
  Do konce sezóny zbývají už jen dva dostihy. Jeden z nich si můžete užít už tuto sobotu.
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Šotek
V předminulém vydání se 

mi do novin vloudil šotek. 
V článku o kandidátovi 
do Senátu, primáři Jiřím 
Biolkovi, jsem v jedné 
z jeho priorit omylem 
zaměnila jím citova-
nou „přebujelou by-
rokracii“ za „přebu-
jelou demokracii“. 
Za chybnou interpre-
taci se panu primáři 
Biolkovi upřímně 
omlouvám a doufám, 
že i nadále zůstane našemu listu příznivě na-
kloněn. 

Když ale tak o záměně  slov v kontextu věty 
přemýšlím, vlastně jsem se až tak nespletla. 
Možná jsem panu primáři Biolkovi podvě-
domě podsunula to, co si většina lidí myslí. 
Demokracie nám jaksi začíná přerůstat přes 
hlavu a i tady platí přísloví, že „všeho moc 
škodí“. Kdosi chytrý nedávno řekl: „Někdy je 
demokracie ohrožena tím, že je jí příliš“. Ostat-
ně, důsledek nadměrné svobody kolem sebe 
vidíme každý den. Například všemožná opat-
ření ke zvýšení bezpečnosti, omezující osobní 
svobodu a zasahující do soukromí. Takový je 
nutný dopad „přebujelé demokracie“. Právě 
v rámci ní a tak zvané korektnosti si člověk 
lidský dovolí cokoliv. Čím dál přebujelejší de-
mokracii velmi dobře využívají hlavně lotři, 
šizuňkové, šibalové, nepoctivci a jim podobná 
individua. Shrnuto a podtrženo - pokud se 
pan primář Biolek přece jenom rozhodne vedle 
přebujelé byrokracie bojovat i proti přebujelé 
demokracii, má moje vřelé symptatie. 

Skvělý týden

Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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MOST – V ulici Pražská v Mostě u tramvajové za-
stávky Severografi a vzniklo nové místo pro pře-
cházení. Zebra odtud zmizela. Nově to pro chodce 
znamená, že zde mohou frekventovanou vozovku 
přecházet, ale nemají zde přednost! 

Nebezpečný přechod pro chodce, který se 
u Severografi e nacházel, město nechalo předělat. 
Vzniklo tu „místo pro přecházení“. Místo má cha-
rakter přechodu pro chodce s tím, že odtud zmi-
zelo vodorovné dopravní značení „přechodu pro 
chodce“. Nově zde vznikl středový bezpečnostní 
ostrůvek, naváděcí pásy pro zrakově postižené 
občany a místo je nově nasvětleno. „V  praxi to 
znamená, že na tomto místě budou chodci i na-
dále moci přecházet, ale s tím rozdílem, že zde ne-
budou mít přednost chodci, ale řidiči. Chodci smí 
přecházet na takovémto místě, pokud s ohledem na 

vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel ne-
donutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rych-
losti jízdy. Ke změně se přistoupilo, aby se zvýšila 
bezpečnost chodců a jednak aby zde byla plynulá 
doprava,“ zdůvodnil úpravy šéf odboru správních 
činností mosteckého magistrátu Jaroslav Mareš. 

V době, kdy byl na místě přechod pro chodce, 
se totiž stávalo, že tu často lidé bezmyšlenkově do-
slova „skákali“ řidičům před auta. „V minulosti tu 
došlo k  vážným dopravním nehodám, kdy chodci 
vstoupili před rozjeté vozidlo. Lidé zejména ráno, 
ale i odpoledne, když se vraceli unavení z  práce, 
provoz tolik nevnímali a vstupovali do silnice. Řidič 
pak mnohdy neměl možnost reagovat a včas zabrz-
dit. Aby k takovému počínání chodců nedocházelo, 
provedla se tato úprava přechodu,“ vysvětlil dále 
Jaroslav Mareš.  (Pokračování na straně 2)

MOST – Tuto sobotu (27. 8.) bude mostecký 
hipodrom hostit předposlední dostihový den le-
tošní sezóny. Na své si přijdou milovníci dosti-
hového sportu, ale i ostatní návštěvníci a jejich 
děti. Ofi ciální zahájení dostihového odpoledne 

začíná úderem 13. hodiny (kyvadlová doprava za-
číná jezdit už ve 12.30 hodin). Sobotní dostihový 
den je poprvé pořádán „pod křídly“ společnosti 
Charvát group s.r.o., která letos v květnu vydražila 
majoritní podíl hipodromu za osmnáct miliónů 

korun. Na straně tři přinášíme rozhovor s novým 
vlastníkem dostižiště Jiřím Charvátem a současně 
prezidentem Jockey clubu České republiky. 

Podrobný program dostihového dne najdete na 
straně 3. (nov)

Nový majitel hipodromu má v sobotu premiéru

Pozor při přecházení v Pražské 
Chodci už nemají přednost!

Nové místo pro přecházení je bez zebry. Podle Nové místo pro přecházení je bez zebry. Podle 
dopravních expertů má teď být bezpečnější...dopravních expertů má teď být bezpečnější...
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MOST – Dva investoři pro-
jevili zájem o koupi pozemků 
v průmyslové zóně Joseph, aby 
tam mohli vystavět své provoz-
ní závody. Jedná se o společ-
nost AccuMetal s. r. o., která 
plánuje v mostecké průmyslové 
zóně postavit závod na výrobu 
plechových nosičů bateriových 
článků a dalších výrobků z oceli. 
„Tady by mělo vzniknout mini-
málně 51 pracovních míst bě-
hem prvních tří let od zahájení 
provozu,“ informovala tisková 

mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková. Dalším zá-
jemcem je společnost Feintool 
International Holding AG, která 
hodlá vybudovat výrobní pro-
story pro vývoj a výrobu strojů, 
lisů a zařízení pro velmi přesné 
zakázkové díly a komponenty. 
Pracovní uplatnění by tu mělo 
najít minimálně 101 zaměst-
nanců. V obou případech radní 
schválili záměr prodeje pozem-
ků v průmyslové zóně Joseph. 

(sol) 

MOST – První školní den klepe na dveře. Městská policie v  Mostě 
proto v  těchto dnech zajistila na nový školní rok dohled nad bez-
pečností u škol a zejména na přechodech v jejich okolí. Zebry bude 
opět hlídat školní dohledová služba. 

Pracovnice v refl exních ves-
tičkách budou vykonávat stej-
ně jako předešlé roky dozor na 
přechodech u základních škol 
a pomáhat malým školákům na 
cestě do školy. „Městská policie 
Most zaměstná patnáct pracov-

nic díky dlouholeté a úzké spo-
lupráci s Úřadem práce v Mos-
tě. Ženy jsou velkým přínosem 
nejen pro městskou policii, ale 
především pro malé školáky, ro-
diče a vedení jednotlivých škol. 
Ti si činnost dohledové služby 

chválí,“ podotkla tisková mluvčí 
mostecké městské policie Ilona 
Kozlová. 

Jednotlivé přechody budou 
pracovnicemi školní dohledové 
služby zabezpečovány od pondělí 
do pátku v časech od 7.30 do 8.30 
hodin a pak od 11.30 do 14.00 
hodin. Pracovnice také prochází 
i okolí škol, zaměřují se na dět-
ské kuřáky. Pomáhají školám se 
zajištěním organizace například 

při odjezdech do škol v  přírodě 
a podobně. „V rámci této služby 
vycházíme vstříc i požadavkům 
vedení škol, když s něčím potřebují 
pomoci. Náplň práce dohledové 
služby je nejen dohled na přechá-
zení, ale i prevence u škol,“ po-
dotkla dále Ilona Kozlová. 

Platy pracovnic školní dohle-
dové služby hradí úřad práce 
v Mostě. „Některé ženy školní 
dohledové služby jsou už stabil-
ní pracovnice, které tu už byly 
v  předchozích letech. Další jsou 
nováčky. Smlouvy jsou s  nimi 
uzavřené vždy na dobu školního 
roku,“ podotýká tisková mluvčí 
s  tím, že v minulosti si některé 
z těchto pracovnic našly u měst-
ské policie práci na plný úvazek. 
„Dvě se staly asistentkami pre-
vence kriminality a dvě z  těchto 
žen městskými strážnicemi,“ po-
tvrdila Ilona Kozlová. 

 Uchazeče o práci školní 
dohledové služby doporuču-
je městské policii úřad práce. 
„Z doporučených kandidátů si 
vybíráme. I když nemáme žádné 
speciální požadavky, například 
na vzdělání a podobně. O tuto 
činnost je zájem,“ doplnila ještě 
tisková mluvčí.  (sol) 

MOST – Výstava Malování na uhlí se blíží. Ještě stále pro ni může 
veřejnost zapůjčit obrazy.

Na začátku září se u příleži-
tosti 20. výročí vzniku Spolku 
severočeských havířů uskuteč-
ní v městské knihovně výstava 
s názvem Malování na uhlí. Na 
její přípravě se podílí město 
Most společně se společností 
Vršanská uhelná. Před časem 

město Most zveřejnilo výzvu 
směrem k veřejnosti o poskyt-
nutí výtvarných děl, ale i ji-
ných exponátů spjatých s hor-
nickou tématikou. „V současné 
době je v  knihovně k  dispozici 
již více než pět desítek maleb, 
a navíc zhruba dvě desítky ex-

ponátů, které organizátorům 
poskytli přímo občané. Přesto 
bychom rádi požádali širokou 
veřejnost i nadále, aby do vý-
stavy přispěla vlastními malba-
mi a předměty spjatými s  hor-
nickou tematikou,“ obrací se 
opakovaně na občany tisková 
mluvčí mosteckého magistrá-
tu Alena Sedláčková. Oficiální 
termín pro odevzdání už sice 

uplynul. Zajímavé exponáty 
ale přijme knihovna i těsně 
před vernisáží. „Prosíme všech-
ny Mostečany, aby se neváhali 
na nás obrátit i v  případě, že 
například obraz, který mají 
doma, by nebyl pro naši výsta-
vu použitelný,“ uvedl ředitel 
městské knihovny v Mostě To-
máš Ondrášek.

(sol)

MOST – Potíže s poruchovou kanalizací ve sportovní hale jsou vyře-
šeny. Dokončila se zde rekonstrukce kanalizace a hala tak může bez 
problémů fungovat dál. 

Opravu kanalizace plánovala 
Sportovní hala v  Mostě v  ob-
dobí odstávky, tedy v  měsíci 
červenci. Během odstávky se 
také zvládla rekonstrukce pro-
vést podle plánu. Nejprve město 
Most, které na opravu uvolnilo 
fi nanční prostředky, zvažovalo 
opravu jen jedné z  porucho-
vých větví. Kvůli odsunuté re-
konstrukci mostu v  Rudolicích 
své rozhodnutí nakonec ale 
přehodnotilo a nechalo spravit 
obě poruchové části. „Během 
rekonstrukce se opravily dvě 
hlavní větve. Kanalizace ale není 
ještě zcela kompletně opravená. 
Ty nejproblematičtější části jsou 
ale hotové. Závady se odstra-
nily a vše zatím funguje, jak by 
mělo,“ konstatoval ředitel Spor-
tovní haly v Mostě Petr Formá-
nek. Co se týče zbývajících částí 
staré kanalizace, kterou město 
v  rámci generální rekonstruk-
ce jaksi „pozapomnělo“ nechat 
vyměnit, měly by podle ředitele 
sportovního stánku zatím fun-
govat bez starostí. „Provedli jsme 

ve zbývajících částech kamerové 
zkoušky a úseky jsme pročistili 
a zatím to vypadá, že by to mělo 
nějakou dobu vydržet. V nejbliž-
ší době proto nepředpokládáme, 
že bychom kanalizaci museli 

ještě dále opravovat,“ uvedl Petr 
Formánek. Rekonstrukce byla 
dokončena na konci července. 
Sportovci tak nemuseli hledat 
náhradní prostory pro tréno-
vání. „Tréninky a příprava už 
v  hale probíhá podle plánu od 
srpna a oprava proto nijak tuto 
činnost nenarušila,“ doplnil ještě 
šéf sportovní haly.  (sol)

U přechodů v okolí škol se 
znovu objeví refl exní vesty

Dohledová služba bude 
fungovat na přechodech 
v  ulicích SNP, Svážná, Fr. 
Halase, Zd. Štěpánka, Bě-
lehradská, Višňová, Čsl. 
Armády, J. Palacha, Seifer-
ta, Obránců míru a podle 
možností také na zebrách 
v ulici Moskevská, V. Ne-
zvala, J. Talicha, Okružní, J. 
A. Komenského.

Rekonstrukce sportov-
ní haly se uskutečnila již 
v roce 2011 a vyžádala si ko-
lem čtvrt miliardy korun. 
Na opravu si město vzalo 
úvěr, který bude splácet až 
do roku 2020. 

Kanalizace v hale je už spravená

Stále můžete přispět na výstavu o uhlí!

Vernisáž se plánuje na 10. září od 10 hodin v městské knihovně za 
účasti geologa, klimatologa, spisovatele a fi losofa Václava Cílka.

(Dokončení ze strany 1)
O zrušení „zebry“ rozhodl 

krajský dopravní inspektorát 
a město zde nechalo místo pro 
přecházení stavebně upravit. 
„Prioritní je snížit nebezpečí 
pro chodce. V  ulici Pražská by 
si měli chodci uvědomit, že musí 
dát přednost vozidlům. Míst pro 
přecházení budeme dělat do bu-
doucna ve městě více,“ doplnil 
ještě šéf odboru správních čin-
ností. 

Místo pro 
přecházení – stará 
„novinka“

Místo pro 
pře c h á z e n í 
bylo novin-
kou v  do-
pravě už 
v  roce 2001. 
K  dopravní-
mu značení 
těchto míst 
příslušnou dopravní značkou 
se začalo ale realizovat až od 
loňského roku. V  Mostě už je 
míst pro přecházení vícero. Na-

příklad v  ulici Josefa Suka, kde 
propojuje park Šibeník. Dále 
také v ulici Tvrzova, kde propo-
juje stezku pro chodce a cyklis-
ty. Neposledně také v ulici Jana 
Zajíce, kde umožňuje přístup 
k domovu pro seniory. 

Kde můžete 
přecházet vozovku?

Bez pokuty může chodec pře-
jít vozovku, kdekoliv jsou ko-
munikace. Musí dát ale pozor, 
aby tam, kde se chystá přejít, ne-
byl dopravním značením ozna-
čený přechod pro chodce, místo 
pro přecházení, podchod nebo 
nadchod a to do vzdálenosti 
50 metrů. V  takovém případě 
je chodec povinen využít tak-
to označené místo. Pokud je ve 
vzdálenosti větší, může chodec 
vozovku přecházet kdekoliv, ale 
vždy jen kolmo k  její ose. Před 
vstupem na vozovku se chodec 
musí přesvědčit, zdali může 
vozovku přejít, aniž by ohrozil 
sebe i ostatní účastníky provozu 
na pozemních komunikacích. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

Do zóny Joseph míří 
noví investoři

Pozor při přecházení 
v Pražské... 

  Nejnutnější opravy kanalizace se stihly během každoroční odstávky sportovní haly.

  V letošním školním roce bude hlídat přechody u škol 15 pracovnic školní dohledové služby.

z Rady města Mostu

Oprava za milion
MOST – Opravu sociálního 

zařízení Městské policie Most 
provede fi rma ALLKON s. r. o. 
z Meziboří, která se s nabídkovou 
cenou 977 082,74 Kč bez DPH 
stala vítězem veřejné zakázky. 

Demolice paneláků
MOST – Radní vyhlásili ve-

řejnou zakázku na demolici 
bloků 1 a 7 na sídlišti Chanov. 
Objekty budou zdemolovány, 
suterénní prostory zasypány 
inertním materiálem a celý 
prostor bude upraven zeminou 
a zatravněn. Tato akce bude 
spolufi nancována z prostředků 
Ministerstva pro místní rozvoj, 
podíl dotace v tomto případě 
činí 80 % z uznatelných nákla-
dů, maximálně však 5 mil. Kč. 

Noví zaměstnanci
MOST – Radní schválili vy-

tvoření dvou funkčních míst. 
Jedno vznikne na odboru roz-
voje a dotací, druhé na odboru 
školství, kultury a sportu. V obou 
případech se jedná o místa na 
dobu určitou, a to od 1. 9. 2016 
do 31. 8. 2018 s tím, že místo 
bude z 95 % dotováno z projektu 
Tvorba místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání ORP. 

Repre má nového 
správce

MOST – Správa Kulturního 
domu města Mostu bude od 
září do 30. 4. 2018 svěřena spo-
lečnosti Mostecká bytová a. s. za 

měsíční odměnu 79 200 Kč bez 
DPH. 

Pronájem u jezera 
podraží

MOST – Radní schválili nový 
dodatek ke smlouvám. Týká se 
umožnění stavby u jezera Most 
se společností Palivový kombi-
nát Ústí nad Labem. „Dodatky 
jsou uzavírány z důvodu rozdě-
lení pozemkové parcely na jed-
notlivé dílčí parcely a na základě 
výměru Ministerstva fi nancí, 
kterým se mění cena za proná-
jem pozemků ve vlastnictví státu 
z 25 na 40 Kč za metr čtvereční 
za rok,“ informovala tisková 
mluvčí magistrátu Alena Sed-
láčková a dodala: „K úhradě 
dojde pouze v případě, že budou 
předmětné stavby zahájeny a ná-
jemné bude hrazeno pouze po 
dobu realizace stavby.“ 

Chodník v Moskevské
MOST – Třetí etapa opravy 

chodníku v  Moskevské, kterou 
měla provést společnost JMV 
tech s. r. o. v červnu 2014 zůstá-
vá nedokončená. „Část stavby je 
již dokončena. Vzhledem k nové-
mu posouzení dopravní situace 
bylo nutné zpracovat novou pro-
jektovou dokumentaci, a protože 
odhad nákladů přesáhl 10 mili-
onů Kč, bude muset být – v pří-
padě schválení realizace – vy-
hlášena nová veřejná zakázka,“ 
vysvětlila zdržení mluvčí Alena 
Sedláčková. 

 (sol)



rozhovor 26. srpen 2016 3

MOST – Město Most podpořilo 
nový projekt s  názvem Mosty 
k  matematice. Jde o společný 
projekt města a Okresní hospo-
dářské komory Most. Hlavním 
cílem je přispět ke zlepšení výu-
ky matematiky jakožto nezbyt-
ného předpokladu ke zvýšení 
kvality technického vzdělávání. 

Memorandum o společném 
naplňování tohoto projektu po-
depsali jeho garanti, primátor 
Jan Paparega a předseda OHK 
Most Rudolf Jung. V regionech 
s nejvyšší nezaměstnaností, 
mezi něž patří i Mostecko, je 
zároveň nedostatek absolventů 
technických oborů. „Jde o pro-
blém, na jehož řešení je třeba 
pracovat dlouhodobě. Město 
Most proto již v současné době 
podporuje technické vzdělávání 

v mateřských a základních ško-
lách a bude prostřednictvím no-
vého projektu společně s okresní 
hospodářskou komorou podporo-
vat i výuku matematiky,“ uvedla 
tisková mluvčí mosteckého ma-
gistrátu Alena Sedláčková. 

Přípravná fáze již byla zaháje-
na, doba trvání je stanovena na 
neurčito. Partnery projektu jsou 
Přírodovědecká fakulta Univer-
zity Jana Evangelisty Purkyně 
v Ústí nad Labem, Vysoká škola 
báňská – Technická univerzita 
Ostrava (středisko Most) a Pod-
krušnohorské gymnázium Most. 
Řídicí pracovní skupinu tvoří 
Jaroslav Jochman za OHK, Josef 
Švec za Odbornou sekci vzdělá-
vání při OHK, Petra Trojnová za 
město Most a Jiří Přibyl za Příro-
dovědeckou fakultu UJEP. (sol)

Mosty k matematice 
zlepší výuku

Přijíždím do Zbraslavic, do sídla společnosti doktora práv 
a inženýra ekonomie Jiřího Charváta, který před dvěma měsíci 
vydražil za osmnáct milionů většinový podíl mosteckého hipo-
dromu. Místo plánovaných šedesáti minut si povídáme tři hodi-
ny. Dlouho jsem přemýšlela, jak nejlépe tohoto úspěšného muže 
s velkým akčním záběrem charakterizovat. Asi nejpřesněji ho vy-
stihuje jím pronesená věta, kterou si dovolím citovat: „My se až 
příliš často řídíme oním coubertainovským: Není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se. Tím se nám však reputaci zvýšit nepodaří. Na-
hraďme tento princip starou antickou zásadou: Veni, vidi, vici. Je 
pravda, že tím získáme méně sympatií, ale více respektu. A pokud 
si mám v tomto kontextu vybrat, čert vem sympatie...“

Do Mostu jste přišel, viděl 
a koupil. Teď už jenom zvítě-
zit. Zvítězíte?

Proto jsem do Mostu přišel 
a koupil...

Proč jste se rozhodl koupit 
mostecký hipodrom, respekti-
ve většinový podíl této společ-
nosti?

Protože z pozice Jockey Clu-
bu a českých dostihů nic jiného 
nezbývalo. Měli jsme obavu, 
aby dráhu nekoupil někdo, kdo 
nebude v dostizích chtít pokra-
čovat. V České republice jsou 
pouze tři rovinové dostihové 
dráhy kategorie „A“: v Praze, 
Karlových Varech a v Mostě. 
Za současné situace v dostiho-
vém sportu, který se čím dál víc 
vzmáhá, je nemyslitelné, aby 
jedna z těchto drah vypadla.

I přesto, že jste těsně po 
dražbě řekl, že mostecká do-
stihová dráha je špatně po-

stavená? Dokonce si vybavuji 
vaše tvrzení, že za tak zkažený 
projekt by měl někdo nést od-
povědnost.

Přesně tak. A za tím si stojím. 
Víte, sebelepší dobrá práce často 
přijde nazmar jen kvůli tomu, že 
jí nebylo vykonáno o trochu víc, 
nebo že nebyla vykonána o tro-
chu lépe. A přesně to je případ 
mostecké dostihové dráhy.

Asi vám teď moc nerozu-
mím...

Jednoduše: Zdejší závodní 
dráha je nádherná, včetně celé-
ho areálu. Dělníci tady odvedli 
velký kus úžasné práce. Ale ně-
kde (u odborníků) se stala velká 
chyba. Koně musí dobíhat do 
cíle buď po rovině nebo mírně 
do kopce. A v Mostě má cílová 
rovina velké snížení. Dobíhat do 
cíle z kopce je pro koně hodně 
špatné. 

Má mostecká dostihová drá-
ha nějakou přednost? 

V porovnání s Chuchlí a Kar-

lovými Vary nemá.

Vaše fi rma sídlí ve vzdále-
ných Zbraslavicích, vy žijete 
v Kutné Hoře. Znáte město 
Most blíž? 

Je to zvláštní, jak život někdy 
člověka zavane na některá dáv-
ná místa zpátky. V roce 1984 
jsem v mosteckých kasárnách 
sloužil u zdejšího pluku jako vo-
ják. Byla tady dobrá vojna. Od 
té doby jsem tady ale už nikdy 
nebyl... Stojí ještě vůbec ta ka-
sárna?

Stojí, ale ze sentimentu tam 
raději nechoďte...

(chápavý úsměv)

Vlastníte řadu úspěšných fi -
rem, založil jste nadační fond 
a také jste prezidentem Jockey 
Clubu České republiky. Jsou 
pro vás prioritou koně?

Časově určitě ne. Ale když 
už jsem se nechal zvolit prezi-

dentem Jockey Clubu, je to po-
vinnost. Povinnost pozvednout 
dostihový sport a vytvořit pod-
mínky, aby se dále zlepšoval.

Jak je na tom náš dostihový 
sport, respektive naši dostiho-
ví koně?

V porovnání se zahraničím? 
Náš nejlepší kůň má hendikep 
109 liber a nejlepší zahraniční 
evropský 129 liber. Pokud vám 
odpověď takto stačí...

Myslím, že jako laikovi ano. 
Vraťme se ale zpátky k dosti-
hům. Co chcete v Mostě změ-
nit?

V první řadě se tu musí bě-
hat víc dostihů. Tři dostihové 
dny rozhodně nestačí. V sezóně 
musí být alespoň šest až osm do-
stihových dnů. Není to proto, že 
bych to chtěl, ale z hlediska roz-
dělení celkového počtu dostihů 
v České republice na dostihové 
dráhy. Druhá věc – a tu už jsme 
změnili - je snížení přihlášek 
a startek ze 4,25 na 3,5 procenta. 

To proto, abychom ulevili v zá-
těži majitelům. 

Uvažujete o změnách samot-
né dráhy? Když je podle vás 
špatná...

Aby se z mosteckého hipo-
dromu stalo korektní evropské 
závodiště, musí se otočit směr 
běhání. To obnáší vybudovat 
v cíli novou tribunu, rozhod-
covskou věž a vážnici pro žo-
keje.

To je vaše vize?
Ano. A odhadem také inves-

tice možná až patnáct milionů.

Na letošek jsou naplánovány 
tři dostihové dny. Dva z nich 
už proběhly. Zůstanete letos 
u tohoto počtu?

Letos se uskuteční ještě jeden 
dostihový den, a to 15. října – 
Cena zimního favorita.

Zaměříte se ve zdejším are-
álu i na „mimokoňské aktivi-
ty“?

Samozřejmě. Čím víc zdejší 
areál bude žít, tím líp. Konkrét-
ně vám ale v tuto chvíli nic ne-
řeknu. Možná jen to, že aby sem 
lidi chtěli chodit i mimo dosti-
hy a organizované akce, musí 
mít důvod nějaký čas tu pobýt. 
A k tomu potřebujete mít ote-
vřenou restauraci nebo alespoň 
občerstvení. A pochopitelně 
konsenzus s městem.

Ví se o vás, že investujete 
do kvalitních koní. Chystáte 

v tomto směru nějaký zají-
mavý nákup pro mosteckou 
stáj?

Aby v mosteckých stájích byli 
kvalitní dostihoví koně, musí 
tady být trenéři, kteří by je tré-
novali. A ti, až na výjimky, tady 
bohužel nejsou. Mimochodem, 
je to jedna z věcí, která se také 
musí změnit – přivést sem kva-
litní trenéry a vytvořit jim i ko-
ňům pro trénování dobré pod-
mínky.

Vy sám jste majitelem něko-
lika dostihových koní. Bude 
některý z nich startovat v Mos-
tě?

Máte pravdu, několik jich 
mám – 30 (smích)! Moje nej-
lepší koně běhají teď v  srpnu 
zejména v dostizích v zahraničí. 
Co se týká Mostu, budou zde 
běhat mladí začínající koně a to 
oba zbývající dny. 

Který druh dostihu vy osob-
ně máte nejraději?

Rovinový. Kůň se šlechtí pro 
rychlost a té se dosahuje na ro-
vině.

Co nebo koho podporu-
je Nadační fond JUDr. Jiřího 
Charváta?

Nadané studenty ze sociálně 
slabých rodin, sociálně potřeb-
né děti, sportovce a nemocné, 
tělesně postižené osoby a osoby 
v tíživé životní situaci. Nadace 
podporuje také projekty, které 
přispívají ke zlepšování dušev-
ního a tělesného rozvoje dětí 
a mládeže v oblasti vědy, umění, 
kultury a sportu, humanitární 
projekty a projekty sociální po-
moci.

Na který mostecký dostih 
byste chtěl fanoušky, ale i nefa-
noušky tohoto sportu pozvat?

Pozval bych je jak na Velkou 
letní cenu 27. srpna, kdy se po-
běží celkem osm dostihů, a sa-
mozřejmě také na Cenu zimní-
ho favorita 15. října. Budou tu 
kvalitní koně, zajímavé závody 
a samozřejmě lákavé sázky. Oba 
tyto dostihy bude přenášet Čes-
ká televize. 

Děkuji za rozhovor
Pavlína BOROVSKÁ

Rozhovor s novým majitelem 
mosteckého hipodromu 

Jiřím Charvátem

„V první řadě se tu musí běhat víc 
dostihů, tři dostihové dny nestačí...“

12.30  Zahájení autobusové kyvadlové přepravy pro diváky
13.00 Ofi ciální zahájení dostihového odpoledne
13.00 Otevření prostor dostihového klubu
13.30  Start prvního dostihu, celkem sedm dostihů + dostih poní-

ků
13.30  Zahájení provozu dětského centra a soutěže v malování
14.00 Příprava jízdy na koních pro veřejnost
16.00 Vyhlášení výherců soutěže v malování
17.15 Závěr dostihového odpoledne
17.30 Ukončení autobusové kyvadlové přepravy

Na které dostihy se můžete těšit a také sázet

13.30 Cena společnosti Severočeské doly
 Handicap IV. kategorie na 1400 m
14.00  Cena společnosti Severočeská teplárenská
 Rovina III. kategorie na 1400 m
14.30  Cena společenství INELSEV
 Handicap II. kategorie na 1400 m
15.00 Cena společnosti OFFICE DEPOT
 Rovina III. kategorie na 2000 m
15.30  Velká letní cena Ústeckého kraje
 Rovina I. kategorie na 1800 m
15.50 Dostih poníků Pony ligy na 400 m
16.15 Cena společnosti United Energy
 Handicap I. kategorie na 1200 m
16.45 Cena HIPODROMU MOST
 Handicap III. kategorie na 1600 m

Program dostihového 
dne 27. 8. 2016

Jiří Charvát

Areál mostekého hipodromu Areál mostekého hipodromu 
čekají změny.čekají změny.
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

MOST – Městu Most přibyly do sbírky nové dva památné stromy. 
Jedná se v obou případech o duby letní ve stáří zhruba 100 let. Je-
den roste v areálu Oblastního muzea v Mostě a druhý v ulici Pod Laj-
sníkem mezi zastřešeným parkovištěm a hlavní komunikací. 

Kromě vysoké estetické 
a dendrologické hodnoty bylo 
důvodem k vyhlášení také to, 
že se jedná o nejstarší stromy 
v Mostě, kterým je potřeba po-
skytnout zvýšenou ochranu do 
budoucna. Oba stromy vyhlásil 
za památné odbor životního 
prostředí a mimořádných udá-
lostí. V  dubnu letošního roku 
se pak stal památným stromem 
stoletý patnáctimetrový dub let-
ní u rybníčku na okraji zahrád-
kářské kolonie v Okrajové ulici. 
„Tak starých stromů je na území 
města minimum, proto jsme se 
rozhodli je vyhlásit památnými. 
Staré město Most bylo vyuhlené, 
a prakticky starší stromy tu kvůli 
tomu nejsou. Jde zhruba o sto či 
stodvacetileté stromy. Starší už 

nikoliv,“ podotýká šéf odboru 
životního prostředí mosteckého 
magistrátu Vladimír Pátek. 

Ke třem památným dubům 
se ale z  minulosti může jako 
památný strom přímo z  Mostu 
zařadit ještě Schwerinova boro-
vice, která roste za kostelem sv. 
Václava v  Mostě a rovněž i li-
pová alej u oblastního muzea je 
vyhlášena za památnou. Všech-
ny tyto stromy včetně aleje jsou 
označeny štítky. 

Památné stromy vyhlašuje or-
gán státní správy. „Musíme ještě 
před tím, než se strom vyhlásí za 
památný, obeslat všechny vlastní-
ky pozemků, kde daný strom ros-
te, a tuto skutečnost jim oznámit. 
Vlastníci pak mají lhůtu, dokdy 
se k tomu mohou vyjádřit. Neza-

znamenali jsme ještě nikdy v sou-
vislosti s  tím žádné negativní 
stanovisko,“ říká Vladimír Pátek. 
Když je tato administrativa vyře-
šena, prakticky nebrání nic od-
boru životního prostředí vydat 
rozhodnutí a prohlásit strom za 
památný a označit cedulí. Nově 
vyhlášené památné stromy byly 
také řádně ošetřeny. „Každá péče 
o takový strom musí být prová-
děná se souhlasem orgánů státní 
správy. Jakýkoliv řez a podobně. 
My jsme tyto stromy ale nechali 
ořezat a zdravotně ošetřit ještě 
před tím, než jsme je vyhlásili,“ 
doplňuje Vladimír Pátek. 

V  Mostě a jeho nejbliž-
ším okolí se nejspíš jednalo 
o poslední zbytky starých, a tím 
i vzácných stromů. V  okrese 
Most je jich ale prý více, které by 
mohly být dalšími adepty. „Za 
zmínku stojí určitě nejméně ještě 
jedna z lip v Lužicích. Ta je pod-
statně starší než duby v  Mostě, 

bude jí přes sto padesát let. Roste 
u zdejšího hřbitova,“ prozradil 
ještě Vladimír Pátek. 

Hledejte památné 
stromy i vy 

Jestliže víte o nějakém jiném 
stromě v  Mostě a jeho okolí, 
který má dostatečné stáří (ales-
poň sto let, pozn.) a je zajímavý, 
můžete své podněty posílat buď 
na odbor životního prostředí 
v  Mostě či na adresu týdeníku 
Homér. „Myslím, že další takové 
stromy v Mostě nemáme. Není to 
ale zcela vyloučeno. Turisté a cyk-
listé se dostanou do oblastí a míst, 
kde jsme si jich možná nevšimli…
Každou takovou aktivitu přivítá-
me a budeme rádi, pokud by se 
nějaký podobný strom přece jen 
někde objevil, když nám dají lidé 
vědět,“ vyzývá občany vedoucí 
odboru životního prostředí. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Zloděj se vydával 
za doktora

MOST – Rušnou službu zažili 
zdravotníci před několika málo 
dny v  mostecké nemocnici. Na 
místo musela dorazit policej-
ní hlídka. „Personál nemocnice 
uzamkl v rentgenové místnosti 
neznámého muže, který se tam 
vloupal. Ten ale oknem přelezl 
přes střešní plášť do druhé míst-
nosti stejného oddělení. Strážníci 
muže omezili na osobní svobodě, 
zajistili u něj osm svazků klíčů, 
vizitky dětských sester, nůž, sví-
tilnu a rukavice,“ uvedla mluvčí 
Městské policie v Mostě Ilona 
Kozlová. Šestadvacetiletý pa-
chatel si myslel, že když si ob-
lékne bílý plášť, bude pro ostatní 
pracovníky nenápadným kole-
gou. Událost si převzala PČR.

Do bytu větračkou
MOST – Vážnou obavu o ži-

vot svého otce vylíčil městským 
strážníkům jeho syn, který se 
k němu nemohl dostat do bytu, 
přestože ho z bytu slyšel. Stráž-
níci městské policie využili ote-

vřenou větračku, přes kterou se 
do bytu dostali s pomocí výsuv-
ného žebříku. Šestapadesátiletý 
muž seděl v křesle a stěžoval si 
na bolest nohou. Sanitkou byl 
převezen do nemocnice. 

Vloupání do 
večerky 

MOST – Do večerky v bloku 
84 se vloupal v  nočních hodi-
nách neznámý muž. Všimli si 
toho ale okolní obyvatelné a pří-
pad oznámili na policii s  tím, 
že pachatelé jsou dva a odchází 
směrem k restauraci Krokodýl. 
„Hlídky městské policie se zamě-
řily na popis pachatelů a taktic-
ky zajistily místo před útěkem. 
Jeden z pachatelů se krčil v křoví 
a dal se před strážníky na útěk. 
Postupně odhazoval nářadí 
a rukavice. Čtyřicetiletý muž byl 
dopaden, sveden k zemi a spou-
tán,“ uvedla tisková mluvčí MP 
v Mostě Ilona Kozlová. O deset 
let staršího komplice strážníci 
zadrželi u výměníkové stanice 
u bloku 83. Událost si převzala 
PČR.  (sol)

porušené paragrafy

Most má další památné stromy
Víte o dalších? Dejte o nich vědět… 

  Památným stromem se stal dub na Lajsníku...   ...a také dub za oblastním muzeem.

www.facebook.com/autodrommost

Na milé překvapení se mo-
hou těšit návštěvníci sobotního 
programu evropského šampio-
nátu okruhových tahačů Czech 
Truck Prix 2. až 4. září. „Podaři-
lo se nám dohodnout s populár-
ní kapelou PORTLESS. Koncert 
pojmeme hodně netradičně. My-
slím, že se diváci mají opravdu 
na co těšit,“ uvedla eventová 
manažerka společnosti AUTO-
DROM MOST Tereza Zajíčko-
vá.  

Návštěvníci se mohou těšit na 
řadu dalších bezplatných atrak-
cí. „Mohou se svézt na velkém 
kolotoči nebo zažít volný pád 

z  deseti metrů. Ve Fan Village 
jsou na programu rozhovory, 
autogramiády a focení jezdců, 
soutěže o ceny. Premiéru bude 
mít grid walk, kdy diváci mohou 
strávit poslední chvíle mezi ta-
hači a jejich jezdci před startem 
jednotlivých závodů. Ujít by si 
neměli nechat ani krátký závod 
na cílové rovince s vybranými zá-
vodními speciály různých druhů 
a typů, za volant dakarského spe-
ciálu usedne David Vršecký. Na-
dchne určitě také show nejlepšího 
českého kaskadéra na motocyklu 
Martina Krátkého,“ vyjmenova-
la Tereza Zajíčková.  (nov)

Návštěvníky Czech Truck Prix čeká překvapení

Soutěžte o vstupenky na trucky do 2. září
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Střepy

Lidé ji v podstatě nezajímali. 
Jako dítě neměla kamarády, ve 
školce se stranila ostatních dětí, 
hrála si vždy sama. Ve škole 
se s  nikým nebavila, vyhýbala 
se kolektivním aktivitám. Vy-
hovovalo jí, když mohla žít ve 
svém vlastním osobním světě 
a nestarala se o ni-
koho kolem sebe. 
Když jí bylo se-
dmnáct let a kon-
čila druhý ročník 
gymnázia, zemřeli 
její rodiče při au-
tonehodě. Vraceli 
se domů z  návště-
vy u příbuzných. 
Ona s nimi nejela, 
protože se s nikým 
z  příbuzenstva 
nestýkala. Když 
se dozvěděla, že 
máma i táta v  jejím světě už 
nejsou, přemýšlela, co to pro 
ni znamená. Cítila malý kou-
sek prázdnoty, ale netrápila 
se příliš. Její svět se jen o něco 
zmenšil. Už do něj patřila jen 
ona. Do jejích osmnácti let se 
o ni měla starat babička. Star-
ší žena, kterou téměř neznala. 
Jako malé dítě k ní jezdila s ro-
diči. Od chvíle, kdy si dokázala 
prosadit svou, se ale s babičkou 
nestýkala. Vídala ji jen na ro-
dinných oslavách, kterým se 
nedokázala vyhnout. Nastěho-
vala se do jejího malého bytu ve 
městě na druhé straně republi-
ky. Přestoupila také do třetího 
ročníku tamního gymnázia. 
Pro nové spolužáky byla výji-
mečná. Holka z  velkého měs-
ta. Všichni k  ní byli zpočátku 
přátelští. Litovali jejích rodičů, 
chtěli se s ní kamarádit. Nevě-
děli, že její odmítavý a přezí-
ravý postoj není nadřazenost 
ani pýcha. Že taková prostě je.  
Během času, jak všechny jejich 
pokusy o sblížení ignorovala, 
změnila se snaha o přátelství 
v uraženost. Spolužáci se jí za-
čali vysmívat, neudělali jí nic 
dobrého. Jí to ale nevadilo. Ne-
zajímalo ji jejich chování, sotva 
si toho všimla. Když jednou 
přišla ke své skřínce, zámek 
byl vylomený a chyběly všech-
ny její věci. Venku byla zima 
a mokro. Nemohla odejít jen 
v pantofl ích a triku. Stála bez-
radně před vybranou skříňkou 
a přemýšlela, co bude dělat. Pak 
si všimla skupiny spolužáků, 
kteří se jí nepokrytě vysmívali. 
Najednou byla bezradná.  Neu-
měla takové situace řešit. Nevě-
děla, co má dělat. Ze skupinky 
se oddělil kluk. Přišel k ní, po-
mohl jí sebrat pár jejích věcí, 
které byly rozházené kolem 
skříňky. Pak se obrátil na spo-
lužáky a vyzval je, aby jí vrátili 
oblečení i boty. Uchechtávání 
ve skupince přestalo. Po chvíli 
se začali kluci i holky trousit 
a házet jí do skříňky její věci. 
Ten kluk se na ni usmál. Omlu-
vil se za chování spolužáků. Zí-
rala na něj. Napadlo ji, že by ho 
měla znát.  Matně si uvědomila, 
že ho vídá ve třídě, kam chodí. 
Na jeho jméno si ale nevzpo-
mněla. Po smrti rodičů to byl 
první člověk, jehož existenci si 
uvědomila a připustila. Najed-
nou toho kluka viděla jinýma 
očima. Jakoby vstoupil do její 
osobní bubliny. Zeptala se ho, 
jak se jmenuje. Díval se na ni 
udiveně. Nenapadlo ho, že by 
holka, která už několik měsíců 
sedí v lavici před ním, nevědě-
la, jak se jmenuje. Řekl jí, že je 
David a že ji zná. Pak se na ni 
ještě usmál a odešel. Sbalila si 
věci a šla domů. Cestou myslela 
na Davida. Na jeho úsměv, milé 
gesto, když jí pomáhal s učeb-

nicemi. Myslela na něj celý 
večer. David byl člověk, které-
ho si ve svém světě dokázala 
představit. Mohl být vedle ní, 
aniž by ji to rušilo. Hned druhý 
den ve škole se k Davidovi při-
točila. Snažila se být neustále 

v jeho blízkosti. Byl 
z toho v rozpacích, 
to si ale ona neuvě-
domovala. David 
jí několikrát mile 
odpověděl na její 
dotazy, usmíval 
se na ni už trochu 
netrpělivě. Vlastně 
chtěl té cizí holce, 
která se tak divně 
chovala, jenom 
pomoci. Neměl 
rád, když byl ně-
kdo v  nesnázích. 

Nechtěl si s ní ale povídat. Ne-
chtěl s ní trávit čas. To ale ona 
nevnímala. David byl pro ni 
kluk, který o ni projevil zájem 
a ona ho k  sobě pustila. Cho-
dila za ním všude, v jídelně se 
posadila k  němu ke stolu. Už 
byl nervózní. Bylo mu to nepří-
jemné. Když ho dohonila i před 
školou a chtěla s ním jít domů, 
řekl jí to. Nechce s  ní chodit 
a nechce, aby se na něj lepila. 
Jen jí pomohl sebrat pár věcí. 
Není její kluk a ona není jeho 
holka. Pak odešel. Jeho slova 
k  ní pronikala pomalu. Stála, 
dívala se za ním a postupně si 
v hlavě přehrávala všechno, co 
řekl. Přemýšlela, jak to myslel. 
Pak jí to došlo. Ten kluk, které-
ho pustila do svého světa, o ni 
nestojí. Usmála se pro sebe. Ja-
koby na tom záleželo. Ona si 
ho vybrala a jinou volbu už 
nemá. Napsala mu SMS zprávu 
a poslala fotky, které pořídila 
ten den. David na chodbě se 
spolužáky, David v jídelně, Da-
vid v šatně. Šla před jeho dům 
a dívala se do jeho okna. Zno-
vu mu napsala zprávu. Úryvek 
básně, kterou právě četla. Chtě-
la se s  ním podělit o všechno 
milé a krásné, co ten den za-
žila. Psala mu zprávy každou 
chvilku. Na co myslí, co vidí. 
Posílala mu fotky. Když vyšel 
před dům, šla za ním. Prosil 
ji, aby mu už nepsala, aby za 
ním nechodila. Neposlouchala 
ho. Byl součástí jejího kosmu. 
Změnil si číslo. O přestávku 
sebrala mobil jiného spolužá-
ka a číslo si opsala. Šla všude, 
kam šel on. Neposlouchala ho, 
když se ji snažil přesvědčit, aby 
mu dala pokoj. Neposlouchala 
jeho rodiče, cizí dva dospělé, 
kteří jí domlouvali a ona je stěží 
vnímala. Neposlouchala poli-
cistu, který jí sděloval obvinění. 
Nikdo z nich ji nezajímal. Pak 
uviděla Davida, jak se vede za 
ruku s  jinou holkou. Líbal ji, 
usmíval se na ni. Stála opodál 
a pozorovala je. David si jí vši-
ml. Křičel na ni, ať ho nechá na 
pokoji. Že mu ničí život. Ne-
chce ji už ani vidět. Najednou 
jakoby k ní jeho slova konečně 
pronikla. Její svět se začal tříš-
tit na malé kousky. Rozeběhla 
se a strčila do Davida vší silou. 
Shodila ho z  chodníku pod 
projíždějící autobus. Stála tam 
a dívala se na spoušť, která 
byla kolem ní. Křičící cizí hol-
ka, Davidovo zkrvavené tělo, 
hluk, panika. Pomalu v duchu 
lepila svou bublinu, do které se 
mohla před celým světem opět 
zavřít. Poslední kousek zapadl 
na své místo, když přijelo po-
licejní auto. Už nic nevnímala. 
Slova všech se odrážela od její 
bubliny. Bylo jí jedno, co se vně 
té stěny děje. Usmívala se. Už 
byla na světě zase sama.  (pur)

SOUDNIČKA

MOST/CHOMUTOV – Více než dvěma desítkám dětí z Kojeneckého 
ústavu v Mostě udělali velkou radost zaměstnanci Severočeské tep-
lárenské. Vyvezli je totiž na výlet do chomutovského zooparku za 
zvířátky. 

Výlet podnikla Severočeská 
teplárenská v  rámci prvního 
projektu fi remního dobrovol-
nictví. Navázala tak na pomoc 
kojeneckému ústavu, kterou 
poskytují v  rámci fi remního 
dobrovolnictví už i zaměstnan-
ci United Energy. „Severočeská 
teplárenská je dceřinou společ-
ností United Energy, která svůj 
projekt fi remního dobrovolnic-
tví pod názvem Energický den 
s kladným ohlasem pořádá již 
osm let. Vedení společnosti Seve-
ročeská teplárenská usoudilo, že 
by bylo hezké a záslužné, aby i 
‚dcerka‘ měla svůj vlastní chari-
tativní projekt, a tak se zrodil SE-
TEP DAY,“ okomentovala vznik 
projektu Miloslava Kučerová, 
tisková mluvčí komořanské tep-
lárny.

Zaměstnanci teplárny si přišli 
děti vyzvednout přímo do koje-

neckého ústavu, kde na ně čekal 
již přistavený autobus. Každý 
účastník se během pondělního 
dopoledne věnoval jednomu 
z dětí. Děti byly z výletu nadše-
né a přivezly si s sebou spoustu 
nevšedních a nezapo-
menutelných, pro 
jiné děti tak běž-
ných, zážitků.
 (sol)

Zaměstnanci teplárny 
vzali děti do zooparku

Přes dvě desítky zaměstnanců komořanské teplárny Přes dvě desítky zaměstnanců komořanské teplárny 
vyvezlo děti na výlet do zooparku v Chomutově. vyvezlo děti na výlet do zooparku v Chomutově. 

Tisková mluvčí Severočeské teplárenské Tisková mluvčí Severočeské teplárenské 
Miloslava Kučerová na akci fi remního Miloslava Kučerová na akci fi remního 
dobrovolnictví nemohla chybět. I ona dobrovolnictví nemohla chybět. I ona 
si „vypůjčila“ holčičku z kojeneckého si „vypůjčila“ holčičku z kojeneckého 
ústavu a provedla ji zooparkem.ústavu a provedla ji zooparkem.

Před Kojeneckým ústavem v Před Kojeneckým ústavem v 
Mostě čekal na účastníky zájezdu Mostě čekal na účastníky zájezdu 

přistavený autobus.přistavený autobus.
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LITVÍNOV – V  prvním pololetí 
letošního roku ušetřilo město 
na veřejných zakázkách třináct 
miliónů korun. To je rozdíl mezi 
předpokládanou a vysoutěže-
nou cenou. Nejvíce zakázek zís-
kaly mostecké fi rmy.

V 1. pololetí roku 2016 vyhlá-
silo a uzavřelo město Litvínov 44 
veřejných zakázek. „V zadává-
ní zakázek, při jejich průběhu, 
vyhodnocování a v následném 
uzavírání příslušných smluv 
bylo postupováno v souladu se 
zákonem a směrnicí rady měs-
ta. K zadávání a k zákonnému 
procesování veřejných zakázek 
se využívá systém elektronické-
ho procesu zadávání veřejných 
zakázek E-ZAK,“ uvedl tajem-
ník města Josef Skalický. Nej-

více zakázek, tedy 14, získaly 
fi rmy z  Mostu. Město mostec-
kým fi rmám za práci zaplatilo 
téměř šestnáct miliónů korun. 
Litvínovské fi rmy získaly od 
města během prvního pololetí 
deset zakázek za milión sedm 
set tisíc korun, přičemž pět za-
kázek z  toho pro město dělaly 
Technické služby Litvínov. Za 
veřejné zakázky předpokládalo 
město dohromady zaplatit více 
než čtyřicet dva miliónů korun, 
nakonec ale cena klesla soutě-
žemi na téměř dvacet devět mi-
liónů korun. Největší zakázkou 
letošního prvního pololetí byla 
rekonstrukce komunikací v  uli-
ci Vilová za šest miliónů korun, 
přičemž předpokládaná cena 
byla více než dvojnásobná.  (pur)

Obědy pro děti
Radní schválili přijetí fi-

nančního daru od společnosti 
WOMEN FOR WOMEN, o. 
p. s., Praha v  rámci projektu 
Obědy pro děti. Pětadvacet 
školou vybraných dětí ze so-
ciálně slabých rodin dostane 
obědy díky této společnosti 
na celý školní rok 2016/2017. 
V  janovské základní škole, 
stejně jako i v  jiných školách 
v  Litvínově, jsou totiž děti, 
jejichž rodiče jim nemohou 
zaplatit obědy. Často si tyto 
děti z domova nenosí ani sva-
činy. Děti doma snídají a jejich 
dalším jídlem je až večeře. To 
se pro pětadvacet janovských 
dětí nyní změní. Společnost 
WOMEN FOR WOMEN vy-
hověla žádosti ředitelky školy 
a poskytla dotaci na obědy pro 
děti ve výši 40 665 Kč. 

Pojištění hromadně
Rada města Litvínova schvá-

lila návrh smlouvy, která řeší 
společný postup při pojištění 
majetku, odpovědnosti za ško-
du, havarijní pojištění a pojištění 
odpovědnosti z provozu moto-
rových vozidel pro město Litví-
nov a jím zřízených a založených 
organizací. Společné pojištění by 
mělo být platné od 1. ledna 2017 
a trvat tři roky na „V souvislos-
ti s veřejnou zakázkou na výběr 

dodavatele je nezbytné uzavřít 
smlouvy o společném postupu za-
davatelů při centralizovaném za-
dávání mezi městem Litvínovem 
a jednotlivými organizacemi,“ 
uvedl tajemník města Josef Ska-
lický. Jedná se o stejný postup 
jako u společného nákupu ener-
gií, na kterém město i všech-
ny jeho organizace významně 
ušetřily. Jen předpokládaná cena 
elektřiny byla 3,3 milióny korun, 
soutěží ale klesla na 2,2 milióny 
korun.

U Scholleru 
parkování

U areálu Scholleru přibu-
de parkování pro zaměstnan-
ce fi rem i jejich klientů. Rada 
města Litvínova schválila změ-
nu v místní úpravě provozu 
na pozemních komunikacích 
v ul.  Nádražní. Spočívá ve vy-
značení vodorovného doprav-
ního značení „Parkovací pruh“ 
u plotu areálu společnosti 
Schoeller Litvínov, a to v délce 
22 m s tím, že dopravní značení 
bude provedeno na vlastní ná-
klady žadatele společnosti Aleš 
Titlbach – ALTISPORT, s. r. o. 
Parkovací pruh má sloužit k za-
parkování vozidel nejen klientů 
společnosti ALTISPORT, s. r. o., 
ale i ostatních řidičů.

 (pur)

LITVÍNOV – Více než čtrnáct miliónů korun získal Litvínov na podpo-
ru sociálních služeb ve městě. Za peníze z Evropské unie město po-
řídí dvanáct asistentů prevence kriminality na tři roky a dva sociální 
pracovníky pro posílení prorodinných aktivit. 

Do sociálních služeb v  Lit-
vínově vnese projekt větší klid 
zejména pro samotné zaměst-
nance. „Městu nyní odpadne 
shánění dotací na asistentky pre-
vence kriminality každého půl 
roku nebo rok. Smlouvu dosta-
nou na tři roky, budou klidnější, 
budou mít perspektivu a práci 
se budou věnovat s  větším kli-

dem,“ vysvětluje hlavní výhodu 
pro Litvínov vedoucí sociálního 
odboru Veronika Knoblochová. 
Dvanáct asistentů prevence kri-
minality má Litvínov od loňské-
ho roku. Osm jich působí v ob-
vodech jednotlivých základních 
škol v Litvínově, čtyři pak v Ja-
nově. Tým je v  současné době 
neúplný a je třeba ho doplnit. 

„Další dva sociální pracovníci 
přibydou na sociálně aktivizač-
ní služby pro rodiny s  dětmi. Ti 
jsou v současné době tři, celkem 
jich bude v Litvínově pět. Spolu-
pracovat budou s kolegy z oddě-
lení sociálně právní ochrany dětí 
v rodinách, kde byl zaznamenán 
nějaký problém. Jedná se pře-
devším o pomoc při stabilizaci 
bydlení, s  fi nanční gramotností, 
péčí o dítě například v  případě 
záškoláctví a při hledání práce. 
Protože teprve ve chvíli, kdy má 
rodina vyřešeny základní pro-

blémy s  bydlením a péčí o dítě, 
mohou se rodiče soustředit na 
hledání práce,“ doplnila Ve-
ronika Knoblochová. Projekt 
„Aktivním přístupem ke změně 
v  sociálně vyloučené lokalitě 
města Litvínova“ byl zahájen 
v srpnu letošního roku a potrvá 
až do července 2019. V  rámci 
projektu město počítá pomoci 
dlouhodobým poradenstvím 
102 lidem z Janova. Krátkodobé 
poradenství pak chtějí sociální 
pracovníci poskytnout 250 li-
dem.  (pur)

Martina Kliku, radního Ústeckého kraje v oblasti bezpečnosti 
a sociálních služeb

Vlnu nevole vyvolal při-
pravovaný zákon o sociálním 
bydlení. Lidé kritizují, že vlá-
da přehazuje zodpovědnost 
za sociální bydlení na obce. 
Města si budou muset pořídit 
stovky bytů, které nakonec 
dostanou opět jen ti, kteří 
nechodí do práce. Sociální 
bydlení může podle kritických 
hlasů některé obce fi nančně 
zruinovat. Jak vidíte zákon 
o sociálním bydlení vy?

„Ze strany kritiků se jedná 
velmi často o neznalost tohoto 
zákona nebo o jeho nesprávné 
pochopení. Obce mají povin-

nost postarat se o své občany 
zejména v  sociální oblasti už 
od roku 2000. Stát nyní nepře-
hazuje na obce žádné nové po-
vinnosti, jen se snaží zákonem 
pomoci obcím jejich povinnos-
ti plnit. V platnost bude zákon 
vstupovat postupně pět let, 
obce budou mít dostatek času, 
aby se připravily a síť sociálních 
bytů vybudovaly. Obce budou 
mít ze zákona právní nárok na 
dotace na stavbu, opravu, pro-
nájem a provoz sociálních a do-
stupných bytů a dotace na ob-
last sociální práce. O tom, kdy 
a komu a za jakých podmínek 

sociální byt pronajmou, roz-
hodnou výhradně obce. Nárok 
na sociální byt nevznikne auto-
maticky každému, kdo je v so-
ciální nouzi. Zákon pamatuje 
především na rodiny samoži-
vitelů, matek s  malými dětmi, 
které se ocitnou v  situaci, kdy 
si běžné bydlení prostě nemo-
hou dovolit. Pak je tu také stále 
se zvětšující skupina seniorů, 
kteří nezvládnou platit nájem 
ve svých původních bytech po 
odchodu do starobního důcho-
du. Těm především je potřeba 
pomoci. Většinou celý život 
pracovali a ve stáří se pak po-
týkají s existenčními problémy. 
Sociální bydlení není nic no-
vého, co by vymysleli úředníci 

v  České re-
publice. Exis-
tuje ve většině 
zemí západní 
a střední Ev-
ropy. Scestná je představa, že 
by obce musely podle tohoto 
zákona přidělovat levné byty 
početným rodinám příjemců 
sociálních dávek, kdy ani je-
den z  rodičů nepracuje a žijí 
výhradně ze sociálních dávek. 
Naopak, v  těchto případech je 
nutná důsledná kontrola zne-
užívání sociálních dávek. Pro-
to také Úřad práce ČR posílil 
počet zaměstnanců především 
v  kontrole vyplácených dávek 
a zvýšil spolupráci s  obcemi 
v těchto případech.“  (pur)

LITVÍNOV - Od 1. září letošního dojde k úpravě úředních hodin pro 
veřejnost. Připravují se i další novinky, kterými chce město vyjít 
vstříc občanům.

„Po konzultaci s vedením měs-
ta i vedoucími jednotlivých odbo-
rů jsem vydal pokyn tajemníka, 
kterým se rozšiřuji úřední hodiny 
pro veřejnost. K  tomuto kroku 
mě vedla snaha o zkvalitnění 
služeb občanům,“ říká tajemník 
Josef Skalický. Pro celý Městský 
úřad Litvínov tak platí, že od 
1. září jsou občanům úředníci 
k dispozici v pondělí a středu od 
8 do 11.30 hodin a od 12.30 do 
17 hodin, v úterý a čtvrtek pak 
od 8 do 11.30 hodin a od 12.30 
do 15 hodin. „Nadstandardní 
službu nabídne odbor správních 
evidencí, který vyřizuje občanské 

průkazy, pasy, řidičské průkazy, 
spadá pod něj registr vozidel. 
Tento odbor bude mít otevřeno 
každé  pondělí až do 18 hodin. 
Považuji to za velmi důležité, 
protože jde o velmi vyhledáva-
nou službu a mnoho občanů, 
také vzhledem k  dojíždění za 
prací, má větší šanci na vyřízení 
právě v  podvečerních hodinách. 
Vím, že jim úředníci v  mnoha 
případech vycházeli vstříc i v mi-
moúřední hodiny.  Dalším pod-
nětem ke změně je sjednocení 
úředních hodin ve všech odbo-
rech, aby občan netápal, nemusel 
si složitě zjišťovat, kdy vlastně za 

námi může přijít,“ doplnil Josef 
Skalický. Úředníci se ale během 
pracovní doby nemohou věno-
vat pouze občanům města. Je-
jich požadavky musí také někdy 
zadministrovat, musí odcházet 
z  kanceláře na místní šetření 
a vést rozličné agendy. „Nepřed-
pokládám, že by občané zcela 
zaplnili veškerý čas úředních ho-
din. Úředníci se také mohou vzá-
jemně zastupovat v případě nut-
nosti. Občan ‚svou věc‘ přednese 
jinému úředníkovi a ten ji předá 
kolegovi, který ji má v  náplni 
práce. Velkou výhodou je, pokud 
občan využije objednávkový sys-
tém. Nejen že se může objednat 
podle svého času na konkrétní 
hodinu a den, úředníci navíc 
svou práci mimo kancelář objed-

návkovému systému přizpůsobí. 
Do budoucna plánujeme objed-
návkový systém rozšířit také na 
další agendy,“ doplnil Josef Ska-
lický. Novinku pro občany při-
pravuje také starostka města Ka-
mila Bláhová. Ta plánuje jeden 
stálý den v  měsíci vyhlásit den 
otevřených dveří kanceláře sta-
rostky tak, aby za ní mohli lidé 
přicházet bez objednání. „Lidé 
mě oslovují se svými problémy 
mimo kancelář, když mě napří-
klad potkají v  obchodě. Chápu, 
že ne všichni se chtějí ke starostce 
objednat a přijít na úřad. Takto 
by mohli občané za mnou přijít 
bez ohlášení a já bych se mohla 
jejich problémům věnovat v pře-
dem určeném termínu,“ vysvět-
lila svůj záměr starostka.  (pur) 

Litvínov ušetřil 
na zakázkách

z Rady města Litvínova

Litvínov rozšiřuje sociální služby 
především pro rodiny s dětmi

  OTÁZKA PRO...

Litvínov přidává úřední hodiny
  Od září v Litvínově přibudou úřední hodiny a rozšíří se možnost objednání.
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Přísloví „zlaté české ručičky“ je v  ohrožení. 
Zájem o řemesla opadá už léta. To se ale na Mos-
tecku snaží změnit.

Historie Krušnohoří odkazuje na um zdejších 
lidí. Ti dokázali z  různých materiálů vytvořit 
krásné věci. Každého v prvé řadě napadnou dře-
věné hračky. Jenže to je minulost. Řemesla zde 
bojují o život, je to na první pohled vidět v ne-
ustále se snižujícím počtu učňů v nejrůznějších 
oborech.

„Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže 
má ve svém programu podporu polytechnického 
vzdělávání. Jenže děti se k němu dostávají pozdě, 
spíš ke konci druhého stupně. Na řadě míst navíc 
jen nudným způsobem, kdy se učí o jednotlivém 
nářadí, ale do ruky se jim nedostane,“ upozorňuje 
Blanka Techlovská z mostecké společnosti Dílna 
Woodmaid. Ta hravou formou seznamuje už nej-
menší děti s prací se dřevem.

Jejich snahu podporuje například litvínovská 
soukromá mateřinka Jeřabinka, pracující na 
principech waldorfské pedagogiky. Ta si zakládá 
na práci s přírodními materiály. Nejen, že je děti 
poznávají, ale učí se, jak se s nimi dále dá pra-
covat. „To, co si děti vyzkouší do šesti let, je pro 
ně po celý zbytek života už samozřejmé. Malé děti 
nehledají v práci s nářadím žádné složitosti. Je to 
pro ně zábavná hra, která jim rozvíjí kreativitu 
a dává pevné základy učení dalších dovedností,“ 
vysvětluje ředitelka školky Leona Gergelová. Je-
řabinka jako jediná školka pořádá na konci srpna 
příměstský tábor i pro malé děti, které tuto škol-
ku běžně nenavštěvují, a má také několik volných 
míst pro dodatečný zápis dětí během září. V bo-
hatém programu příměstského tábora nebude 
chybět ani tvořivá dílna právě pod dohledem 
dílny Woodmaid, která se bude konat na nádvoří 
litvínovského zámku v pátek 26. srpna dopoled-
ne a bude přístupná i veřejnosti. 

Posledně přivezla Blanka Techlovská z Wood-
maid do Jeřabinky kouzelné skřítky. Dřevěná 
tělíčka různých velikostí měla pouze předvrtané 
dírky pro vlásky. Děti nejprve pilníkem tělíčko 
uh ladily, pastelkami nakreslily obličej a pomocí 
lepidla a háčku, kterým zastrkovaly do předvr-
taných dírek barevné ovčí rouno, vytvořily svým 

skřítkům bujnou kštici. „Procvičují jemnou mo-
toriku, skvěle se u toho baví a zůstane jim hračka, 
kterou si vlastníma rukama vytvořily,“ vyzdvihuje 
práci s dřevem a vlnou Leona Gergelová, přičemž 
chlapeček po její pravici se nadšeně rozpovídal 
o tom, jak jeho skřítek už je hladký a jemňoučký 
jako peřina a jakou má dřevo krásnou kresbu.

Pro děti z této školky ale není práce s nářadím 
ničím novým. „Máme ve třídě truhlářský ponk, 
děti ho vnímají jako jednu z hraček,“ podotýká 
zřizovatelka waldorfské školky Zuzana Štěpá-
nová. Celá školka je plná dřeva, ale i dalších pří-
rodnin. „S čím si děti v naší školce hrají, vybíráme 
zodpovědně. Chceme, aby to bylo něco, co děti při-
rozeně rozvíjí. Převažují dřevěné hračky, jež jsou 
příjemné na dotek, děti malují s akvarely či vosko-
vými bločky, které mají nádherné barvy a voní po 
včelím vosku, každé úterý si pečou chléb z mouky, 
kterou na mlýnku přímo ve třídě samy umlely,“ 
vyjmenovává jen některé z aktivit Zuzana Štěpá-

nová. Dále si třeba pěstují zeleninu, aby viděly, 
jak roste a že je potřeba se o ni starat.

Navázat spolupráci s  dalšími mateřinkami 
i základními školami na Mostecku a Litvínovsku 
by dílna Woodmaid chtěla už od září. „Pracuje-
me na dotačním projektu, který by takovou spolu-
práci umožnil, a děti už by s určitými pracovními 
návyky nastupovaly do základní školy,“ plánuje 
Blanka Techlovská. Sama se kvůli tomu se svými 
kolegy z dílny Woodmaid začala učit pracovat se 
soustruhem. „Učí nás jeden úžasný truhlář. Až si 
práci se soustruhem osvojíme, bude pro nás vše 
jednodušší. Dosud jsem třeba koníky dělala na ko-
leni. Každý mi trval vyřezat asi hodinu, přičemž 
jsem jej prodávala za sedmdesát korun,“ říká 
Blanka Techlovská. Podporu a spolupráci získala 
i u Střední průmyslové školy v Mostě. „Chtějí se 
zapojit, pomoci nám a tím i sobě. V deváté třídě 
v sobě dítě bude těžko hledat vlohy pro truhlařinu, 
to je pozdě,“ myslí si Blanka Techlovská.

Školky budou mít už široký výběr z dřevěných 
polotovarů, které jejich děti následně hravě pře-
mění ve fi nální výrobek. „Máme koníčky, autíčka, 
krmítka pro ptáčky, truhlík na kytky, chystáme vě-

jíř a pro koníčky ještě krasojezdkyni,“ vypočítává 
Techlovská. 

Pro školáky jsou připraveny kromě takovýchto 
předpřipravených výrobků i workshopy v  mos-
teckém muzeu. „Chceme navázat na zdejší tradice 
a ukázat dětem atraktivitu různých oborů,“ uzaví-
rá Blanka Techlovská. (red)

LITVÍNOV - Radní schválili zadávací dokumentaci podlimitní veřej-
né zakázky na výběr projektanta na novou plaveckou halu. Veřejná 
zakázka bude zadána zjednodušeným podlimitním řízením. 

Veřejná zakázka obsahuje 
zpracování projektové doku-
mentace stavby a technologické 
části stavby nové plavecké haly 
v Litvínově u Koldomu v roz-

sahu projektové dokumentace 
pro vydání stavebního povole-
ní, dokumentace pro provádění 
stavby, dokumentace pro zadá-
ní veřejné zakázky, zpracování 

nákladové části a výkon inže-
nýrské činnosti. Projektová do-
kumentace pro umístění stavby 
byla již zpracována společností 
ATELIÉR 11 HRADEC KRÁ-
LOVÉ, s. r. o.  Město v rámci 
zjednodušeného podlimitní-
ho řízení oslovilo nejméně pět 
vhodných uchazečů, kteří mají 

zkušenosti s projektováním 
krytých plaveckých hal. S pro-
jektem by vítěz měl začít v led-
nu letošního roku. Město podle 
předpokladu vyjde projekt na 
šest miliónů šest set tisíc korun. 
Finanční prostředky na tuto 
akci budou zahrnuty do roz-
počtu města na rok 2017.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínov se připravuje na naplnění novely školského zá-
kona. Od září příštího roku bude povinné předškolní vzdělání rok 
před nástupem do první třídy. Litvínov na to má v mateřských ško-
lách kapacitu, a navíc připravuje školské obvody také pro mateřské 
školy.

Pětileté děti budou muset 
podle zákona povinně nastu-
povat do mateřských škol od 
1. září 2017. „Vzdělávání v ma-
teřských školách pro pětileté děti 
bude v Litvínově bezplatné, a to 
až do nástupu dítěte do první 
třídy. Tedy i v  případě, že dítě 
dostane odklad školní docházky 
a v mateřské škole zůstane i další 
rok,“ uvedla vedoucí školského 
odboru Veronika Knoblochová. 
Město n yní připravuje obecně 
závaznou vyhlášku, kterou by 
určilo, podobně jako pro zá-
kladní školy, obvody také pro 
mateřské školy. Pětileté děti 
tak budou mít při nástupu do 
mateřské školy ve svém obvo-
dě přednost, před dětmi z  jiné 
lokality města. „Neznamená 
to ale, že by mateřská škola ne-
mohla přijmout dítě z  jiné části 
města, pokud bude mít volnou 

kapacitu,“ vysvětlila Veronika 
Knoblochová. Povinná docház-
ka do školek pro pětileté děti ale 
není jedinou změnou, kterou na 
města novela zákona pro před-
školní vzdělávání připravila. 
„V dalších letech školským záko-
nem dochází ke snížení věku dětí 
pro přednostní přijímání do ma-
teřských škol. Snižuje se věk dětí 
pro přijetí do školek na dva roky. 
Pro Litvínov tyto změny nezna-
menají žádné problémy. Kapa-
cita v  litvínovských mateřských 
školách je dostatečná. Navíc jsou 
ve městě i soukromé mateřské 
školy, které kapacitu navyšují,“ 
uvedla Veronika Knoblochová 
s  tím, že se rodiče v  Litvínově 
rozhodně nemusí bát, že by se 
jejich dítě do školky nedostalo. 

Zápis do mateřských škol 
bude organizován obdobně jako 
zápis do základních škol, záko-

nem je určen termín konání, 
a to v období od 2. května do 
16. května, stanoven bude ředi-
telem mateřské školy po doho-
dě se zřizovatelem. Mateřským 
školám bude předán seznam 
dětí, které by se měly k zápisu 
dostavit, s uvedením jména, 
příjmení, data narození a adre-
sy místa trvalého pobytu. Dále 

došlo k posunutí termínu pro 
konání zápisu do základních 
škol, který byl dosud v rozmezí 
od 15. ledna do 15. února, na 
pozdější lhůtu od 1. dubna do 
30. dubna. Město Litvínov obec-
ně závaznou vyhláškou zřizuje 
čtyři školské obvody spádových 
mateřských škol zřízených měs-
tem Litvínovem.  (pur)

Do školky bezplatně od pěti let? 
Pro Litvínov žádný problém

Kdo nakreslí nový plavecký bazén?

Jeřabinka probouzí „zlaté české ručičky“

LITVÍNOV – V  litvínovské Gale-
rii Radniční sklípek vystavují 
místní „umělecké baby“ . Tvořivé 
ženy z Litvínova a okolí tu v rám-
ci výstavy Babí léto předvádí už 
počtvrté, čeho všeho jsou na 
uměleckém poli schopny. Dívat 
se je opravdu na co. Tak si výsta-
vu, která potrvá do konce léta, 
nenechte ujít.

„Seskupení šikovných, tvoří-
cích a nápaditých výtvarníků 
postupně vznikalo kolem Galerie 
Radniční sklípek od roku 2001 
pořádáním pravidelných výstav 
vánočních stromků. V roce 2007 
přišla Anička Šišková s nápadem 
uspořádat výstavu tvořícím že-
nám z Litvínova a blízkého okolí 
a hned v srpnu roku 2008 se ten-
to nápad podařilo realizovat pod 
názvem Babí léto,“ vzpomíná na 
začátky dnes už tradiční výsta-
vy Dáša Wohanková z propaga-
ce města. V prvním ročníku vy-
stavovaly Anna Šišková, Marie 
Stejskalová, Libuše Tvrzníková, 
Iva Švecová, Lenka Fischerová, 
Eva Šišková, Hana Váňová Ren-
ková. Většina těchto umělkyň se 

sešla i při letošním čtvrtém roč-
níku. „Během čtyř ročníků vy-
stavující ženy přibývaly nebo se 
jen prostřídaly. Většina z nich se 
podílí na pravidelných výstavách 
jak v galerii tak nyní už i na 
zámku, a to při vánočních i veli-
konočních výstavách i jarmáreč-
cích,“ prozradila dále Dáša Wo-
hanková. Letos lze zhlédnout 
keramiku od Jany Fabiánové, 
Libuše Tvrzníkové, Drahoslavy 
Wernerové, určitě pobaví kou-
pající se postavičky litvínovské 
keramičky Evy Šiškové. Malba 
je zastoupena Klárou Modrou. 
Lenka Fischerová, která výsta-
vu i uvedla, vystavuje fotografi e 
a foto-grafi ku. Skupinku večeří-
cích trpaslíků ze dřeva a kera-
miky pod názvem „Prostřeno“ 
vytvořila Anna Šišková. Panen-
ky a polštářky s námořnickou 
tématikou jsou dílem Ivy Šveco-
vé. Upoutá i porcelán výtvarni-
ce Sylvy Prchlíkové. „Krásným 
námětem je ukázka z rodinné 
kroniky plné ilustrací a vzpomí-
nek Marie Stejskalové,“ uzavřela 
Dáša Wohanková.  (pur) 

Když umělecké 
baby tvoří

Ilustrační foto.Ilustrační foto.

  Babí léto nabízí keramiku i hadrové panenky.
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ÚSTECKÝ KRAJ – Novorozenecké oddělení Krajské zdravotní, Masa-
rykovy nemocnice v Ústí nad Labem vybavuje děti určené k adopci 
„kufříkem pro život“. 

Novorozence určené k adopci 
vybavují kufříkem zdravotní se-
střičky novorozeneckého oddě-
lení po odchodu z  nemocnice. 
Každé miminko si v něm odnáší 
fotografi e z porodnice, otisk ru-
čičky a nožičky, hračku a údaje 
o míře a váze při narození. Nově 
se tak ústecké novorozenecké 
oddělení zapojilo do celorepub-
likového projektu Nadačního 
fondu LA VIDA LOCA nazva-
ného Život v kufříku. „Každý 
má nárok na přesné informace 
o svém narození a minulosti,“ 
říká tiskový mluvčí Krajské 
zdravotní Jiří Vondra.

Projekt Život v kufříku po-
máhá nejen opuštěným novoro-
zencům, ale také zdravotníkům. 
„Jsou případy, ať už u miminka, 
které se rozhodne dát rodička po 
porodu k adopci, nebo ho odloží 
do babyboxu, kdy my zdravotníci 
o dítěti moc informací podat ne-
můžeme, neznáme je. Díky pro-

jektu Život v kufříku tak alespoň 
můžeme adoptivním rodičům 
předat například oblečení, otisk 
nožičky, dudlík, záznam o kon-
krétním dni a podobně,“ řekla 
Markéta Svobodová, hlavní ses-
tra Masarykovy nemocnice. 

Novorozenecké oddělení ús-
tecké Masarykovy nemocnice 
je jedním z dvanácti perinatolo-
gických center v České republi-
ce. „Zajišťujeme všechny úrovně 
péče o novorozence. Spádová 
oblast oddělení přesahuje hrani-
ce Ústeckého kraje a sahá až do 
kraje Libereckého. V loňském 
roce našim oddělením prošlo přes 
tisíc osm set miminek. Z toho 
v devatenácti případech daly 
rodičky novorozence k adopci,“ 
uvedl statistiku primář novo-
rozeneckého oddělení ústecké 
nemocnice Petr Janec. 

Na zavedení projektu Život 
v kufříku na ústeckém novoro-
zeneckém oddělení má velký 

podíl staniční sestra Zdeňka 
Hrbková. „Hračky pro adopto-
vaná miminka jsem doposud 
získávala od ostatních maminek 
a kolegyň, které mi novorozence 
vyfotily. Snímek jsem vždy poté 
doplnila informací o datu naro-
zení, míře a váze, kdy jsem ho 
vytiskla na tiskárně a dala no-
vorozenci do kufříku. Ten s ním 
poté putoval buď k adoptivním 
rodičům, nebo do kojeneckého 
ústavu. Takzvaný kufřík pro život 
by měl dítě doprovázet celý jeho 
život,“ uvedla Zdeňka Hrbková 
a dodala: „Když jsem se dozvědě-
la o Nadačním fondu LA VIDA 
LOCA, požádala jsem, zda by 
ústecké novorozenecké odděle-
ní mohlo být do projektu Život 
v kufříku zařazeno. Podařilo se.“

Součástí vybavení kufříku je 
například památníček, do kte-
rého se dětem mohou zapisovat 
první pocity miminka v porod-
nici. Obsaženy jsou tu mimo 
jiné i prstové barvy na otisk ru-
čičky nebo nožičky a další věci 
pro první chvíle miminka po 
příchodu na svět.  (sol)

Děti k adopci si odnášejí 
z nemocnice život v kufříku 

LOM – Lomská základní škola nabírá dech. Po letech, kdy školáků 
ubývalo, nastoupí do nového školního roku více dětí, než se očeká-
valo a než je průměr z předchozích let. Vedení školy se chce zaměřit 
více na praktické dovednosti dětí, nabízí řadu aktivit na volný čas 
a projektů, kterými v  dětech hodlá škola vzbudit zájem o historii 
Lomu a život jeho obyvatel. Statutárního zástupce školy Jakuba 
Ozaňáka jsme se zeptali, co nového na žáky lomské školy čeká po 
prázdninách a jakým směrem se pod jeho vedením bude škola ubí-
rat. 

Co nového čeká děti po 
prázdninách?

Pokud budeme mluvit čistě 
o materiálních věcech, pak nové 
učebnice a pracovní sešity. Ty ve 
škole opravdu chyběly. Ocení je 
děti hlavně na druhém stupni. 
Ulehčí výuku, dosud učitelé ma-
teriály všelijak kopírovali a po-
máhali si provizorním řešením. 
Radost budou mít děti z  nové 
posilovny. Přály si ji, tak jsme 
jim tím přes prázdniny zařídili 
místo jednoho nevyužívaného 
kabinetu. Je tam vše, co v  po-
silovně má být. Boxovací pytle, 
posilovací stroje, zrcadla. Vyu-
žívat budou děti posilovnu jak 
v  rámci výuky, tak i ve volném 
čase. Samozřejmostí jsou zále-
žitosti údržby, jako je například 
nové lino ve třídách na prvním 
stupni.

Kolik dětí nastupuje do lom-
ské školy do první třídy?

K  zápisu přišlo dvanáct dětí, 
už ale víme, že skutečně jich 
do první třídy nastoupí patnáct 
nebo šestnáct. V  loňském roce 
měla první třída jen devět dětí. 
Jsem rád, že se podařilo změnit 
ubývající trend a zájem lom-
ských dětí a rodičů o naši ško-
lu se opět zvyšuje. V  současné 
době chodí do školy 155 dětí. 
Některé děti odchází ve vyšších 
ročnících do jiných specializo-
vaných škol, například do Teplic 
na fotbalovou školu. Snažíme 
se přesvědčit rodiče z Lomu, že 
naše škola je stejně dobrá jako 
školy v  Litvínově a pomalu se 
to začíná dařit. V  Lomu je po-
dle statistiky obyvatel každý rok 
zhruba čtyřicet dětí, které by 
mohly nastoupit do první třídy. 
Věřím, že nakonec lomské děti 
budou dávat přednost naší škole 
před školami, do kterých musí 
dojíždět.

Co děláte pro to, abyste děti 
a rodiče přesvědčili, že je pro 
ně lomská škola dobrá?

Nabízíme řadu mimoškolních 
aktivit. Máme taneční krou-
žek, keramiku, přírodovědecký 
kroužek. Chceme naše děti učit 

více praktickým dovednostem, 
proto do výuky zařazujeme pěs-
titelství na školních pozemcích. 
Máme vybavené dílny. Výhodou 
naší školy je, že se tu všichni vzá-
jemně dobře znají. Učitelé, děti 
i jejich rodiče. Většina učitelů 
učila už rodiče, někteří i pra-
rodiče svých žáků. Děti z  naší 
školy odchází dobře připravené 
na studium střední školy. Dva 
žáci se v  loňském roce hlásili 
na gymnázium a oba jsou při-
jati, jedna dívka dokonce uspěla 
v přijímacím řízení v první dva-
cítce. Většina našich žáků má 
ale zájem pokračovat na učiliš-
tích, a to zejména v technických 
oborech. Proto připravujeme 
partnerství s  učilišti v regionu, 
chceme s  nimi být v  kontaktu 
během celého školního roku. 

Aby naši žáci nešli do neznáma 
a abychom o sobě vzájemně více 
věděli.

Jakou má škola v Lomu bu-
doucnost?

Věřím, že jen tu nejlepší. 
Rozhodně se nebude rušit, jak 
se v  loňském roce povídalo. To 
byly jen nepodložené fámy. Co 
se ale chystá pravděpodobně 
už od nového roku, je odděle-
ní mateřské a základní školy 
na dva subjekty. Pro školu to 
znamená personálně zajistit ty 
agendy, které má škola se škol-
kou společné. Spoluprce školy 
a mateřské školy ale bude trvat 
dál. Pořádáme společné akce, 
dny otevřených dveří. Chceme, 
aby se děti z mateřské školy po-
tkávaly s našimi žáky. Aby školu 
znaly, než nastoupí do prví třídy. 
Pak je přechod z mateřské školy 
do základní mnohem jednoduš-
ší. Pro děti, které by první třídu 
bez přípravy nezvládly, funguje 
přípravná třída. Tam se naučí to, 
co z rodiny neznají. U některých 
dětí jsou to i základní hygienic-
ké návyky.

Jak je to ve škole s drogami 
a šikanou?

Ředitel školy, který řekne, že 
u něj na škole šikana není, lže. 
Šikana je dnes na všech školách. 
Záleží na tom, jak je vedení ško-
ly ochotno situaci řešit. U nás 
většinou vím o všem, co se mezi 
dětmi děje. Spolupracujeme 
s  oddělením sociálně právní 
ochrany dětí, komunikujeme 
s rodiči, v krajním případě s Po-
licií ČR. Ale podle mého sou-
du není šikana v  lomské škole 
nijak zásadní problém. Nejde 
o agresivní ubližování mezi 
dětmi. Spíše o formy výsměchu 
například kvůli nemodernímu 
oblečení, zastaralému mobilu 
a tak. A pokud jde o drogy, pak 
mohu s klidným svědomím říci, 
že v naší škole se na rozdíl od 
škol ve velkých městech drogy 
neprodávají. Stejně jako všude 
se i u nás najdou děti, které už 
vyzkoušely marihuanu. To je ale 
záležitost nejen školy, ale hlavně 
rodiny. V rámci prevence krimi-
nality s dětmi o nebezpečí drog 
mluvíme.  (pur)

Lomská škola se rušit 
nebude - NAOPAK!

Jakub Ozaňák
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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. 

MOST – Kynologický klub v Mostě - Rudolicích se může chlubit skvě-
lými výsledky a úspěchy. A to i díky předsedkyni klubu Jitce Duff -
kové a jejímu psu Alexovi, kteří sbírají medaile v domácích i mezi-
národních soutěžích a čerstvě se probojovali do prestižní a nejvyšší 
soutěže sportovní kynologie, mistrovství světa. Bojovat o přední 
příčky na top soutěži v  německém Meppenu budou už začátkem 
letošního října. 

Jitka Duffk  ová vede mostecký 
kynologický klub již čtvrtým ro-
kem. Sportovní kynologii se ale 
věnuje již přes třicet let a bývala 
členkou i jiných kynologických 
klubů. S  pětiletým německým 
ovčákem Alexem bude bojovat 
na mistrovství světa už potře-
tí, v  silné konkurenci půldruhé 
stovky těch nejlepších psů z ce-
lého světa. Jak se Jitka Duffk  ová 
a její Alex společně na světovou 
soutěž připravují a trénují, a co 
všechno už spolu zažili? Dozvíte 
se v našem rozhovoru. 

S  Alexem závodíte již dru-
hou sezónu. Co se vám společ-
ně podařilo za úspěchy? 

První závodní sezónu jsme 
s Alexem absolvovali v loňském 
roce, kdy jsme se úspěšně no-
minovali na mistrovství světa. 
Stali jsme se vicemistry České 
republiky a na mezinárodním 
mistrovství německých ovčáků 

jsme skončili čtvrtí. Máme za 
sebou i další výběrové soutěže, 
kde jsme uspěli. Na tuto úspěš-
nou sezónu jsme navázali i letos.

Získali jsme třetí místo na 
mezinárodním mistrovství, kte-
ré se konalo v  České Třebové 
a je pouze pro plemeno němec-
ký ovčák. Konkurence tu byla 
velmi silná. Sportovní kynolo-
gie v  České republice je velice 
kvalitní. Mezinárodní závody 
se konají každoročně a vždy 
pět nejlepších psovodů se poté 
nominuje na mistrovství světa. 
Letos jsme znovu splnili kvalifi -
kační podmínky a chystáme se 
do německého Meppenu, kde se 
mistrovství světa uskuteční od 
5. do 9. října. 

Co musí kynolog všechno 
splnit, aby se probojoval mezi 
ty nejlepší?

Jsou jasně daná pravidla, 
která se musí splnit. Jsou to tři 
disciplíny, které mají přede-
psanou sestavu cviků. Jednou 
z disciplín je stopování. Další 
disciplína je zaměřená na po-
slušnost – kde předvádíme od-
ložení, přivolání, skákání přes 
překážky, aportování apod. Tře-
tí disciplína je obrana, kdy pes 
vyhledává ukrytého fi guranta, 
kterého pak musí vyštěkat a ná-
sledují cviky, kde pes kouše do 
rukávu, zde se hodnotí ovla-
datelnost psa a plnost zákusů. 
Každá disciplína se hodnotí 
z maximálního počtu 100 bodů 
a součet bodů ze všech tří disci-
plín pak určí pořadí psů. 

Hraje roli při soutěži i čas? 
Čas jako takový se neměří. 

Pouze u stopování je daná ma-

ximální doba, za kterou musí 
pes odstopovat, čas jako takový 
není při získávání bodů důležitý. 
Hodnotí se především přesnost, 
ochota, intenzita čichání, aby 
pes stopu jen neproběhl… 

Jak staří psi se těchto nejvyš-
ších soutěží mohou účastnit 
a kdy jste s Alexem začala vy? 

Soutěží se většinou zúčastňu-
jí psi od tří let, protože nějakou 
dobu trvá jejich příprava. Na 
soutěžích jsou i sedmiletí či os-
miletí psi, záleží na zdravotním 
stavu psa. Pokud je ještě zdravý 
a může vykonat všechny cviky, 
není soutěž věkově omezena. 
Já jsem se účastnila mistrovství 
světa jako kynolog čtyřikrát, 

a letos to bude popáté. S Ale-
xem ale potřetí. Předtím to bylo 
s jeho „prababičkou“. 

Co je nejsilnější stránkou 
Alexe?

Řekla bych, že obrana a po-
slušnost. V  obou sezónách byl 
v  těchto disciplínách hodnocen 
známkou „výborně“. Je v  nich 
perfektní. Je spolehlivý, ochot-
ný, dá se s ním „domluvit“ a na 
závodech mu to zatím vždycky 
sedlo. 

Jak se připravujete na mist-
rovství světa? 

Soutěžit budeme ve třech 
disciplínách, a tak každý den 
trénujeme něco. Postupně a po 
malých dávkách. Jeden den dě-
láme stopy, pak poslušnost, 
obranu jezdíme trénovat jednou 
týdně... Snažíme se udržovat ve 
formě, ale nijak to nepřehání-
me. 

Jak si na závody věříte a čeho 
byste chtěli spolu dosáhnout?

Mistrovství světa je vlastně 
tou nejvyšší soutěží sportovní 
kynologie. Bývá zde velká a sil-
ná konkurence. Závodní sezóna 
tím vrcholí a sjedou se nejlepší 
psi z  celého světa. Bývá to ko-
lem 160 psů, zpravidla ze 40 až 
50 zemí světa včetně například 
Japonska, Jižní Ameriky, severní 
Afriky atd. 

Myslím, že Češi jsou ve spor-
tovní kynologii dobří a umisťují 
se na předních příčkách. Titul 
mistra světa loni získali napří-
klad Slováci. My jsme s Alexem 
loni skončili dvakrát devate-
náctí. Kdyby se nám letos poda-
řilo dostat do první desítky, tak 
by to bylo skvělé. Ale dostat se 
i do dvacátého místa v této kon-
kurenci není vůbec špatné. 

Co by pro vás takové umís-
tění, případně medaile, vlastně 
znamenalo? 

Měla bych určitě ohromnou 
radost a bylo by to krásné. My-
slím, že úspěch znamená pro 
kynologa jakési sebeuspokojení, 
protože to, co to mu obětujeme 
a dáváme, se tímto vrátí. Je to 
spousta času, trénování, dojíž-
dění a také to něco stojí… 

Co dostane Alex za odměnu, 
pokud si dobře povede. Čeká 
ho věnec buřtů?

Určitě bude nějaká dobrůtka. 
Alex cvičí strašně rád a moc ho 
to baví. Takže už jen doufat, že 
vše dobře dopadne a že předve-
deme to, co máme netrénováno. 

Děkuji za rozhovor a držíme 
palce!

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

Mostečtí kynologové sbírají úspěchy na mezinárodních soutěžích

Německý ovčák Alex 
pojede na mistrovství světa

  Fešák Alex podobné kousky předvede už brzy na mistrovství světa.  

  Jitka Duff ková, která vede mostecký kynologický klub, se tomuto oboru věnuje přes třicet let.
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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
 ■ Prodám nástěnné hodiny, vel-

mi dekorativní, na 2 závaží, řezba, 
výška 137 cm, odpovídajicí nabíd-
ce. Telefon: 737 545 100

 ■ Koupím staré hračky – mašinky 
a vláčky Merkur, stavebnice Mer-
kur, auto na bowden, na klíček, 
pásák atd. Telefon: 608 224 183

 ■ Prodám velmi zachovalé pán-
ské kolo s přehazovačkou, cena 
600 Kč, Most, telefon: 605 482 633

 ■ Prodám elektrickou mikrovln-
nou troubu. V dobrém stavu. Cena 
dohodou. Telefon: 377 538 291

 ■ 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, oteple-
nou, velikost 64 a výbavičku veli-
kost 0-6 měsíců, veškeré oblečení, 
levně, cena domluvou. Telefon: 
737 843 626

 ■ Prodám rozkládací sedací sou-
pravu, pohovka + 2 křesla, světle 
hnědý mikroplyš, v dobrém stavu. 
Cena 2 000 Kč. Telefon: 736 254 
971

 ■ Prodám levně 4dílnou obý-
vací stěnu, ořech, dvě prosklené 
knihovny, sekretář, bar, v dobrém 
stavu. Cena dohodou. Telefon: 736 
254 971

 ■ Prodám modrou autosedačku 
Evenfl o se stříškou, výrobce Fran-
cie i s papíry, do 10 kg – 400 Kč + 
modrou vaničku 100 Kč. Most. Te-
lefon: 736 164 363

 ■ Prodám různé cvičební stroje 
– levně + nový nejetý elektrický 
běžecký pás – skládací. PC 15 000 
Kč, nyní 8 000 Kč. Přivezu. Most. Te-
lefon: 736 164 363

 ■ Prodám gramorádio, 3 rych-
losti, styl staronový Hyundai, dříve 
3 500 Kč, nyní 2 000 Kč. Možno při-
koupit vinylové desky 50 ks. Most. 
Telefon: 736 164 363

 ■ Nepoužitou přepravku pro le-
teckou 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 ba-
lení, dříve 1 100 Kč, nyní 600 Kč. 
Nové dámské oblečení na kolo. 
Most. Telefon: 736 164 363

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám byt 2+1, Litvínov, byt 

ve spolupodílovém vlastnictví, vý-
borné místo, nízké náklady, cena 
dohodou. Telefon: 722 620 773

 ■ Prodám zahradu v Mostě v 
osadě Zátiší, 400 m2, zahrada v OV, 
domek 4x4 m2 v OV, podsklepe-
ný a suchý sklep. Voda a WC není 
v domě. Cena dohodou. Telefon: 
722 111 222

SEZNÁMENÍ
 ■ Osamělý 59/170, rozvedený 

nekuřák v ČID, ale pracující, hledá 
paní do 57 let, nekuřačku, která je 
také sama, pohoda a porozumění. 
MO, TP, CV a okolí. Jen SMS: 792 
561 063

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

 ■ K občasným schůzkám hledá 
osamělá paní, 73 let z Mostu, osa-
mělého pána, nekuřáka. Telefon: 
731 389 028

 ■ 68 let, 175 cm, střední posta-
vy, 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 – vdo-
vou. 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. Tele-
fon: 723 035 568

ZAMĚSTNÁNÍ
 ■ Kdo nabídne práci – úklid, 

různé práce na zahradě, hlídání 
se psem, mám vlastního, pouze 
Most, i kopání může být, jsem dů-
chodce. Telefon: 732 403 132

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®

 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

Chcete na vysokou školu, která Vám dá 
skutečné základy pro nastartování kariéry, a ne 
jenom prázdný titul? Chcete studovat mezi lidmi, 

kteří milují business a rozumí mu? Nechcete 
trávit ve škole každý den, ale raději byste si 

přizpůsobili studium podle vlastních možností? 

Pro školní rok 2016/2017 otevíráme studijní programy: 
•Bc. Ekonomika a management

•MSc in Business Management

•MBA Senior Executive

• Postgraduální program Strategické 

řízení pro manažery a podnikatele

• Postgraduální program Právo pro 

manažery a podnikatele

Kde nás najdete: Praha, Brno, Ostrava, Bratislava

www.facebook.com/BIBSvysokaskola/
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Litvínov míří ke třem 
zápasům ven

Po čtvrtečním utkání s re-
prezentací Polska míří hoke-
jisté extraligového HC Verva 
ke třem přípravným zápa-
sům ven, za svými soupeři. 
Dvě utkání sehrají v  rámci 
turnaje v Drážďanech a jed-
no na ledě v Chomutově. 

Vietnamci z Mostu 
skončili druzí

Na fotbalovém turnaji 
v  Srbicích obsadil tým Viet 
– Most druhé místo v  kon-
kurenci dalších sedmi týmů 
vietnamské komunity ze 
severu Čech. Z  vítězství se 
radovali hráči Viet – Cho-
mutov, třetí byl tým Viet – 
Litoměřice. 

Most do Kladna, Souš 
do Brozan

Oba naši divizní zástupci 
sehrají svá další mistrovská 
utkání na hřišti sých soupe-
řů. Fotbalisté Mostu jedou 
v sobotu 27. srpna do Klad-
na. Souš pak v neděli 28. srp-
na zajíždí k  severočeskému 
derby do Brozan. 

Nejstarší dorostenci 
MFK hrají doma

Dorostenci Mosteckého 
fotbalového klubu kategorie 
U19 se představí na domá-
cím hřišti, a to v  sobotu 27. 
srpna na umělé trávě v  are-
álu Baníku Souš. V  utkání 
3. kola České ligy přivítají od 
10 hodin Baník Sokolov. 

Staré gardy sehrají 
vzpomínkové utkání

Vzpomínkové utkání se-
hrají fotbalisté dříve naroze-
ní na hřišti FK Brandov. Sta-
ne se tak v sobotu 27. srpna 
a nastoupí proti sobě domácí 
tým z Brandova a stará garda 
Baníku Most. Zavzpomínají 
tak na dlouholetého funkci-
onáře brandovského fotbalu 
Josefa Mitošinku. Zápas za-
číná ve 14 hodin.

Mostecký European 
Cup pro hráčky Malty

V Mostě se hrál soft ba-
llový European Cup žen. 
Vítězství patřilo Mediterra-
neu z Malty, které ve fi nále 
porazilo český Storms Řepy 
8:0. Konečné pořadí turnaje: 
1. Mediterraneo (Malta), 2. 
Storms Řepy (ČR), 3. Sant 
Boi (Španělsko), 4. SC Are-
na (Srbsko), 5. Princ Zagreb 
(Chorvatsko), 6. Mesarji 
(Slovinsko), 7. Warsaw Dia-
monds (Polsko), 8. Odense 
Giants (Dánsko). 

Triatleti byli v Rio 
parku na Lipně

V rámci Rio Lipno 2016 
se uskutečnil závod Českého 
poháru v krátkém triatlonu. 
Z litvínovského Krušnoman 
Triathlon Teamu dorazilo 
13 triatletů. Jejich mise byla 
úspěšná. Medaile zacinkaly 
v kategorii Muži nad 60 let: 
zlatá pro Michala Reindla 
a stříbrná pro Zbyňka Zema-
na. Bronz si z Lipna odvezl 
Martin Student v kategorii 
Muži 40-49 let.  Nejrychlej-
ším Krušnomanem na hlav-
ní triatlonové trati – 750 m 
plavání + 23 km kolo + 5 km 
běh - byl Oto Ottenschläger. 
 (jak)

POJÏ HRRÁT HÁZENOU
OBLÉKNI ÈERNOŽLUTÝ DRES LITVÍNOVA

HOLKY I KLUCI
OD 6 LET PØÍPRAVKY

OD 8 LET MLADŠÍ ŽACTVO

OD 12 LET DOPLNÌNÍ STARŠÍHO ŽACTVA

NEHLEDÁME HVÌZDY
HLEDÁME KAMARÁDY

VÍCE INFORMACÍ

www.knhlitvinov.com

O

w

MOST - Letošní, třetí ročník gol-
fového turnaje O POHÁR MĚSTA 
MOSTU se uskutečnil na mos-
teckém golfovém hřišti v sobotu 
20. 8. pod záštitou mosteckého 
primátora Jana Paparegy.

Nejúspěšnějšími hráči se 
v kategorii HCP 0-18 stali Ra-
dek Gutwald (37 STB), Eduard 
Malina (37 STB) a Irena Kalino-
vá (36 STB). V kategorii hráčů 
a hráček s HCP 18,1-36+ zvítě-
zil Marek Hrvol (51 STB), před 
druhým Janem Čepelákem (42 
STB) a třetí Janou Chotovou (36 
STB).

Absolutně nejlepší výsledky 
dne zaznamenali Zdeněk Po-
buda v kategorii brutto (77 ran) 
a Marek Hrvol v kategorii netto 
(51 STB). Vítězství ve vložených 
soutěžích získali Zdeněk Pobuda 
(Longest Drive muži), Irena Kali-
nová (Longest Drive ženy) a Fran-
tišek Jirásek (Nearest to Pin).

Absolutním vítězem turnaje 
a držitelem putovní trofeje se 
stal výkonem 42 STB Jan Če-
pelák. Všichni vítězové převzali 
z rukou náměstka primátora 
města Mostu skleněné trofeje 
a upomínkové předměty.

MOST - Václav Šafář vyhrál ve formulích svou kategorii s motocy-
klovými motory a absolutně skončil na druhém místě, když se na 
domácí mostecké trati musel sklonit jen před skvělým výkonem Vla-
dislava Netušila s dvoulitrovou formulí Renault. 

Netušil dokonale využil mok-
ré podmínky a se svým Renaul-
tem nedal formulím s moto-
cyklovými motory šanci. Na 
mosteckém autodromu v  den 
závodu totiž vydatně pršelo 
a jak kvalifi kace, tak závod byly 
odjety na mokrých pneu. Nejen 
Šafář jel na mokru s formulí 
poprvé v kariéře, a protože jel 
závod Carboniacupu jako tre-
nink před Velkou cenou Sloven-

ska, plnil cíl, hlavně nepoškodit 
auto. 

Kvalifi kaci formulí vyhrál 
absolutně Rieger, který se 
strojem Forim Honda porazil 
mnohem silnější vozy a splnil 
předpověď svého otce, že za 
mokra může v Mostě i vyhrát. 
Závodilo se však na mokré, ale 
už osychající trati a po skvělém 
startu udržel Rieger vedení jen 
jedno kolo, potom šel do vede-

ní favorizovaný Šafář, třetí jez-
dil Netušil, čtvrtý Filip Turek. 
Šafář si vybudoval několika-
vteřinový náskok, ale cestu za 
možným vítězstvím mu zha-
til safety car, vypuštěný kvůli 
nehodě jednoho ze soupeřů. 
Šafář náskok ztratil a v 7. kole 
z celkových 10 šel do vedení 
Netušil, který na Šafáře nejvíce 
získával výjezdy z šikany, pro-
tože se mu na mokru neprotá-
čela kola. Pěkný a letos první 
mokrý závod Carboniacup 
vyhrál tedy absolutně Netušil 
před Šafářem a třetím Rieg-
rem.  (šaf, jak)

Golf o pohár primátora

V největším závodě 
crossfi tových družstev 

uspěl závodník z Mostu

Šafář vítězem deštivého 
závodu Carboniacup v Mostě

MOST - Házenkářky interligového DHK Baník Most absolvovaly 
v  rámci přípravy na nadcházející interligovou sezonu dva turnaje. 
V obou případech populární Černí andělé zvítězili. 

Nejdříve se představili na do-
mácí palubovce v Mostě, při tur-
naji Českého porcelánu Dubí. 
Ten Mostečanky vyhrály před 
polským celkem Vistal Gdynia 
a ruským Zvenigorodem. 

 „Naše vystoupení mě mile 
překvapilo, vzhledem k  tomu, 
že tým do něj šel z velké zátáže. 
Jednoznačně mohu vyzdvihnout 
tempo, ve kterém jsme se prezen-
tovali, a plnění taktických úkolů. 
Naopak nejvíce jsme zaostávali 
v koncovce a také máme krátké 
časové výpadky výkonnosti při 
střídání. Střídáme dobré úseky 
s těmi slabšími. Pozitivní však je, 

že těch dobrých je podstatně více. 
Náš nejlepší výkon na turnaji byl 
proti holandskému týmu Serco-
dak Dalfsen, nejlepší první polo-
čas jsme pak měli proti polskému 
týmu Vistal Gdynia. Každý sou-
peř se prezentoval jiným stylem. 
To pro nás bylo přínosem, po-
každé jsme se totiž vyrovnávali 
s něčím novým. Jedinou špatnou 
zpávou pak byla zranění Szarko-
vé a Jeřábkové,“ řekl k průběhu 
domácího turnaje trenér DHK 
Baník Most Peter Dávid. 

Konečné pořadí turnaje Čes-
kého porcelánu Dubí, který 
se hrál v  Mostě: 1. DHK Ba-

ník Most, 2.  Vistal Gdynia, 3. 
Zvezda Zvenigorod, 4. Sercodak 
Dalfsen. 

Následně se Černí andělé 
představili na turnaji v  němec-
kém Halle, kde také zvítězili. 
V  turnaji startovaly čtyři týmy, 
i když druholigový BSV Sachsen 
Zwickau nedorazil. Ten nakonec 
nahradily domácí starší doros-
tenky. Výsledky Baníku: Wild-
cats - DHK Baník Most 28:31, 
Spreefüxxe Berlin - DHK Baník 
Most 17:20, Wildcats starší do-
rostenky - Baník Most A 21:24. 

Před startem nové sezony, kte-
rá začíná 3. září a Most se před-
staví doma proti Olomouci, se 
chce kouč Peter Dávid zaměřit 
na zlepšení obranných systémů 
a přechod do protiútoku.  (jak)

Házenkářky opanovaly dva turnaje 
a interligu začnou s Olomoucí

MOST/ČESKÉ  BUDĚJOVICE - 
PPC České Budějovice uspořá-
dali největší závod tříčlenných 
družstev v  ČR - Team Battle Ul-
timate league. Přičemž složení 
bylo jedna žena a dva muži. Zá-
vodu se tak nakonec zúčastnilo 
40 týmů z celé ČR, tedy celkově 
120 crossfi terů. 

Nově vzniklý klub GYM 
crossfi t Tábor, rekrutující závod-
níky z úplně nového centra pro 
funkční tréninky, vzniklého na 
pražském sídlišti v  prostorech 
fi tness centra Mafi a, nakonec do 
bojů vyslal dva týmy, přičemž je-
den byl složen ze závodníků ka-
tegorie Masters, tedy sportovců, 
kterým je více jak 35 let.

„Vždy jsem si chtěl vyzkoušet 
crossfi tové závody,“ prozrazuje 
jeden ze závodníků týmu Mas-
ters Lukáš Koťátko. „Když přišla 
pozvánka od klubu, v  podstatě 
jsem neváhal ani minutu. A teď 
po závodech musím přiznat, že 
to byla super zkušenost,“ pokra-
čuje Lukáš. „Jak už jsem řekl, 
nikdy jsem na podobných závo-
dech nebyl, ale zorganizovat 120 
lidí, tak aby vše klapalo, nebyly 
prostoje, aby bylo připraveno 
výborné zázemí, je malý zázrak 
a lidem z PPC a B-CROSSU se to 
podařilo, podle mého názoru, na 
výbornou,“ dodal Lukáš.

A jaký byl samotný závod? 
Náročný. „Každý z  týmů musel 

projít třemi koly, po kterých se na 
základě bodového klíče postoupi-
lo do semifi nále a pak do fi nále,“ 
informuje závodnice Masters 
týmu GYM crossfi t Tábor Vlas-
ta Morkesová. První kolo bylo 
plavecké v kombinaci se silovou 
částí s  ketllebelly. V  druhém 
kole byl celý tým prověřen ze 
silových schopností pocházejí-
cích ze vzpírání. Třetí kolo bylo 
zaměřeno na vytrvalostní a silo-
vou část v podobě veslování na 
trenažéru, angličácích, shybech. 

Týmu Masters se nakonec 
podařilo probojovat z 22. místa 
do semifi nále. Čtvrté kolo bylo 
hodně o spolupráci v celé trojici. 
Mezi dovednostmi byly zvýraz-
něny wall bally, společné shyby, 
společné dřepy a šplh na laně, 
což bylo nakonec největší pře-
kážkou, především pro ženskou 
část týmů. V mnoha případech 
na lanech zůstaly kousky kůže 
z  prstů a rukou, ale co je pro 
tento sport typické, se projevilo 
i v Budějovicích, nikdo boj ne-
vzdal.

Po velmi náročném dni si tak 
tým GYM crossfi t Tábor Mas-
ters ve složení Vlasta Morkeso-
vá, Zdeněk Koza a Lukáš Koťát-
ko vybojovali celkově 22. místo, 
přičemž v uvozovkách prvenství 
získali v kategorii atletů nad 35 
let, a to z  celkového počtu 40 
týmů. Zdeněk KOZA

MOST – Další přípravné utkání 
sehrál tým prvoligových hoke-
jistů Mostu. Ti přivítali na svém 
ledě Stadion Litoměřice. Na své-
ho soupeře však tentokrát ne-
vyzráli a nakonec podlehli 2:4. 

Hosté vstřelili poslední branku 
vteřinu před závěrečnou siré-
nou.

Most - Litoměřice 2:4 (1:2, 
1:1, 0:1). Branky a nahráv-
ky: 15.  Řehoř (Alinč, Rulík), 

29.  Mical (Šefl ) – 18.  Smeta-
na (Kalla, Frühauf), 19.  Pletka 
(Rubeš, Švagrovský), 23.  Vese-
lý (Hanták, Kalla), 60.  Valášek 
(Krátoška). 

(jak)

Mostečtí na soupeře z Litoměřic nestačili

Náměstek primátora Marek Náměstek primátora Marek 
Hrvol je vášnivým golfi stou. Hrvol je vášnivým golfi stou. 

Předvedl to na greenu v Mostě, Předvedl to na greenu v Mostě, 
kde se mu dařilo.kde se mu dařilo.

  Zleva Lukáš Koťátko, Vlasta Morkesová a Zdeněk Koza.
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most

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

Litvínov a okolí

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

Ostatní města a obce

Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-
skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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MOST – V Oblastním muzeu v Mostě se opět konal příměstský tábor 
zaměřený na historii Mostecka a okolí. Ústředními tématy byly pro 
letošní rok Napoleonské války a Amálie von Levetzow. 

Příměstský tábor měl i ten-
tokrát skvělé ohlasy, i když 
mezi účastníky jedno-
značně převažovaly 
dívky. Děti nebyly 
ochuzené o poutavé 
příběhy a poznatky 
z  historie, ale zapojily 
také své ruce a fantazii. 
Vydaly se na zajíma-
vé výlety... „Letošní 
příměstský tábor 
byl zaměřen tak, 
abychom poznali 
a probádali dal-
ší kus historie 
místního kraje 
a aby se nám 
lépe navazova-
lo na ten loň-
ský. Tématem 
byly tentokrát 
napoleonské 
války a Amá-
lie von Leve-
tzow... Děti 
tak mohly 
získat přehled, 
co pro nás nejen 
tady v Mostě, ale i pro 
Evropu napoleonské války 
znamenaly,“ přiblížila Blanka 
Techlovská z mostecké Dílny 
Woodmaid a hlavní organizá-
torka a vedoucí příměstského 
tábora. Zároveň si ale postesk-

la: „Výborné prázdninové téma 
bylo především pro kluky. Mělo 

se bojovat, oblékat uniformy, 
vyrábět zbraně… Kluků se 

ale přihlásilo minimum.“ 
Pro děvčata se pak tá-

bor točil kolem Amálie 
von Levetzow, což byla 

matka Ulriky von 
Levetzow. S Ulri-
kou se seznámily 
děti už v loňském 

ročníku. „Vzhle-
dem k tomu, že 

se na tábory 
hlásí hodně 
dětí, které ho 

a b s o l v o v a l y 
i loni, tak jsme 
tábor tomu 
př i z pů s obi l i 
i tematicky,“ 
podotkla dále 
Blanka Tech-
lovská. Ani 
tentokrát tak 
dívenky ne-

přišly o zkou-
šení a předvádě-

ní dobové garderoby, 
kterou jim Blanka Tech-

lovská ušila. Vyrábět si moh-

ly kromě knih o Amálii také 
šperkovnice a dřevěné panenky, 
zahrály si divadlo. Společně se 
vydaly na výlet za poznáním. 
„Navštívili jsme Teplice, kde jsme 
zkoumali období klasicismu. Po-
vídali jsme si o tom, jak se zde 
začalo podnikat v  lázeňství... 
Město vzkvétalo až natolik, že po 
velkém požáru se znova vystavěl 
střed, a protože byl tak moder-
ní a populární v Evropě, začalo 
se mu říkat malá Paříž, kam 
se sjížděla společenská smetán-
ka,“ vypráví Blanka Techlovská 
jednu ze zajímavostí, které se 
mohly děti na výletě dozvědět. 
Poté se vydaly na sběr českých 
granátů do Třebenic, zastavily 
se v  Třebívlicích... „Před míst-
ním zámečkem jsme se vyfotili 
na koni, protože Ulrika měla 
velmi ráda jízdu na koni a jezdi-
la až do pokročilého věku. Takže 
i tohle holky hodně bavilo,“ do-
plnila. 

Na příměstský tábor s  mu-
zeem a v muzeu se mohou děti 
těšit i příští rok. „Příští rok po-
čítáme určitě však s méně tur-
nusy. Část příměstského tábora 
se odehraje zde v Mostě. Chceme 
jej ale nabídnout i jiným muzeím 
a tábory více naplnit,“ prozradi-
la ještě Blanka Techlovská. 

(sol)

Tábor v muzeu
si děti užily tentokrát s Amálií von levetzow

Převlékání do dobové garderoby si malé princezny užívaly každý den. 

Blanka Techlovská předvádí ukázku náročnosti dobového oblékání. 

Na šlechtickém dvoře se tančilo...

...a také společensky konverzovalo.

Nechybělo loutkové představení v podání dětí.

Tvořivé dílny, vyrábění dřevěných panenek, šperkovnice... je holčičí radost (a to v každém věku).

také sp...............a.a.a t


