky, odměny za dosažené výkony a možnost
osobního růstu.
 Vpravo voda z ČSA, vlevo z Vršan, ukazuje Petr Sigmund.

Mostecko - vodní velmoc
Vrací se čas jezerní krajiny
MOST – Krajina vody, močálů a jezer. Tak v minulosti vypadalo Mostecko. V současné době se voda do krajiny na Mostecku opět vrací.
Vznikají velká jezera jako rekultivace po důlní činnosti. Význam pro
krajinu a vodní hospodářství má i důlní voda. Nezměrná zásoba
spodních vod, kterou těžaři vrací zpět do koloběhu vodních toků.
Loňské léto, kdy se celá republika potýkala se suchem,
jehož následky nesou stavy
vodních zásobáren ve většině
krajů dodnes, ukázalo křehkost
vodohospodářství. Mostecko
má oproti jiným regionům obrovskou výhodu. Voda se vrací
do krajiny, kde vždy v minulosti byla. Vznikají jezera, která by
se mohla stát zásobárnou vody
pro celou republiku. Z důlní
činnosti se pak každoročně do
vodních toků vrací ze spodních
vod až sedm miliónů kubíků
vody, bez ohledu na to, zda panuje sucho, či prší. K jezerům,
která už dnes zachycují desítky
miliónů kubíků vody v regionu,
přibyde ještě jezero po zatopení
lomu ČSA.

Cesta důlní vody
Kdo navštívil povrchový lom
či hlubinný důl, musel si všimnout všudypřítomné vody. Na
dně lomu ČSA jsou dokonce
vodní nádrže s přečerpávacím zařízením. Voda k těžební
činnosti prostě neodmyslitelně patří. Důlní činností se ale
voda neznehodnocuje, jak by
se mohlo na první pohled zdát.
Těžaři s ní zachází šetrně, pečují
o ni a vrací ji zpět do vodních
toků. „Voda se do provozu lomu
dostane z podpovrchových vodních toků. Při těžbě je narušen
krajinný reliéf. Přetne se podpovrchový tok vody, například
podpovrchové řeky. Voda se pak
dává cestou nejmenšího odporu,
vyvěrá na dně lomu případně
v důlních šachtách,“ vysvětlil
původ důlní hlavní inženýr

společnosti Seven WT Petr
Sigmund. Než se začne v nové
šachtě těžit, dřív, než se odkryje povrch země, hledají těžaři
zdroje vody. „Nejideálnější je,
pokud se podaří vodu zastavit
bariérami ještě před samotnou
šachtou. Pak ji stačí jen předávat
do nejbližšího vodního toku. Je
to voda čistá, ve stejném stavu,
v jakém tekla pod povrchem.
Takovou vodu nemusíme nijak
upravovat. V případě, že se nepodaří vodu bariérou zastavit
a čerpáme ji už ze samotného
důlního díla, ze dna lomu či ze
šachty, musí se před navrácením
do vodních toků upravit,“ přiblížil hospodaření s důlní vodou
Petr Sigmund.

Každoročně vrací
těžaři krajině jedno
jezero plné vody
Z lomu ČSA se upravená
voda vrací do řeky Bíliny, případně do menších toků, například Vesnického potoka. Ročně
se z lomu ČSA vrací do krajiny
až sedm miliónů kubíků vody,
což je jedno jezero. K té, co do
lomu sama nateče z podpovrchových řek a potoků, přibývá
i voda dešťová. „Během přívalových dešťů nám do lomu nateče
až pět set tisíc kubíků dešťové
vody, se kterou si musíme poradit. Na dně lomu máme proto
nádrže, které zachycují jak vodu,
která v lomu vyvěrá, tak i vodu
dešťovou. S dešťovou vodou musíme počítat i delší dobu po dešti.
Objevuje se až tak po šestnácti
hodinách,“ říká Petr Sigmund.

Vodu, která proteče důlním dílem, upraví těžaři podle podmínek stanovených vodoprávním
orgánem. Odstraňují se z ní
prvky, které voda protýkáním
na povrch v lomu nasbírala. „Po
úpravě je voda použitelná například pro zalévání polí, ve všech
činnostech v zemědělství, mohou ji využívat hasiči k hašení
požárů, dá se v ní koupat, lze ji
využít v průmyslové výrobě. Je to
voda, která z krajiny vzešla a do
krajiny se vrací,“ doplnil Petr
Sigmund.

Alchymie důlní
vody
Než se důlní voda vrací zpět
do krajiny, je třeba ji upravit.
Prochází proto úpravnou důlních vod. Je to taková obrovská
laboratoř, kde vodu míchají,
zbavují nežádoucích prvků
a čistí. Úroveň a charakter jejich znečištění závisí na lokalitě
jejich vzniku, složení hornin, se
kterými přijdou do kontaktu,
a poměru zastoupení podzemních a povrchových vod. Kontaktem s horninovým prostředím se důlní vody obohacují
o rozpuštěné a nerozpuštěné látky, které pak určují jejich vlastnosti. Typické pro důlní vody
z mostecké oblasti je vysoká
koncentrace síranů, nízká hodnota pH a vysoké koncentrace
železa a manganu, dále proměnná koncentrace nerozpuštěných
látek. Důlní vody z lomu ČSA
i lomu Vršany se shromažďují
ve dvou oddělených nádržích.
Každá z nich je jiná. Ta z Vršan
je celkem čistá. Voda z ČSA má
v sobě více železa, má jinou barvu. Nežádoucí látky se z vody
odstraní, vzniklý kal se pak zbavuje vody lisováním. Čistá voda
odtéká do Bíliny.
(pur)

Soutěž o podobě mostu může začít
LITVÍNOV – Litvínovští zastupitelé na svém letním zasedání v mimořádném termínu 28. července schválili podmínky architektonické
soutěže na most na Podkrušnohorské ulici. Vyhlášena bude koncem
srpna a hotovo by mělo být v listopadu.
Podmínky
architektonické
soutěže prošly těsnou většinou
dvanácti hlasů. Opoziční zastupitelé se zadáním nesouhlasili. Město od návrhů architektů
očekává nejen řešení přemostění ulice, ale také úpravu dalších
veřejných prostor. V zadání
je kromě mostu úprava parkovacích ploch pod mostem,
zastávky MHD, vhodné doplnění zeleně. Od soutěžících

město požaduje hlavně kvalitní návrh mostu včetně veřejného prostoru, kvalitní řešení
dopravních vztahů, zachování
parkovacích kapacit v prostoru
pod mostem, respekt k architektonickým a urbanistickým
hodnotám místa, minimalizaci
investičních a provozních nákladů stavby a zapojení zeleně
v městském prostoru. Zadání
soutěže kritizoval především

Martin Klika (ČSSD). „Nesouhlasím s podmínkami architektonické soutěže, jak jsou navrženy.
Zastupitelstvo svým usnesením
schválilo architektonickou soutěž na projektovou dokumentaci
pouze na samotný most. Nyní
se už ale v podmínkách jedná
také o prostranství pod mostem
a v jeho nejbližším okolí, což je
v rozporu s původním usnesením
zastupitelstva,“ prohlásil Martin
Klika a žádal revokaci původního usnesení. Koaliční zastupitelé ale byli tentokrát jednotní, zadávací podmínky schválili tak,
jak byly navrženy.
(pur)
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Stovky letniček zdobí Meziboří
MEZIBOŘÍ - Před mezibořskou radnicí letos vykvetly dvě pyramidy
plné letniček. Na jedné z nich je umístěno dvě stě kusů rostlin. Mezibořské technické služby letos začaly první etapou s nákupem letní
květinové výzdoby.
„Začali jsme s pyramidami
před radnici. Pořizovací cena
sice byla vyšší, ale udělají hodně parády a zůstanou nám i do
příštích let. Jen každý rok dokoupíme nové rostliny,“ říká vedoucí
Technických služeb Meziboří
Pavel Esop. Květinová výzdoba
před úřadem sklízí pochvalu
také od občanů. „Svatebčané se
u pyramid z květin fotí,“ potvrdil
Pavel Esop. Kromě letniček po-

řídili letos technické služby také
nižší zelené patro, kvetoucí keře.
„Vysadili jsme šedesát keřů. Většinou tam, kde se kácely stromy.
Zatím jsou ještě malé, ale během
několika let se rozrostou. S výsadbou keřů chceme pokračovat
i v příštím roce. Stejně tak s nákupem letní květinové výzdoby.
Na příští léto pořídíme květinové
závěsy na lampy veřejného osvětlení u obchodů na náměstí. Zeleň

 Na květinových pyramidách kvete čtyři sta letniček.
v parku po revitalizaci se pěkně
rozrůstá a spolu s letničkami vy-

Odbor posílil

K sousedům na kole
BRANDOV – Cyklisté a turisté mají v Brandově už druhou možnost,
jak přejít k sousedům. Brandov a Olbernhau společně otevřely zrekonstruovaný můstek na hraničním potoce, po kterém se cyklisté
dostanou na cyklostezku v Olbernhau, aniž by museli do centra
obou obcí.
Českoněmeckou hranici mohou cyklisté a turisté v Brandově překročit na dvou oficiálních
místech. V obci je k dispozici
hraniční přechod v dolní části vhodný i pro auta a nově se
cyklisté a chodci mohou vydat i po zrekonstruovaném
mostku, který se nachází pod
odbočkou u místního kostela.
Cesta je zpočátku asfaltová,
poté široká polní, dobře sjízdná. Slavnostní otevření mostku
se konalo 3. srpna. Na hranici

se sešli brandovský starosta Jiří
Mooz a starosta Olbernhau Peter Haustein, aby přestřihli pásku. Hostem byla také starostka
Litvínova Kamila Bláhová. „Impulz k otevření dalšího přechodu vzešel od olbernhauského
starosty. Nechal opravit hraniční mostek v části OlberhnauHirschberg, který dlouhé roky
nebyl v provozu, a také přístupovou cestu z německé a částečně i z české strany. Cyklisté
i turisté si mohou nyní vybrat,

 Na novém přechodě se setkali čeští a němečtí cyklisté.
zda se do Olbernhau pustí
v dolní části obce, nebo odbočí
u brandovského kostela a vyhnou se tak centru Olberhnau,“
říká ke slavnostnímu otevření
Jiří Mooz, který si spolupráci
s Peterem Hausteinem velmi
pochvaluje. „Díky olbernhaus-

kému starostovi se nám podařilo
v poslední době například zajistit pravidelnou přeshraniční autobusovou dopravu, na kterou
si pomalu lidé zvykají a čím dál
více ji využívají nejen k návštěvě Olbernhau, ale také k nákupům,“ dodává Jiří Mooz. (pur)

z Rady města Meziboří
Prořezané stromy
obrůstají
V období vegetačního klidu
prořezali pracovníci Technických služeb Meziboří stromy,
které už opět obrůstají zelení.
„Ze strany některých občanů zazněla kritika na míru prořezávky.
Nyní už stromy ale opět obrůstají,“ uvedl vedoucí Technických
služeb Meziboří Pavel Esop.
V některých ulicích se stromy
prořezávají pravidelně každý
rok a na jejich kondici je to znát.
„V tomto trendu budeme v celém městě pokračovat i v dalších
letech,“ potvrdil vedoucí technických služeb. Podle starosty

města Petra Červenky je většina obyvatel s údržbou zeleně
ve městě spokojená. „Stromům
řez prospěl. Ve městě pokračuje
výsadba zeleně, především keřů.
O zeleň technické služby pečují
dobře,“ uvedl Petr Červenka.

Malí tenisté
z Meziboří si užili
soustředění
Nový tenisový oddíl v Meziboří se úspěšně rozvíjí. Původní počet členů se zdvojnásobil. V současné době chodí do
oddílu šedesát dětí. Začátkem
prázdnin se také konalo první
tenisové soustředění TJ Baník

Bude se znovu lyžovat
MEZIBOŘÍ - Technické služby
Meziboří zahájily přebírání lyžařského areálu od TJ Baník
Meziboří. Po třech neúspěšných
sezónách, kdy se v Meziboří téměř nelyžovalo, ukončil totiž TJ
Baník Meziboří provoz areálu.
„Měli jsme dvě možnosti. Když
TJ Baník oznámil, že s provozem
lyžařského areálu končí, mohlo město provoz areálu ukončit.
Nebo se můžeme pokusit v provozu lyžařského vleku pokračovat. Rozhodli jsme se pokračovat
v tom, co celé roky TJ Baník Meziboří za významné podpory města
dělal. Technické služby Meziboří
dostaly za úkol, aby lyžařský areál
fungoval a vypadal stejně dobře
jako celé město,“ uvedl starosta
Petr Červenka. Podle jeho slov
je ale provoz lyžařského areálu
pod správou technických služeb pouze prozatímní záležitost.
„O koncepci sportu v Meziboří,
a tím i o osudu lyžařského areálu rozhodnou zastupitelé města,“

doplnil starosta. V současné
době vybírá město také nového
nájemce objektu u sjezdovky
s občerstvením a služebním bytem. „Město musí postupovat podle zákona a na pronájem tohoto
objektu vyhlásit výběrové řízení.
Smlouvy s původním nájemcem
měl TJ Baník Meziboří a před předáním areálu je vypověděl. Do výběrového řízení, které bylo řádně
po dobu patnácti dnů zveřejněno
na úřední desce města, se přihlásili tři zájemci. Rozhodovat bude
nabízená cena nájmu. Výběrové
řízení bylo transparentní a přihlásit se mohl kdokoliv, včetně původního nájemce,“ uvedl starosta
města Petr Červenka. Technické
služby Meziboří musí v současné době prověřit technický stav
vleku a zajistit jeho údržbu. „To
samozřejmě bude něco stát. Využijeme finanční příspěvek, který
máme na tento účel přislíbený od
Unipetrolu RPA,“ doplnil starosta.
(pur)

z Rady města Litvínova

tvoří krásný celek,“ doplnil Pavel
Esop.
(pur)

Meziboří. Do Jiřetína pod Jedlovou vyjelo třicet tři malých
tenistů. „Každý den jsme měli
tréninkové bloky dopoledne i odpoledne. Večer jsme si pak s dětmi užívali pestrý program. Nechyběla soutěž Superstar Jiřetína
pod Jedlovou, stezka odvahy, táborák nebo třeba oslava narozenin jedné členky. Děti si soustředění užívaly, pro realizační tým
to byl pořádný ‚zápřah‘,“ líčí soustředění trenér Viktor Vejražka.
Když tenistům přálo počasí, dostalo se i na koupání v bazénu.
I na déšť měli táborníci dobrou
variantu. V místě soustředění byla malá tělocvična, která
skvěle posloužila pro trénování

kondice i hry. „Poděkování patří
rodičům i celému týmu. Všichni
byli skvělí,“ poděkoval na závěr
Viktro Vejražka.

Do školy po novém
chodníku
V Meziboří byla před koncem
školního roku dokončena rekonstrukce komunikace a schodiště se zábradlím v prostoru
před Střední odbornou školou
EDUCHEM. Nejen studenti
se mohou těšit na bezpečnější
a pohodlnější přístup ke škole. Projekt byl částečně částkou
300 000 Kč podpořen Ústeckým
krajem.
(pur)

LITVÍNOV - Radní schválili
zřízení pracovní pozice referent
oddělení sociálně právní ochrany dětí v odboru sociálních
věcí a školství, a to od 1. srpna
2016. Město na místo získalo
dotaci od státu. Celkový počet
zaměstnanců úřadu od 1. srpna
2016 tedy bude 179. „Litvínov
patří do stupně vyšší náročnosti
v oblasti sociálně právní ochrany
dětí, při které na jednoho pracovníka připadá 600 – 800 dětí.
Doposud mělo oddělení sociálně
právní ochrany dětí deset zaměstnanců, nově jich bude jedenáct. Od státu jsme na toto místo
získali dotaci šest set tisíc korun.
Věřím, že se to na práci oddělení
projeví,“ uvedla místostarostka
Erika Sedláčková.

Vstupné výhodnější
LITVÍNOV - Zámek Valdštejnů najdou turisté nově v prezentaci Po nejhezčích místech
Česka. Majitelé této knihy budou mít také výhodnější vstupné. Ke každé vstupence získají
druhou zdarma. Výhodu jim
ale musela schválit Rada města
Litvínova.

„Odpadová“ petice
LITVÍNOV - S žádostí o podporu se na město obrátila společnost Marius Pedersen, která sváží a likviduje komunální odpad
v Litvínově. „Společnost nesouhlasí s navržením nového zákona
o odpadech. V zákoně se podle
jejího mínění upřednostňuje jiná
forma likvidace odpadu před
skládkováním. To by mělo být
pro města finančně náročnější.
Proti přijetí zákona se proto brání peticí,“ vysvětlil místostarosta

Milan Šťovíček. Město se ale zatím k petici nepřipojilo. „Nejprve
chceme znát stanovisko výboru
pro ochranu životního prostředí,“
vysvětlil místostarosta.

Litvínov půjčí
grafiky
LITVÍNOV - Litvínovští
radní schválili zápůjčku ucelené
sbírky grafik Bohdana Kopeckého do mostecké knihovny. Sbírku
umělec věnoval Litvínovu. Nyní
bude k vidění až do 15. listopadu v Mostě. „Jedná se o ucelený
soubor grafik na téma hornictví.
Most ji chce jako součást výstavy
Malování na uhlí, kam tematicky
rozhodně patří,“ vysvětlil místostarosta Milan Šťovíček.

Občan žádal zastávky
LITVÍNOV - O posunutí zastávek v Janově jednali radní na
základě podnětu jednoho občana. Ten opakovaně upozorňoval
na podle jeho mínění nedostatečné rozmístění autobusových
zastávek v sídlišti Janov a žádal
doplnění dalších. Z konečné by
autobus měl dále pokračovat
směrem na Křížatky až do ulice
Větrné. Další zastávku pak občan žádal přidat v ulici Přátelství. Žádost město konzultovalo
s dopravním podnikem i dopravní policií. „Nakonec jsme se
rozhodli žádosti nevyhovět. Bylo
by to příliš finančně náročné,
vyžádalo by si to stavební úpravy komunikací a zvýšila by se
pravděpodobnost dopravních nehod,“ uvedl místostarosta Milan
Šťovíček. Autobusové zastávky
v Janově zůstanou podle rozhodnutí města tak, jak už roky
fungují.
(pur)

Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

www.setep.cz

www.ue.cz
Teplárenská 2,
Most-Komořany
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Průkopníci reggae, kapela Švihadlo,
vystoupí na koupališti Koldům
Přijďte si poslechnout „pecky“
legendární české reggae skupiny ŠVIHADLO, která vám přijede zahrát v pátek 12. srpna na
litvínovské koupaliště Koldům.
Průkopníci reggae v Čechách
oslavili v roce 2013 30 let existence a k této příležitosti zrekapitulovali uplynulé roky na
výběrovém albu BEST OF 30.
Za 30 let kapelou prošlo množství hudebníků, kapela vydala
5 řadových alb (Reggae Vol.1
– 1994, Slunce – 1997, Sám si
to nevychutnám – 2002, Oči
otevřený – 2005, Času je málo –
2011), jedno album rarit ( k 20.
výročí – Pozpátku – 2003) a jeden maxisingl (REGGAE minideSKA – 2004) a na stovkách
koncertů objela celé Česko, Slovensko, okolní země i Čínu. Za
album „Oči otevřený“ Švihadlo
dostalo cenu Anděl. Na konci
roku 2014 začal s kapelou vystupovat jako stálý host velmi
talentovaný zpěvák, kytarista

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 tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

■ Prodám ruční elektrické nůžky
na plech. Telefon: 723 035 568
■ Prodám čepovou frézu průměr
50x150 2142 HSS92, různé brusné
kotouče od průměru 160 mm do
250 mm, otvor průměr 20 mm a 32
mm. Nové, různé druhy. Telefon:
723 035 568
■ Nabízím hezkou moderní
kombinézu po 1 miminku, oteplenou, velikost 64 a výbavičku velikost 0-6 měsíců, veškeré oblečení,
levně, cena domluvou. Telefon:
737 843 626
■ Prodám rozkládací sedací soupravu, pohovka + 2 křesla, světle
hnědý mikroplyš, v dobrém stavu.
Cena 2 000 Kč. Telefon: 736 254
971

a skladatel Yannick Tevi, původem z exotického ostrova Vanuatu, který přinesl do kapely
svoje nové songy a novou hudební inspiraci.

■ Prodám levně 4dílnou obývací stěnu, ořech, dvě prosklené
knihovny, sekretář, bar, v dobrém
stavu. Cena dohodou. Telefon: 736
254 971
■ Prodám modrou autosedačku
Evenflo se stříškou, výrobce Francie i s papíry, do 10 kg – 400 Kč +
modrou vaničku 100 Kč. Most. Telefon: 736 164 363
■ Prodám různé cvičební stroje
– levně + nový nejetý elektrický
běžecký pás – skládací. PC 15 000
Kč, nyní 8 000 Kč. Přivezu. Most. Telefon: 736 164 363
■ Prodám gramorádio, 3 rychlosti, styl staronový Hyundai, dříve
3 500 Kč, nyní 2 000 Kč. Možno přikoupit vinylové desky 50 ks. Most.
Telefon: 736 164 363
■ Nepoužitou přepravku pro leteckou přepravu – 300 Kč. Telefon:
736 164 363
■ Prodám nové dámské kolo,
bílé, dříve 6 000 Kč, nyní 4 000 Kč,
3x jeté + nová přilba, originál balení, dříve 1 100 Kč, nyní 600 Kč.
Nové dámské oblečení na kolo.
Most. Telefon: 736 164 363
■ Prodám rozkládací sedací soupravu, pohovka + 2 křesla, světle
hnědý mikroplyš v dobrém stavu.
Cena 2 000 Kč. Telefon: 736 254
971

Začínáme ve 20.00 hod.
Vstupné 140 Kč (v předprodeji v pokladně Citadely nebo
přes Ticketportal), v den konání 180 Kč (pouze v pokladně na

koupališti). Přijďte si poslechnout skvělou muziku... Díky
Švihadlu snad každý ví, kdy se
musí sklidit „Zelený list“.
(red)

Firma SPEKTRUM

osadě Zátiší, 400 m2, zahrada v OV,
domek 4x4 m2 v OV, podsklepený a suchý sklep. Voda a WC není
v domě. Cena dohodou. Telefon:
722 111 222

přijme malíře – natěrače
s řidičským průkazem.

Kontakt: 608 112 122

■ Prodám 2 x sporák na PB –
2 400 Kč, myčku Baumatic – použitou 3 měsíce – 4 800 Kč. Vše v
Mostě. Rodinné důvody. Telefon:
607 277 880 – večer
■ Prodám mrazák Perfekt – 7
šuplíků, 2 600 Kč, 2 x lednice s mrazákem – Privileg, Siemens – 2 600
Kč / ks. Dobrý stav. V Mostě. Telefon: 607 277 880 – večer
■ Prodám 4 x stoly spojené s lavicemi, vhodné před restauraci,
chatu, k ohništi – bytelné, 1 500
Kč / ks. V Mostě. Telefon: 607 277
880 – večer
BYTY, DOMY

■ Prodám byt 2+1, Litvínov, byt
ve spolupodílovém vlastnictví, výborné místo, nízké náklady, cena
dohodou. Telefon: 722 620 773
■ Prodám zahradu v Mostě v
Nabízím kompletní vedení účetnictví
a zpracování daňových přiznání.
Dlouholeté zkušenosti a praxe.
Telefon: 725 614 834

SEZNÁMENÍ

■ K občasným schůzkám hledá
osamělá paní, 73 let z Mostu, osamělého pána, nekuřáka. Telefon:
731 389 028
■ 68 let, 175 cm, střední postavy, mladšího vzhledu, hledá ženu
střední postavy. Nekuřačku. Pouze
volat: 736 238 354. Litvínov a okolí
■ Hledám pána 63-70 roků, který
by se rád seznámil se ženou – vdovou. Nekuřáka. ZN: Most a okolí.
Telefon: 733 733 924

AUTO, MOTO

■ Prodám

sadu zimních kol
(plech), 175/65215 – Continental,
nosiče + střešní box na Peugeot
206 – 3dveřový, i jednotlivě. Telefon: 723 035 568

VZPOMÍNKA

■ Nic

nepřebolelo, nic není zapomenuto. Ve středu
17. 8. 2016 to budou 4 roky, co tu s
námi není pan Jan
Severini. Vzpomínáme

ě

í

sport

V sobotu večer zaplaví
ulice Mostu běžci
MOST – V sobotu 13. srpna bude
odstartován již druhý ročník zážitkového nočního běhu Night
Run Most. Běžci se opět postaví
na start dvou tratí, a to 5 a 10
kilometrů dlouhých. Opět se poběží v centru Mostu.
Start je na 1. Náměstí, odkud se bude pokračovat na
vrch Šibeník, kde se odehraje
větší část běhu. Odtud potom
budou závodníci pokračovat

Do Litvínova na další
hokej v úterý
Další domácí přípravné
utkání sehrají hokejisté extraligového HC Verva Litvínov v úterý 16. srpna. Na
ledě Zimního stadionu Ivana
Hlinky přivítají celek Slavie
Praha. Utkání začíná tradičně v 17.30 hodin.

zpět na náměstí. Úderem 18.
Hodiny budou odstartovány
Dětské závody RWE Kids Cup.
Po nich následuje v 19.15 hodin start Bosch Family Run.
Ve 20.30 hodin se poběží 5 km
dlouhý Avon běh a ve 21.30
bude odstartován 10 kilometrový hlavní závod Night Run
Most 2016. V době uzávěrky
bylo již přihlášeno782 startujících.
(jak)

Hala hostí turnaj
Českého porcelánu
Dubí

Jiří Šlégr na klouzačce
MOST – Na sobotní akci Slide
Czech, tak zvanou obří klouzačku dorazí litvínovští hokejisté
v čele s členem slavné naganské
party, hokejistou Jiřím Šlégrem.
Akce se uskuteční 13. srpna od
10 do 17 hodin v ulici Jiřího z Poděbrad v Mostě.
Co se skrývá pod názvem
Slide Czech? Jedná se o velice
úspěšnou vodní atrakci, která
si za poslední roky vybudovala
velké jméno především v USA
nebo Austrálii. Nyní tato jedinečná, až 310 metrů dlouhá (dle
dostupného sklonu a prostoru),
skluzavka přijíždí i do měst po
celé České republice. Nedílnou
součástí akce je samozřejmě
i bohatý doprovodný program,
který bude probíhat po celou
dobu konání akce. „Do ulice Jiřího z Poděbrad dorazí také několik vybraných hokejistů klubu
HC VERVA Litvínov, kteří se

budou přítomným účastníkům
podepisovat. V odpoledních hodinách, kolem 15. hodiny, také
dorazí člen slavné naganské party, bývalý hokejista a politik Jiří
Šlégr,“ uvedla tisková mluvčí
pořádající společnosti Lenka Jonešová.
(nov)

Souš z poháru vypadla,
když nestačila na Vltavín
MOST - V první kole MOL Cupu narazili fotbalisté Baníku Souš na
účastníka ČFL, pražský celek Loko Vltavín přes který do dalšího kola
nepřešli.
Úvod utkání sice vyzněl daleko lépe pro Souš, ovšem pak se
jiskra v její hře vytratila a iniciativu převzali hosté. A to nejen tu
herní, ale i střeleckou. Nakonec
se radovali z vítězství 0:3 a postupu.

„V utkání se ukázalo, kde
máme rezervy a kde je nutno
v přípravě ještě zabrat. Hosté byli
lepším týmem a zaslouženě vyhráli. My máme o čem přemýšlet
a ponaučit se, než začneme boje
o mistrovské body,“ řekl k prů-

běhu utkání trenér Souše Pavel
Koutenský.
Baník Souš – Loko Vltavín
0:3 (0:2). Branky: 31. Prokeš,
38. Šípek, 64. Hodas. Rozhodčí:
Janoch – Duda,Szikszay. Diváci
200. Sestava Souše: Hanus - Pátek, Johana,Prokop (72.Hynek),
Popelka - Nobst (60. Junek)
– Zápotocký, Christof, Diego,
Matyáš – Štípek (69. Bíro). (jak)

Triatlonisté dosáhli skvělých
úspěchů při Ironmanu v Maďarsku

Černí andělé
dvakrát podlehli
německému mistru
THÜRINGEN – Víkendový přípravný dvojzápas mají za sebou
házenkářky DHK Baník Most,
tým populárních Černých andělů. Ten dvakrát nestačil na
německý mistrovský Thüringen.
V prvním zápase mostecké hráčky podlehly o patnáct
branek 36:21 (15:13), když
v prvním poločasu Mostečanky prohrávaly jen o dva góly.
Po obrátce stran ale vypadly
z role.
„Druhý poločas pro nás ale byl
jeden velký kolektivní blackout.
Skoro nic nám nefungovalo.
Snažili jsme se o změnu, ale ne-

úspěšně,“ konstatoval po utkání
trenér Peter Dávid.
Druhý zápas už jeho svěřenkyně zvládly lépe, a to přesto,
že úspěch opět slavil německý
celek. Tentokrát utkání skončilo
32:26 (19:13).
„Druhý zápas byl oproti tomu
prvnímu podstatně lepší, i přesto,
že jsme ho opět prohráli. Sehráli
jsme dobrý zápas. Na obou stranách se hrála rychlá a dynamická
házená, ve které jsme zaostávali
jen v drobných detailech. Rozdíl
od hry soupeře nebyl tak velký
jako včera,“ ohlédl se za druhým
duelem trenér Dávid.
(jak)

BUDAPEŠŤ – V maďarské Budapešti se uskutečnil závod světové série Ironman 70,3 Budapest 2016. Ten měl na programu 1,9 km plavání, 90 km cyklistiky a 21 km běhu. Nesl se ve znamení úspěchu
členů Krušnoman Triathlon Team Litvínov.
Trojlístek borců Tomáš Langhammer, Jakub Langhammer
a Martin Student z Krušnoman
TT Litvínov při takovémto závodu nemohl rozhodně chybět.
Na start se postavilo 1 700
borců z 65 zemí celého světa.
Plavání v Dunaji, cyklistika
vedená pouze centrem hlavního města a běžecká část podél
Dunaje, to vše okořeněno vysokými teplotami. A byť borci
z Krušnoman TT Litvínov vyhledávají spíše chladné počasí
s cyklistickou částí v kopcích,
tak po závodě byl velký důvod
slavit.
Jakub Langhammer v kategorii 18 - 24 let si z Ironman
Budapešť odvezl stříbrnou medaili s osobním časovým rekordem 4:02:25 hodin! Druhý člen
Krušnoman TT Litvínov Martin

Student v kategorii 40 -44 let si
odvezl z maďarského hlavního
města parádní 5.místo a třešinkou na triatlonovém dortu pak
bylo to, že si svým umístěním
vyjel nominaci na mistrovství

světa do USA na Ironman 70,3
Tenneesse 2017!
Třetím, kdo zasáhl do bojů,
byl šéf triatlonového teamu Tomáš Langhammer, který necelý
týden po pořádání Cross Triathlonu Most se v kategorii 45 - 49
let skončil na 69. místě.
Následně Jakub Langhammer odlétal na mistrovství světa
Ironman Mooloolaba v Austrálii, ve státě Queensland. Závod
se uskuteční 4. září.
Výsledky: Muži 18-24 let: 1.
Michael Kalb (GER) - 3:59:24
hodin 2. Jakub Langhammer
(CZE) - 4:02:25 hodin 3. Lucas
Amirault (FRA) - 4:03:49 hodin Výsledky: Muži 40-44 let:
1. Vladimir Nikolaev (UKR)
- 4:11:08 hodin 2. Ben Larsson
(AUS) - 4:12:58 hodin 3. Paolo
La Placa (ITA) - 4:18:24 hodin 4.
Szücs Rajmund (HUN) - 4:21:10
hodin 5. Martin Student (CZE)
- 4:22:14 hodin Výsledky Muži
45-49 let: 69. Tomáš Langhammer(CZE) - 5:30:06 hodin. (jak)

Litvínovu začaly přípravné zápasy, se Zagrebem se nedohrálo
LITVÍNOV – Hokejisté extraligového HC Verva Litvínov mají za sebou první tři přípravná utkání, před startem dalšího ročníku naší
nejvyšší hokejové soutěže.
V prvním duelu na svém domácím ledě vyzvali HC Plzeň.
Zápas skončil v normální hrací
době 2:2 a o vítězi nakonec rozhodovaly nájezdy. Ten vítězný
trefil navrátilec Jakub Černý,
a Litvínov si tak připsal výhru.
V druhém domácím střetnutí
černožlutí změřili síly s týmem
KHL Medveščak Zagreb. To ale
mělo nečekaný konec. V čase
52.02 bylo vyrovnané utkání za
stavu 0:1, po větší rvačce, předčasně ukončeno. V úterý pak
hrála Verva s účastníkem BEL
ligy, týmem Znojma. S ním nakonec domácí tým prohrál 1:4.
V každé utkání dostal šanci
jiný z brankářů. Proti Plzni nastoupil Petrásek, střelám Zagrebu čelil Janus a proti Znojmu
opět chytal po třináctileté pauze
v dresu Litvínova zkušený Pinc.
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Ve čtvrtek se HC Verva představil na ledě v Karlových Varech. První tři přípravná utkání:
HC Verva Litvínov – HC Plzeň 3:2sn (1:1, 0:1, 1:0 – 1:0).
Branky a nahrávky: 9. Šimeček
(M. Hanzl, Kokeš), 50. Šimeček
(Z. Sklenička), nájezd Černý –
20. Stach (Indrák), 33. Indrák
(Kubalík). Rozhodčí: Turčan
a Petružálek. Vyloučení: 5:5.
Využití: 0:1. Diváci: 1 085.
Sestava Litvínova: Petrásek
- Sorvik, Sklenička - Frolo, K.
Černý - Kokeš, Gula - Šesták J. Černý, Gerhát, Martynek - T.
Doležal, Havlíček, Stříbrný Havelka, M. Hanzl, Šimeček - J.
Doležal, Válek, Jurčík. Trenéři
Rulík, Stránský, Šlégr.
HC Verva Litvínov – Medveščak Zagreb 0:1 (předčasně
ukončeno). Branka a nahrávka:

43. Katič (Morrisonn). Rozhodčí: Turčan a Petružálek. Vyloučení: 4:9, navíc Sorvik 2+2 min.,
Kubát 2+2+2, Gula 2+2, Hořava
5 min. a do konce a Nejezchleb
(všichni L) 5 min. a do konce,
Bezina 2+2 min., Katic 10, Paré
2+2, Mahbod 2+2, Hedberg 5
min. a do konce a McMillan
(všichni Z) 5 min. a do konce.

Využití: 0:0. Oslabení: 0:1. Zásahy: Janus 24 - Taylor 32. Diváci:
1 289.
Sestava Litvínova: Janus - I.
skupina: Kubát, K. Černý - Sorvik, Pavlík - Pavelka, Sklenička
- Šesták - Nejezchleb, Šimeček,
Lukeš - Martynek, R. Hanzl,
Hořava - Stříbrný, Gerhát, Trávníček - Jurčík, T. Doležal, J. Do-

ležal. II. skupina: Kubát, Frolo
- Kokeš, Pavlík - Pavelka, Gula
- Šesták - Nejezchleb, M. Hanzl, Lukeš - Stříbrný, R. Hanzl, J.
Černý - Hořava, Havlíček, Trávníček - Šimeček, Válek, Havelka.
Trenéři Rulík, Stránský, Šlégr.
HC Verva Litvínov – Znojemští orli Znojmo 1:4 (0:1,
1:2, 0:1). Branky a nahrávky:
34. Gerhát (Sklenička) – 14.
Číp, 31. Šulák (Šeda), 35. Číp
(Lakos, Šulák), 60. Bruijsten
(Lattner, Wronka). Rozhodčí:
Turčan a Petružálek . Vyloučení: 3:4, navíc Řezníček (Z) - zaviněné TS (Hübl neproměnil).
Využití: 0:0. Oslabení: 0:0. Diváci: 1 020.
Sestava Litvínova: Pinc - Kubát, Gula - Pavelka, Sklenička
- K. Černý, Pavlík - Nejezchleb,
Hübl, Lukeš - Martynek, R.
Hanzl, Hořava - Šimeček, Gerhát, Trávníček - Jurčík, Válek, J.
Doležal. Trenéři Rulík, Stránský,
Šlégr.
(jak)

Sportovní hala v Mostě
bude ve dnech 12. – 14. srpna
hostit mezinárodní podnik
házenkářek, turnaj Českého
porcelánu Dubí. V něm se
představí Sercodak Dalfsen
z Holandska, Zvezda Zvenigorod z Ruska, Vistal Gdynia z Polska a domácí DHK
Baník Most. První utkání se
hraje dnes od 17. hodin.

Tři zápasy na
domácím ledě
Hned tři domácí přípravné zápasy čekají hokejisty prvoligového HC Most. V úterý 16. srpna mají na pořadu
dne utkání s Kadaní. Poté, ve
čtvrtek 18. srpna, nastoupí
proti Benátkám nad Jizerou
a sérii zakončí v úterý 23.
srpna soubojem s Litoměřicemi. Všechna utkání začínají v 17.30 hodin.

Začíná prodej
permanentek na
házenou
V pondělí 8. srpna byl zahájen prodej permanentek
na domácí utkání házenkářek DHK Baník Most pro
jejich držitele z předešlé sezony, kteří si je mohou přednostně zakoupit až do středy
17. srpna. Pro ostatní zájemce pak začne jejich prodej od
19. srpna. Cena je 500 korun. Permanentka neplatí na
utkání evropských pohárů.

Golf Most zvýhodňuje
členství
Staňte se členem nejstašího golfového klubu v Ústeckém kraji za mimořádných
podmínek. Od 1. 8. do 24.
12. 2016 připravil I.Golf
Club Most pro všechny nově
příchozí členy slevovou akci,
v jejíž rámci se mohou stát
členy mosteckého golfového
klubu za zlomek běžné ceny.
Doživotní členství - 1.000,Kč (původně 10.000,- Kč),
roční hrací poplatek - 4.000,Kč (původně 7.500,- Kč).
Staňte se golfistou a věnujte
se sportu, který můžete provozovat po bytek života.

Návštěvníci Czech
Truck Prix mohou
zachraňovat
Prožitek z adrenalinových
soubojů při evropském šampionátu okruhových tahačů
Czech Truck Prix 2016 mohou jeho návštěvníci obohatit o dobrý pocit z nabídky
nezištné pomoci. V rámci
kampaně Jedu na dřeň!, nad
níž převzal patronát Autoklub ČR, se totiž každý návštěvník ve věku od 18 do 35
let může na místě přihlásit
do registru potenciálních
dárců kostní dřeně, a přispět
tak k záchraně lidského života.
(jak)
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Lákavá nabídka je pro všechny turisty připravena v Krušných horách v termínu 12. – 14. srpna 2016, kdy je možné
absolvovat řadu atrakcí ve večerních hodinách v rámci celodestinační akce Nočním Krušnohořím. V rámci akce Nočním Krušnohořím mohou turisté navštívit:

N

oc Valdštejnů
- zámek Valdštejnů v Litvínově

Již podruhé se tento rok otevřou brány litvínovského zámku návštěvníkům také v nočních hodinách. Interaktivní prohlídky zaměřené na historii zámku a města Litvínova budou
probíhat od 20 do 24 hodin 12. srpna 2016. Každý návštěvník
má unikátní možnost nahlédnout do jinak nepřístupných gotických sklepení, která jsou nejstarší částí místního zámku.
Romantickou atmosféru navodí výzdoba nádvoří a průvodkyně v historických kostýmech. Vstupné 50 Kč dospělí/30 Kč
senior/20 Kč děti/90 Kč rodinná vstupenka.

V

ečerní exkurze pekárnou
LITVÍNOV pekárna JAPEK

Jak se peče chleba ve velkém a jak voní čerstvě upečené
rohlíky, zjistíte během večerní exkurze pekárnou JAPEK
12. srpna 2016. Začátky exkurzí jsou v 18 a v 19 hodin. Zájemci se musí objednat na pekarna@japek.cz.

V

ečerní koupání s promítáním letního
kina - LITVÍNOV koupaliště Koldům - V

Brány koupaliště Koldům se otevřou 13. srpna 2016 ve 20
hodin pro všechny, kteří si chtějí užít večerní prázdninové
koupání. Bazénů si mohou užívat až do promítání letního
kina, které začíná za soumraku. Na programu je Kung Fu
Panda III.

K

rušnohorská stezka odvahy
- Kynologické cvičiště v Lomu

Krušnohorská stezka odvahy proběhne dne 12. srpna
2016 od 20.30 hodin ve spolupráci s Kynologickým klubem
Lom, v prostoru kynologického cvičiště pro psy v Lomu
(u bývalé silnice směrem na Libkovice). Program – stezka
odvahy se stanovišti o ceny, táborák, opékání špekáčků,
u táboráku vyprávění pověstí o krušnohorských strašidlech.
Akce je otevřená pro všechny statečné děti a jejich rodiče.
Pejsci vítáni.

N

ight Run Rozsvítíme během celé město… 2. ročník - MOST 1. náměstí

NIGHT RUN MOST je tradiční zážitkovou událostí
v Mostě.
Zážitkový běh na 10 km a na 5 km, který se uskuteční
v centru Mostu a v jeho okolí. Start je na 1. náměstí a trať
pokračuje do parku Šibeníku a zpět na náměstí.

RWE KIDS CUP
Odpolední závod určený pro mladší závodníky. Běh
bude probíhat dle věkových kategorií v okruzích zázemí
akce. Z každé kategorie budou oceněni 3 nejlepší závodníci.
Každý závodník obdrží po doběhnutí do cíle medaili. Start
17.45-18.15 hodin.

FAMILY RUN
Nový 2km nezávodní běh určený pro rodinu. Počet a věk
členů rodiny je neomezený. Běh je limitován na 1 000 startujících. Start 18.45-18.50 hodin.

AVON BĚH
Charitativní běh v délce 5 km na podporu žen bojujících
proti rakovině prsu. Určen pro všechny běžce, kteří se snaží
udělat něco pro své zdraví, ale také chtějí přispět na dobrou
věc. Část startovného je věnována společnosti AVON, která podporuje prevenci a pomoc nemocným ženám. Každý
účastník obdrží po doběhnutí pamětní medaili a 3 nejlepší
v každé kategorii budou oceněni. Běh je limitován na 1 000
startujících. Start 20-20.05 hodin.

RODINNÝ TEAM
Večerní závodní běh na 5 km, který je součástí AVON
běhu a je určený pro rodiny - 1 dospělá osoba a 1 dítě do 15
let. Týmy obdrží po doběhnutí do cíle pamětní medaili a 3
nejlepší budou oceněny.

NIGHT RUN
Noční zážitkový běh v délce 10 km. Určen pro všechny
běžce, kteří si chtějí užít atmosféru nočního města za svitu
čelovek. Všichni závodníci obdrží pamětní medaili a v každé kategorii budou 3 nejlepší oceněni. Běh je limitován na 1
500 startujících. Start 21-21.05 hodin.

N

oční kostýmová prohlídka
přesunutého kostela - kostel
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě
Průvodce mosteckého kostela Jiří Sirový bude vyprávět
o pohnuté historii gotického skvostu v rámci Noční kostýmové prohlídky přesunutého kostela 12. srpna 2016. Prohlídka bude mimo jiné okořeněná poutavým vyprávěním
varhaníka Radka Turčáni. Ten však nebude o varhanech,
umístěných v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě,
jen vyprávět, ale bude návštěvníkům také hrát. Všichni
zaměstnanci kostela pak budou představovat svaté patrony a návštěvníci budou moci - díky atributům, jež budou
mít v rukou - hádat, jak se jednotliví představitelé jmenují.
Cena za prohlídku pro dětské návštěvníky ve věku od šesti
do dvanácti let 70 Kč, pro dospělé návštěvníky 100 Kč. Začátek ve 22 hodin.

V

yhlídková věž kostela Církve československé husitské - DUCHCOV

V sobotu 13. srpna 2016 bude otevřena Vyhlídková věž
kostela Církve československé husitské v Duchcově od 20
do 22 hodin.

V

ečerní strašidelná lanovka na Klínech

Dne 13. srpna 2016 proběhne ve Sport areálu Klíny
akce s názvem Večerní strašidelná lanovka na Klínech stezka odvahy s výjezdem osvětlenou lanovkou, cena 80 Kč/
os. a možností táboráku 10 Kč/ špekáček. Další poutavou
možností je překonání lanového parku s čelovkou, cena 150
Kč/os., 120 Kč/dítě. Začíná se ve 21 hodin a pokračovat se
může v Mammut baru (Jägermeister party).

Sazba a technická příprava:
tel.: 476 108 412
Roman Moucha
(grafik@homerlive.cz)
Adresa a telefony redakce:
Adresa: Bělehradská 360,
434 01 Most,

P

ohádkové safari - ZOOPARK CHOMUTOV

Pohádkové safari 12. a 13. srpna 2016 od 18 do 23
hodin, předprodej vstupenek byl již zahájen. Každá jízda
trvá 60 minut. Cena 120 Kč/os. od 3 let. Nezapomenutelné
projížďky ve voze Safari expresu a Lokálky Amálky můžete
prožít pouze v srpnové večery. Nebudete ochuzeni ani o jízdu do Eurosafari. Stará Ves se promění v kouzelnou zemi
plnou bytostí z českých pohádek, ale i oblíbených animovaných pohádkových postaviček.

N

oční uhelné safari - DŮL ČSA

Dne 12. srpna 2016 máte ojedinělou možnost podívat se ve večerních hodinách na vyhlídku nad lomem ČSA
a prohlédnout si osvětlené těžební stroje. Sraz účastníků
v 19 hodin u hlavní brány lomu ČSA. Kapacita je omezena
na 18 lidí. Zájemci se musí objednat na info@krusne-hory.
org.

N

oční prohlídka - barokní kostel
Nanebevzetí Panny Marie -- HORNÍ
JIŘETÍN

Dne 13. srpna 2016 jsou připraveny celodenní prohlídky
s průvodcem kostela Nanebevzetí Panny Marie až do 22.
hodin. Od 11 hodin bude Poutní mše.

K

(inzerce@homerlive.cz)

RUŠNOHORSKÝ BETLÉM A MUZEUM
- HORSKÝ AREÁL LESNÁ

Naposledy spatřit betlém v životní velikosti osvícený
noční oblohou a loučemi můžete v Horském areálu Lesná
dne 13. 8. 2016 od 22.00 hodin. Sedmnáct originálních postav betléma je vyvrcholením tříleté práce několika řezbářů.
Betlém bude po této akci uschován a opět zpřístupněn návštěvníkům až v době adventních svátků na několika místech saského a českého Krušnohoří. Součástí noční prohlídky bude otevřené i Krušnohorské muzeum, kde v současné
době probíhá fotografická výstava „ Jaro a léto v Krušných
horách“ v podání členů fotoklubu 11.11 z Litvínova.

H

istorické rudné doly Mědník Měděnec
- MĚDĚNEC

Prohlídka štoly Země zaslíbená od 20.00 v celé délce.
Nutné staré oblečení/montérky a jiné, riziko umazání, pracovní rukavice a pracovní nebo pevnou obuv, dobré svítidlo/přilbu zapůjčíme. Jedná se o prohlídku na cca 1,5 hodiny, kde uvidíte zatím nepřístupné prostory. Možnost pouze
pro skupinu 8 osob od 12 let. Vstupné 80 Kč
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

