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Máme trumfy v ruce!
„Pokud politik před volba-

mi opravdu pije pivo a jez-
dí lehce ojetým automobi-
lem, ve volbách chce uspět 
především proto, aby to 
v budoucnosti už dělat 
nemusel.“ 

(Counterfeitův mo-
tivační zákon)

Volební kampaň se 
postavila na start. Or-
ganizované úsilí politi-
ků - masírovat v před-
volebním čase ty nejdůležitější – potenciální voliče, 
se rozjíždí na plné obrátky.  Politické strany  a hnutí 
začínají zpívat předvolební písně a lákat na možné 
i nemožné. Některé strany už tento týden odtajni-
ly volební programy a kandiády na funkce veřej-
né. Ostatní zatím vyčkávají. Buď vsadily na jinou 
taktiku, nebo se ještě neprobudily z prázdninové 
letargie. 

Letos nás čeká hned „dvojitá volební dávka“. 
Jednak budeme vybírat své favority do krajského 
zastupitelstva a po deseti letech i do Senátu. To je 
také důvod, proč ˝stránky našeho týdeníku budou 
v předvolební kampani fungovat rovněž jako místo, 
kde bude prostor pro prezentaci volebních subjek-
tů. Do krajských voleb se letos přihlásilo třiadvacet 
stran a hnutí. Vedle velkých, tradičních a známých 
stran se objevila spousta benjamínků - ve většině 
poplatných „pulárnímu“ tématu  běženců či chcete-
-li uprchlíků. Ať už se nás politické subjekty budou 
snažit v nadcházející kampani okouzlit čímkoliv, 
nechť jejich souboj proběhne regulérně a v mezích 
slušnosti. Ať už nás voliče svými sliby osloví, či ni-
koliv, stále platí jediné: Jsme to zase jenom my, kdo 
má nyní trumfy v ruce!

Skvělý týden

Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka
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MOSTECKO – Řidiči na Mostecku se musí připravit 
už brzy na další komplikace v dopravě. Na podzim 
totiž začne další etapa rekonstrukce silnice u litví-
novské chemičky, tentokrát v opačném směru na 
Most. 

Sotva půldruhého měsíce si užívají řidiči nové 
silnice z  Litvínova směrem k  chemičce, která se 
v několika úsecích rekonstruovala před prázdni-
nami až do poloviny července a působila nemalé 
dopravní komplikace a zdržení. Zanedlouho se 
musí připravit na další omezení. „Úsek silnice od 
okružní křižovatky v Záluží směrem k silnici I/13, 
tedy pod Hněvín, se bude taktéž opravovat. Oprava 
je rozdělena na dvě etapy. I. etapa je od okružní kři-
žovatky směrem do Kopist, po začátek čtyřpruhu,“ 
uvedla tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic 
ČR Nina Ledvinová. S  opravou by se mělo začít 
už za pár týdnů. „Pro tento úsek je ukončováno vý-
běrové řízení, předpoklad zahájení stavby je v prv-
ní polovině září. Realizace by měla být ukončena 
v letošním roce,“ upřesnil Jan Studecký z tiskového 
odboru Ředitelství silnic a dálnic ČR. 

Oprava se bude, stejně jako ta předchozí, reali-
zovat za provozu. Omezení se předpokládá střída-
vě v jízdních pruzích, po polovinách. „Minimálně 
tuto I. etapu bychom měli stihnout opravit ještě le-
tos, a to do listopadu,“ informovala dále Nina Led-
vinová. Oba úseky silnice I/27, z nichž jeden je již 
nově opravený, vykazovaly podle Ředitelství silnic 
a dálnic srovnatelné poruchy. „Na úseku od okruž-
ní křižovatky do Kopist byly nesrovnalosti s vlastní-
kem kanalizace a tak se realizace posunula. Proto 
se na ni dostane až nyní na podzim,“ doplnila ještě 
mluvčí. Poté, co se opraví i zmiňovaný úsek sil-
nice z Litvínova do Mostu, chce Ředitelství silnic 
a dálnic pokračovat dál. „Následně bude opraven 
i čtyřpruh směrem k silnici I/13,“ potvrdila tisková 
mluvčí Ledvinová. 

Tento další úsek je ve výběrovém řízení na zho-
tovitele. „Termín realizace této části je závislý na 
koordinaci prací předchozího úseku. V tuto chvíli 
není jisté, zda realizace bude zahájena již letos, 
nebo začátkem příštího roku,“ dodal k termínu 
oprav Jan Studecký.  (sol) 

Kolem chemičky čeká 
řidiče další zdržení

MOSTECKO - Letošní rok je pro Mostecko tak-
zvaně supervolební. Po čtyřech letech nás čekají 
volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje a po šesti 
letech volby do Senátu České republiky (naposle-
dy se volby do Senátu na Mostecku konaly v roce 
2010). Volební šílenství vypukne pro oboje volby 
7. října ve 14 hodin a skončí 8. října úderem  14 

hodiny. O křeslo senátora bude tentokrát bojovat 
sedm kandidátů, přičemž stávající post se chystá 
obhajovat současná senátorka Alena Dernerová. 
Do krajských voleb jde letos rekordních třiadvacet 
politických stran a hnutí (v roce 2012 jsme mohli 
volit z devatenácti stran). Vedle tradičních, zná-
mých a velkých stran se objeví řada nových, do-

sud neznámých uskupení. Nabídka bude široká, 
stačí si jen vybrat. Kdo usedne do křesla krajského 
hejtmana, bude záležet nejenom na volebních vý-
sledcích, ale především na povolebních koaličních 
námluvách.  (ina)
 

(Seznam lídrů  do voleb na straně 3)

Bitva o senátorská a krajská křesla začíná!

Dopravní 
podnik chystá 

velkolepou 
oslavu

V sobotu 10. září  pořádá Dopravní pod-
nik města Mostu DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 

Unikátní akce se koná k příležitosti 115 let 
MHD na Mostecku. Návštěvníci uvidí veške-
rou techniku - autobusy, tramvaje, jeřáb či 
vysokozdvižnou plošinu a  jako první budou 
moci otestovat zbrusu novou tramvaj EVO 
I. Bude možné vyzkoušet trenažér automo-
bilu, simulátor úrazu hlavy či zavítat na sta-
noviště na prevenci alkoholu a návykových 
látek.  Policie ČR připraví informační stánek 
a pochlubí se technikou. HZS ukáže hašení 
požáru přímo v areálu podniku a Městská 
policie předvede ukázku výcviku psů. K vi-
dění budou ukázky závodních motokár, for-
mulí či sportovních vozů.

Pro děti je připravena nafukovací skluzav-
ka, stánek s nafukovacími balónky a  dopro-
vodná hudba s moderátorem. Připraveny 
jsou i věcné ceny – stačí vyplnit anketní lís-
tek a zapojit se do soutěže.  Den otevřených 
dveří vznikl za podpory Ústeckého kraje.

PROGRAM 
• 09:00 zahájení (vstup zdarma)
• 10:00  ukázka činnosti HZS Ústeckého 

kraje
• 10:45  losování anketních lístků a vy-

hlášení výherců věcných cen
• 11:00  ukázka činnosti Městské policie 

Most
• 12:00 ukončení

  Rekonstrukci a omezení čeká silnici od kruháku u chemičky směrem na Most.

MUDr. Jiří Biolek, Starostové a Nezávislí Alena Dernerová Mgr. Libuše Hrdinová, ODSMUDr. Alena Dernerová, Severočeši.cz

Ing. Josef Nétek, KSČM Jiří Maria Sieber, Řád národa Jiří Šlégr, ČSSD Oto Zaremba, DSSS



  



Kandidáti do Senátu jsou řazení 
dle abecedního pořádku.
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MOST – Investiční akce v Mostě 
jsou během léta v  plném prou-
du. Ostudu už přestalo dělat 
i schodiště u Prioru. 

Stavební práce v různých 
částech města právě vrcholí. 
„U konce je většina oprav v zá-
kladních a mateřských školách, 
stejně jako oprava chodníku se 
schodištěm v ulici Karla Marxe, 
kterou měly na starosti Technické 
služby města Mostu. Opravovaly 
se ale také stmívače a chladicí 
zařízení v městském divadle,“ 
uvedla tisková mluvčí mostecké-
ho magistrátu Alena Sedláčková.

Jednou z nejnákladnějších 
investičních akcí letošního léta 
byla rekonstrukce kanalizace ve 
sportovní hale, která byla v ha-
varijním stavu. Celkové nákla-
dy na rekonstrukci kanalizace, 
včetně sportovní části a části 
pro veřejnost, činily zhruba 1,5 
milionu korun. 

Mezi významné investiční 
akce patří i oprava 45 lodžií 
na budově penzionu pro seni-
ory v Barvířské ulici, která by 
měla skončit v polovině září. 
Dokončena bude také opra-
va chodníku u základní školy 
v ulici U Stadionu. „Během 
léta skončila rovněž výstavba 
přechodů pro chodce v Čepi-
rozích a v Pražské ulici, stejně 
jako rekonstrukce autobusových 
zastávek v Topolové ulici nad 
Aquadromem,“ vyjmenovala 
dále Alena Sedláčková. Těsně 
před dokončením je i oprava 
schodiště u Prioru. Schodiště 
není bezbariérové. Jeho plo-
cha se zúžila, opravila se část 
z  žulových stupňů a zbývající 
část zrevitalizovala a opatří 
se novou okrasnou výsadbou. 
„Tyto stavby ještě čeká kolauda-
ce,“ doplnila Alena Sedláčková.
 (sol)

MOST – Statisíce korun měsíčně dluží cestující Dopravnímu podni-
ku měst Mostu a Litvínova na sankcích za jízdy na černo. Lidí, kteří 
jezdí MHD bez platné jízdenky, ale ubývá. Vzrůstá však agresivita 
pasažérů. 

Ročně přepraví Dopravní 
podnik měst Mostu a Litvínova 
kolem 27 milionů cestujících. 
„V průměru činí naše pohledáv-
ky měsíčně kolem tří stovek tisíc 
korun. Měsíčně rozdají revizo-
ři kolem tři sta pokut, z  toho je 
25 procent uhrazených. Ostatní 
pokuty předáváme právní kance-
láři,“ uvádí šéf dopravního pod-
niku Daniel Dunovský. Celkově 
vyšplhaly pohledávky za neza-
placené pokuty na 48 milionů 
korun. „Pohledávky se částečně 

dařilo vymoci exekucemi. Měli 
jsme s  tím ale nemalé fi nanční 
výdaje. V současné době se proto 
pohledávky snažíme prodávat, 
i když je to za poměrně nízký fi -
nanční obnos,“ podotýká Daniel 
Dunovský. 

Černých pasažérů v  celko-
vém měřítku ubývá. „Jsou lidé, 
kteří si jízdenku nikdy nekoupí. 
Někteří to jen tak zkusili. Kvůli 
vyšším sankcím je to od jízd na 
černo ale spíše odradilo,“ říká ře-
ditel Dunovský. 

Pokud hříšníci, které revizoři 
přistihnou bez jízdenky, zaplatí 
na místě, přijde je pokuta na 400 
korun. „Jestliže cestující zaplatí 
sankci do pěti dnů od udělení po-
kuty, zaplatí stále čtyři sta korun. 
Pokud je to déle, sankce se úměr-
ně zvedá,“ apeluje Daniel Du-
novský. Pokud nezaplatí černý 
pasažér sankci do pěti dnů, musí 
si připravit osm set korun. Dá-li 
si načas více jak 25 dnů, přijde 
ho cestování v MHD až na tisíc 
pět set korun. Vliv na snížení 
počtu černých pasažérů má prý 
i to, že se revizoři oblékají do 
uniforem. Cestující tak už zdáli 
revizory poznají, a mnohdy si 
cestu na černo rozmyslí. „Nebo 

si počkají na zastávkách a jedou 
dalším spojem,“ dodává Daniel 
Dunovský. Dopravní podnik při 
kontrolách využívá také spolu-
práci a pomoc městské policie. 
„Velice dobře spolupracujeme 
s městskou policií, co se týče plá-
novaných kontrol. Není ale mož-
né, aby strážníci chodili s  námi 
na všechny,“ informoval ředitel 
dopravního podniku. 

Revizoři podstupují 
psychotesty

Revizoři dopravního podniku 
v  Mostě museli nedávno nově 
projít psychotesty. „Všichni za-
městnanci, kteří jsou u přeprav-
ní kontroly, psychotesty prošli. 
Máme zájem na tom, aby tuto ná-
ročnou činnost nedělali například 
labilní jedinci, ale lidé, kteří umějí 
jednat pod tlakem,“ vysvětluje 
ředitel dopravního podniku Da-
niel Dunovský s tím, že revizoři 
stále častěji čelí agresivnějším 
útokům. Mezi revizory pracují 
u dopravního podniku jak ženy, 
tak i muži. „Paradoxně si agresoři 
zlost vybíjejí především na mu-
žích - revizorech. Nejčastěji jsou 
to lidé pod vlivem návykových 
látek, ale nejen ti,“ tvrdí Daniel 
Dunovský. I když mají revizoři 
často náročnou službu, jejich 
nedostatkem dopravní podnik 
netrpí. „Průběžně revizory přibí-
ráme. Máme dobrou spolupráci 
s  úřadem práce, a momentálně 
máme plný stav,“ doplnil ředitel. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST – Město Most vyhlásilo 
novou foto soutěž pro milovní-
ky cyklistiky Selfi e*Most*kolo. 
Vítězové mohou získat nové 
cyklistické helmy nebo pozvání 
na Velkou podzimní cyklojízdu. 

Podmínkou soutěže je pořídit 
fotografi i na kole. Ta by měla ob-
sahovat jejího autora (selfi e), zají-
mavé místo v Mostě a jízdní kolo. 
Ti, kdo by se ještě chtěli soutěže 
zúčastnit, mají čas do 10. září. 

Fotografi e ve standardních 
formátech (nejlépe jpg) ve veli-
kosti do 4 MB je možné poslat 
na adresu cistamobilita@mes-
to-most.cz nebo prostřednic-
tvím zprávy administrátorům 
facebookové stránky Mostem 
odpovědněji: Poznejte čistou 
mobilitu. „Fotografi i je třeba po-
psat, uvést místo jejího pořízení 
a dále jméno, příjmení, e-mail 
a bydliště jejího autora. Každý 
soutěžící, který musí být pouze 
z Mostu, Litvínova nebo okolních 
obcí, může zaslat pouze jednu 
fotografi i,“ upřesňuje podmínky 
tisková mluvčí. 

Po zaslání prochází fotografi e 
schvalovacím procesem. O vý-
herci budou rozhodovat uži-
vatelé Facebooku na stránkách 
projektu Mostem odpovědněji: 
Poznejte čistou mobilitu. Do 
dvou dnů bude fotografi e zve-
řejněna na facebookové strán-
ce. Fanoušci následně mohou 
jednotlivé fotografi e označit 
stisknutím tlačítka „to se mi 
líbí“. Nakonec budou určeni 
celkem čtyři výherci. „Prvním 
bude autor fotografi e s  největ-
ším počtem ‚lajků‘, další dva bu-
dou vylosováni z těch, jejichž fo-
tografi e skončily na druhém až 
pátém místě. Poslední výherce 
bude vylosován ze všech účast-
níků soutěže. Šanci na výhru 
mohou účastníci soutěže zvýšit 
tím, že se stanou členy skupiny 
a budou svou fotografi i sdílet 
se svými přáteli,“ doplnila dále 
Alena Sedláčková. 

Podrobné podmínky jsou pří-
stupné na webových stránkách 
města Mostu www.mesto-most.
cz. (sol)

Soutěžte o nejlepší 
cyklo selfi e

Schodiště u Prioru 
už nedělá ostudu

MOST – V Mostě na Skupovce si už opět musí řidiči platit za parková-
ní. Výluka parkovacích automatů, která byla jen dočasná, skončila.  

Úlevu na parkovném, které je 
jinak zdarma jen na půl hodiny, 
zavedly technické služby, které 
mají správu parkovacích auto-
matů včetně tržeb na starosti, 
kvůli stavebním pracím v okolí 

Skupovy ulice a omezení parko-
vání zdejších obyvatel. 

Nové parkovací automa-
ty, které instalovaly technické 
služby v  loňském roce, fungují 
pouze ve dvou ulicích v Mostě. 

V  ulici Skupy a také na třídě 
Budovatelů. „Instalace nových 
parkovacích automatů v roce 
2015 byla fi nančně nákladná 
akce. S novými automaty jsme 
také umožnili půl hodiny parko-
vání zdarma, které snížilo příjmy 
zhruba o třetinu. Co se týče výše 
tržeb, velká část výnosů slouží 
k úhradě provozních nákladů 
a amortizaci přístrojů. Zbývající 
prostředky jsou využity v rámci 
nekomerčních aktiv technických 
služeb, například k podpoře 
sportu, kultury a dalším aktivi-
tám,“ uvedl ředitel Technických 
služeb města Mostu Karel Mu-
tinský. 

Placení parkovného v dalších 
částech města by se v  nejbližší 
budoucnosti řidiči obávat ne-
měli. „S rozšířením parkovacích 
automatů nepočítáme. Jejich 
rozmístění je hlavně součástí 
koncepce města na regulaci par-
kování v centru města, v dalších 
místech jsou možnosti pro krát-

kodobé parkování lepší,“ potvr-
zuje ředitel Mutinský. 

Lidé mají možnost platit par-
kovné i prostřednictvím služby 
SMS, a to už i v  případě pů-
vodních, starších parkovacích 
automatů. Tuto výhodu využí-
vají v současnosti stovky řidičů. 
„Služba placení parkovného přes 
SMS je zavedena od poloviny 
roku 2011. Měsíčně ji využívá 
zhruba 200 zákazníků. Cílem 
této služby je ulehčení situace 
zákazníkům, kteří u sebe nema-
jí drobné na zaplacení poplatku 
v hotovosti. Výnosově se jedná 
o službu s minimálním ziskem,“ 
hodnotí ředitel technických slu-
žeb. V  případě, že řidiči chtějí 
využít půlhodinu parkování 
zdarma, musí si vytisknout par-
kovací lístek. Tisknout jej ne-
musejí jedině v  případě, že vy-
užijí službu SMS. „Až poloviny 
zákazníků, kteří využijí službu 
SMS, se týká parkovné zdarma,“ 
dodává ředitel Mutinský.  (sol)

S dalšími parkovacími automaty 
se v Mostě zatím nepočítá

Černých pasažérů v MHD ubývá, 
jsou ale více agresivní

MOST - Už o tomto víkendu 2. až 4. září přivítá mostecký autodrom 
(letos počtyřiadvacáté) Nejprestižnější a nejnavštěvovanější závo-
dy každoročního kalendáře autodromu - Czech Truck Prix (CZTP). 

„Naším cílem je spokojený di-
vák. Letos se návštěvníci mohou 
těšit na řadu novinek a překva-
pení,“ uvedla obchodní a mar-
ketingová ředitelka společnosti 
AUTODROM MOST Jana Svo-
bodová. 

Zásadním vstřícným krokem  
je podle sportovního ředitele 
autodromu Michala Marka pře-
sunutí termínu závodů Czech 
Truck Prix o týden později na 
první zářijový víkend. „Důvo-

dem je dlouhodobá kolize s dal-
ším velmi významným tuzem-
ským podnikem, Barum Czech 
Rally Zlín. Věříme, že to fanoušci 
ocení a přesunou se k  nám i ti, 
kteří lemovali tratě Barumky,“ 
uvedl.

Novinkou je také jednotné 
vstupné do celého areálu, tedy 
jak na divácký svah, tak i do pad-
docku, samého „srdce“ závodů. 
Zblízka si tedy zájemci mohou 
prohlédnout i zázemí jednot-

livých týmů. Děti do 130 cen-
timetrů mají vstup zdarma, za 
větší děti do 18 let věk pak jejich 
doprovod zaplatí jen 90 korun. 
Vstupenka platí jeden den, na 
jejím majiteli záleží, zda si k ná-
vštěvě autodromu vybere sobotu, 
nebo neděli. Umožní také přístup 
na Grid walk, tedy na startovní 
rošt těsně před zahájením samot-
ného závodu. Diváci si tak užijí 
vzrušenou atmosféru těsně před 
startem a budou nablízku jezd-
cům a členům jejich týmů.

Ve Fan Village se diváci mo-
hou zúčastnit rozhovorů, auto-
gramiád a focení jezdců. Ujít by 

si neměli nechat ani krátký zá-
vod na cílové rovince s vybraný-
mi závodními speciály různých 
druhů a typů, za volant dakar-
ského speciálu usedne David 
Vršecký. Za podívanou určitě 
stojí také show nejlepšího čes-
kého kaskadéra na motocyklu 
Martina Krátkého. „Máme v zá-
loze i další překvapení, například 
netradičně pojatý koncert kapely 
PORTLESS, adrenalinový volný 
pád z  deseti metrů či vyhlídko-
vý let vrtulníkem. Těšíme se na 
všechny a doufáme, že návštěva 
bude rekordní,“ doplnila Jana  
Svobodová.

Pozor vstupenky 
od podvodníků!

Na černém trhu se začaly prodávat vstupenky na závody Czech 
Truck Prix 2016 – 6. podnik evropského šampionátu okruhových 
tahačů FIA ETRC. „Důrazně varujeme před nákupem levnějších 
vstupenek na závody od podvodníků. S lístkem z černého trhu se 
jeho majitel do areálu autodromu nedostane. Systém jej odhalí, 
vstupenku zablokuje. Nebude možné, bohužel, brát v  potaz ani 
argument, že kupující jednal v dobré víře,“ upozornila obchodní 
a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana 
Svobodová.

Vedení společnosti doporučuje pořídit vstupenku v předpro-
deji prostřednictvím webových stránek autodromu, nebo osobně 
na recepci administrativní budovy polygonu. „Ve dnech konání 
závodu pak každý bez obav zakoupí lístek přímo na pokladnách 
u vchodů,“ doplnila Jana Svobodová. (nov)

Závody tahačů nabídnou řadu novinek

  Parkovací lístek musíte vytisknout i na parkování zdarma.

  Revizoři čelí stále častěji agresivním útokům.
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Chodník má zdržení
MOST – Třetí etapa opravy 

chodníku v Moskevské, kterou 
měla provést společnost JMV 
tech s. r. o. v červnu 2014 zů-
stává nedokončená. „Část stav-
by je již dokončena. Vzhledem 
k novému posouzení dopravní 
situace bylo nutné zpracovat no-
vou projektovou dokumentaci, 
a protože odhad nákladů pře-
sáhl 10 milionů Kč, bude muset 
být – v případě schválení reali-
zace – vyhlášena nová veřejná 
zakázka,“ vysvětlila zdržení 
mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková. 

Nové učebny
MOST – Základní škola 

v Okružní ulici si pořídila z re-
zervních fondů nový konvekto-
mat a také plánuje projektovou 
dokumentaci na rekonstrukci 
učebny na PC učebnu. V zá-
kladní škole v ulici Obránců 
míru vyměnili zastřešení nad 
vstupem do jednotlivých pa-
vilonů a zastřešení spojova-
cích chodníků. Kromě toho 
škola nechá zpracovat projekt 
pro odbornou učebnu pří-
rodních věd. Základní škola 
v ulici Zdeňka Štěpánka poří-
dila nový obklad v přípravně 
zeleniny a instalovala novou 
výlevku v úklidové místnosti 

a ve školní jídelně. Tyto akce 
schválili školám mostečtí rad-
ní a základní škole v Okružní 
ulici dále výjimku z nejvyššího 
počtu žáků v přípravné třídě 
z 15 na 16 dětí od 1. 9. 2016 do 
31. 8. 2017.

Znak „na dračku“
MOST – Čtyřikrát v průbě-

hu prvního pololetí požádaly 
nejrůznější subjekty o použití 
znaku města Mostu. Ve všech 
případech se jednalo o pou-
žití nekomerční a všem byl 
také souhlas s užitím znaku 
udělen bezplatně. „Jednalo se 
například o zobrazení znaku 
v příloze vědecké publikace Klíč 
ke znakům měst nebo o užití 
znaku během dějepisné soutě-
že gymnazistů,“ vyjmenovala 
na příkladu tisková mluvčí 
mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. 

Škody v honitbách
MOST – Radní schválili ná-

hrady škod způsobených zvěří 
v honitbách Klíny a Mníšek 
a uložili řediteli Správy měst-
ských lesů Most, aby současně 
informoval vedení města o prů-
běžném stavu škod na porostech 
a plnění opatření ke snižování 
škod ze strany držitelů honiteb.

(sol)

(Pokračování ze strany 1)

Seznam politických stran a hnutí do krajských voleb a jejich lídři 

1. Alternativa pro obč any - Pavla Vacková , 51 let, OSVČ , Dě č í n
2. ANO 2011 - Ing. Petr Urbá nek, 48 let, manaž er, Litomě ř ice
3. Č SSD - Jaroslav Foldyna, 56 let, poslanec PS PČ R, Dě č í n
4. DSSS - NE imigrantů m, PROTI nepř izpů sobivý m, PRO poř á dek - Mgr. Tomá š  Van-

das, 47 let, př edseda DSSS, Ú stí  nad Labem 
5. Ilegá lní m imigrantů m NE - pení ze radě ji pro naš e dě ti - Pavel ˝Svoboda, 73 let, 

vydavatel mě sí č ní ku Trefa, Teplice
6. JsmePRO! Kraj 2016 - Mgr. Leo Steiner, 45 let, ř editel sekce SFŽ P Č R, Smolnice
7. Koalice Svoboda a př í má  demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Prá v Ob-

č anů  - Mgr. Bc. Petr Š mí d, 52 let, ř editel ZŠ  a MŠ , Varnsdorf
8. KSČM - Oldř ich Bubení č ek, 63 let, hejtman Ú stecké ho kraje, noviná ř , Bí lina
9. Komunistická  strana Č eskoslovenska - Ing. Miroslav Hejna, 70 let, dů chodce, Li-

tomě ř ice
10. Ná rodní  demokracie - Adam Benjamin Bartoš, 36 let, př edseda Ná rodní  demokra-

cie, Kadaň 
11. Ne ilegální Imigraci - Peníze raději pro naše lidi - Mgr. Petra Kotyzová, 51 let, stř e-

doš kolská  uč itelka, Chomutov
12. Nový Sever - Mgr. Milan Mä rc, 50 let, ř editel SVČ  Domeč ek Chomutov, Chomutov
13. ODS - PaedDr. Jiř í  Kulhá nek, 54 let, starosta mě sta Kadaň , Kadaň 
14. Pirá ti a Strana zelený ch - Daniel Pitek, 49 let, země dě lec, lesní k, hospodský , mluvč í  

kampaně  „Bez peně z do lesa nelez“, Velemí n
15. ProKraj - Ing. Vě ra Nechybová, 44 let, primá torka statutá rní ho mě sta Ú stí  nad La-

bem, Ú stí  nad Labem
16. Sdružení pro republiku – Republikánská strana Č ech, Moravy a Slezka - Michal 

Pů lpá n, 40 let, OSVČ , Jí lové 
17. Severoč eš i.cz - MUDr. Sá š a Š tembera, 66 let, lé kař , chirurg, Most
18. Starostové a Nezávislí - Ing. Petr Liš ka, 46 let, starosta obce, Malé  Ž ernoseky
19. Starostové  a Sportovci pro Ú stecký  kraj - Ing. Petr Medá č ek, CSc., MBA, 58 let, 

starosta mě sta Budyně  nad Ohř í 
20. Svobodní  a Soukromní ci - Ing. Š tefan Drozd, 51 let, starosta mě sta
21. TOP 09 - Ing. Michal Kuč era, 48 let, poslanec PSP Č R, Louny
22. Ú svit s Blokem proti islamizaci - David Ká dner, 39 let, starosta, poslanec PČ R, Nová  

Ves v Horá ch
23. Volte Pravý  Blok - Gustav Baumann, 45 let, zootechnik, Podboř any

z Rady města Mostu

MOST – Do Městského divadla v Mostě vane čerstvý vítr. Po divadel-
ních prázdninách se mohou diváci a příznivci prken, co znamenají 
svět, těšit na nové herecké tváře. Umělecký soubor rozšíří Ondřej 
Novák a Kristýna Hulcová. Nepůjde ale o jediné novinky v obsazení.  

Od poloviny srpna se za 
zdmi mosteckého divadla již 
pilně zkouší - i když podle pro-
gramu začíná divadlo žít až 7. 
září tradičním Divadelním vi-
nobraním, kdy proběhne křest 
divadelních vín z Českého 
vinařství Chrámce. „Letošní 
vína se jmenují Hoke a Daisy, 
podle výherců Ceny diváka za 
rok 2015,“ prozradila Lenka 
Krestová z  Městského divadla 
v Mostě.  

Během letních prázdnin 
došlo na mostecké divadelní 
scéně k  obměně umělecké-
ho souboru. Některé herecké 
tváře tu už diváci vídávat ne-
budou, na nové se ale mohou 
těšit. „Od září nebudou diváci 
na jevišti mosteckého divadla 
již tak pravidelně vídat Miro-
slava Večerku, který odchází 
do divadla v Kladně, Willia-
ma Valeriána, který se bude 
věnovat divadelním projektům 
a Veroniku Týcovou, která si 
bude nějakou chvíli užívat 
rodinného života,“ potvrdila 
Lenka Krestová. Umělecký 
soubor ale bude posílen na-
příklad o Ondřeje Dvořáka, 
jehož mohli diváci vidět jako 
Christophera v Podivném pří-
padu se psem. „Ondřej Dvořák 
se představí v připravovaném 
muzikálu Starci na chmelu 
v roli Filipa, na který se mo-
hou naši příznivci těšit už 16. 
září, kdy uvedeme premiéru,“ 

zve všechny do divadla Lenka 
Krestová. 

Mostečané se také mohou 
těšit na dvě hostující ženské 
tváře, a to Andreu Traganovou 
(Kateřina ve Zkrocení zlé ženy) 
a mladou absolventku JAMU 
v Brně Kristýnu Hulcovou, kte-
rá v muzikálu Starci na chmelu 
ztvární roli Hanky. Novým pří-
růstkem je také Marcel Rošetz-
ký,  který dosud hostoval napří-
klad v Řidiči paní Daisy, v Noci 
na Karlštejně na Hněvíně  či 
v Prokletí rodu Baskervillů. 

Šermíř z Valmezu 
a čerstvá 
absolventka

Ondřej Dvořák – nový člen 
souboru 

Rodák z Valašského Meziříčí 
je absolventem JAMU - čino-
herního herectví. Ovládá růz-
né druhy sportů, šerm, jízdu 
na koni, moderování a zpěv. 
V divadle Bolka Polívky v Brně 
účinkuje v inscenaci Like Shake-
speare, v Divadle Feste v insce-
naci Hřiště.  V Městském diva-
dle v Mostě se poprvé představil 
v roli Chritophera v inscenaci 
Podivný případ se psem. Od 

září se stal novou posilou stálého 
souboru a divákům se představí 
rolí Filipa v připravovaném mu-
zikálu Starci na chmelu. 

Kristýna Hulcová – nová 
tvář 

Rodačka z Českých Budějo-
vic. Čerstvá absolventka JAMU 
v Brně – činoherního herectví. 
Má bohaté zkušenosti z jeviště, 
fi lmu i rozhlasu. Hraje na kla-
vír a u toho zpívá, zpívat zvládá 
i bez klavíru. Hraje na bicí, xylo-
synth, tvoří elektronickou hud-
bu. Ovládá různé druhy tanců. 
Mosteckým divákům se před-
staví jako Hanka v připravova-
ném muzikálu Starci na chmelu. 

(sol)

Na mostecké divadelní scéně 
se objeví nové herecké tváře

Ondřej Dvořák Kristýna Hulcová

Rock sobota u Kosmosu
MOST – V sobotu 3. září od 15 hodin si můžete užít u kina 
Kosmos velkou kulturní akci. Od 15 hodin si zde přijdou na své 
dospělí i děti. Těšit se můžete na Divadlo rozmanitostí, kapely  
Maniac, Bourbon acoustic a Cumbal. Chybět nebudou dětské 
atrakce, ochutnávka piva, občerstvení a ohňostroj. Vstupné je 
zdarma!  (red)
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OBRNICE - Oblíbené Obrnické 
slavnosti slaví kulaté jubileum. 
Letos slavnosti vypuknou v so-
botu 3. září, jako vždy v areálu 
starého fotbalového hřiště. 
Desátý ročník tradičních Obr-
nických slavností láká na Lucii 
revival, Holki či Železného Ze-
kona.

I v letošním roce se do příprav 
Obrnických slavností aktivně za-
pojují dospělí, děti i senioři z řad 
veřejnosti. „Důležitá je také spo-
lupráce s místními spolky, sdru-
ženími a neziskovými organiza-
cemi. Bez jejich pomoci bychom 
se při pořádání společenských 
akcí už neobešli,“ říká obrnická 
starostka Drahomíra Miklošová. 
Slavnosti si ani letos nenechá ujít 
delegace z partnerského saského 

města Stollberg. Oslavy zahájí 
ve 13 hodin pěvecké a taneční 
vystoupení místních dětí. Sta-
rostka pak o dvě hodiny později 
slavnosti ofi ciálně zahájí přivítá-
ním návštěvníků. Program na-
bídne koncert kapely Lucie re-
vival, vystoupení legendárního 
siláka a držitele mnoha rekorů 
Železného Zekona či písničky 
populární dívčí skupiny Holki. 
Na slavnostech se představí I ka-
pela z města Stollberg. Sobotním 
odpolednem návštěvníky pro-
vede moderátor a imitátor Petr 
Martinák. Chybět pochopitelně 
nemůže ani chutné občerstvení. 
Pro děti je připravena spousta 
atrakcí. Těšit se mohou také na 
svezení na koních či na segway. 

(nov)

MOST – Sobota na mosteckém hipodromu byla ve znamení dostiho-
vého dne – Velké ceny Ústeckého kraje. Závody a vše, co k takovéto 
události patří, bedlivě sledoval i nový majitel mosteckého dostižiště 
a prezident Jockey Clubu ČR v jedné osobě Jiří Charvát. 

I přes úmorné vedro se mos-
tecký hipodrom hemžil návštěv-
níky. Sázelo se, vydatně fandilo 
a možné bylo i projet se na koni. 
Na své si přišly i děti, pro které 
byly připraveny atrakce v dět-
ském centru a vyhlášení soutěže 
v malování. V průběhu dne na 
hipodrom zavítalo na dva tisíce 
lidí, kteří mohli sledovat souboje 
rychlých koní celkem v osmi do-
stizích. Nechyběl ani tradiční do-
stih poníků na 400 metrů. Vítě-
zem Velké letní ceny Ústeckého 
kraje, rovinového dostihu I. kate-
gorie na 1 800 metrů, se stal kůň 
Sapsiree ze stáje Joly s žokejem 
Michalem Machem v sedle. Na 
sobotní dostihy zavítal také nový 
majitel hipodromu Jiří Charvát, 

který letos v květnu vydražil vět-
šinový podíl společnosti za osm-
náct miliónů korun. (ina)

Obrnické slavnosti 
vypuknou už tuto sobotu

nejzajímavější SLEVY v regionu
S CENTRAL KLUBEM!

Více na www.centralklub.cz
nebo v infokoutku OC. 

Výhodné ceny

/occentralmost/centralmost

Dostihy sledoval 
nový majitel 
hipodromu

MOSTECKO – Občanští demokraté odstartovali svou předvolební 
kampaň. Představili žhavé želízko do Senátu – kandidátku Libuši 
Hrdinovou a jedničku krajské kandidátky za Mostecko Drahomíru 
Miklošovou  a také hlavní body svého programu. ODS cílí především 
na nepřizpůsobivé, špatný systém sociálních dávek a bezpečnost.

„Naše předvolební kampaň 
bude kontaktní a především sluš-
ná. ODS postupně navštíví všech-
na větší města v kraji a voličům 
představí kandidáty do Zastu-
pitelstva Ústeckého kraje,“ říká 
lídryně mostecké kandidátky 
a současně starostka Obrnic Dra-
homíra Miklošová. Jak dále pro-
zradila, setkání s občany v Mostě 
proběhne 29. září od 14 do 17 
hodin před vinárnou U Divocha 

na třídě Budovatelů a v Litvínově 
29. září od 14 do 17 hodin před 
vinárnou Svatá Anna u kostela. 
Plánuje se také návštěva před-
sedy ODS Petra Fialy. Veřejnost 
s ním bude mít možnost podeba-
tovat v Mostě 16. září. Místo a čas 
budou ještě upřesněny. „Voliči se 
budou moci zeptat na všechny 
body z našeho programu, které 
jsou současně oblastmi, které náš 
region a jednotlivá města nejvíc 

trápí. Zneužíváním sociálních 
dávek počínaje, přes bezpečnost 
až po vysokou nezaměstnanost,“ 
říká dále Drahomíra Miklošová. 
Mezi další body, které má ODS 
v programu, patří například 
snížení byrokracie, oživení turi-
stického ruchu, podpora podni-
katelů a další. „ODS se ve svém 
programu dotýká všech oblastí, 
které je potřeba v našem regionu 
řešit,“ dodává Drahomíra Miklo-
šová. O setkání s kandidáty do 
krajského zastupitelstva a kandi-
dátkou do Senátu Libuší Hrdino-
vou nepřijdou ani lidé v obcích. 
I jejich obyvatele plánuje ODS 
před volbami navštívit.  (red)

ODS: „Naše předvolební 
kampaň bude slušná“

Nový majitel hipodromu Jiří Charvát sledoval závody se svými dětmi.

Na hipodromu se vyhlašovala dětská výtvarná soutěž – tématem byli, 

jak jinak, než koně.

Jednu z cen předával italský zpěvák Davide Mattioli (zleva: Moderátor Vlasta Vébr, Davide Mattioli, ředitel 
United Energy Milan Boháček a ředitel Hipodromu Most Josef Pouzar.

Hejtman Oldřich Bubeníček a Jiří Charvát si měli o čem povídat.

Drahomíra Miklošová Libuše Hrdinová
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Ta jediná pravá 
láska

Miloval Emu nesobeckou 
a nekritickou láskou. Věděl, 
že má řadu chyb, které jsou 
pro některé lidi naprosto ne-
přijatelné. Jemu to bylo jed-
no. Jediné, co si přál, bylo, aby 
byla Ema šťastná. Poznal ji při 
studiu na vysoké 
škole. Od prvního 
dne věděl, že ho 
k té zvláštní dívce 
poutá něco silněj-
šího, než byla jeho 
vůle. Začali spolu 
chodit, nastěho-
vali se do společ-
ného pronájmu. 
Ema byla veselá 
dívka, která měla 
ráda mužský ob-
div a sex. Nedoká-
zala odolat, když ji 
k sobě lákal jiný muž. Přátelé 
mu často domlouvali, aby se 
s  ní rozešel. Je to prý holka 
pro všechny, která nedokáže 
být věrná. Podvádí ho a on 
je ostatním k  smíchu. Bylo 
mu to jedno. Chtěl mít Emu 
pro sebe, a když nedokázala 
jinak žít než v nevěře, neřešil 
to. Několikrát dokonce Emu 
přistihl v  jejich bytě s  jiným 
mužem. Ema se pak styděla, 
plakala a přesvědčovala ho, že 
on je jediný, koho ona miluje. 
Odpustil jí vždy okamžitě. Po 
čase se s Emou vzali. Přísaha-
la, že nechce už nikdy jiného 
muže. Jen jeho. S  ním chce 
mít děti, zestárnout. Jeho ro-
dina brala rozhodnutí o svat-
bě velmi špatně. Bratr i rodiče 
se mu snažili sňatek rozmlu-
vit. Mluvili o Emě zle, padala 
ostrá slova. A tak se s  rodiči 
i bratrem přestal stýkat. Ne-
věřil Emě, že by se změnila, 
ale bylo mu to jedno. Chtěl 
jenom ji. Po prvním roce 
manželství, kdy si Ema občas 
odskočila k jinému muži, stá-
le čekali na dítě. Ema chtěla 
děťátko za každou cenu. Byla 
ještě mladá, vinu dávala jemu. 
Začala mu vyčítat, že ji nemi-
luje a nedává do sexu dostatek 
vášně. Proto se jí stále nedaří 
otěhotnět. Dělala mu scény, 
vyhrožovala, že se rozvede. 
Odcházela od něj a vracela 
se. Tak uběhly další dva roky 
jejich manželství. Hysterie 
a výstupy byly na denním 
pořádku. Bylo mu smutno 
za Emu. Nechal se vyšetřit, 
věděl, že je v  pořádku. Ema 
už spala s tolika muži a nikdy 
neotěhotněla. Poslední tři 
roky nebrala antikoncepci 
a stejně se jí nedařilo. Bylo 
mu jasné, že Ema mít děti 
nikdy nebude. Trpělivě če-
kal, až to pochopí i jeho žena 
a alespoň trochu se uklidní. 
Čím hůř se k němu Ema cho-
vala, tím víc ji miloval. Přál 
si jen jediné, aby byla Ema 
šťastná. Jednoho dne si Ema 
sbalila věci a oznámila mu, 
že odchází. Tentokrát defi ni-
tivně. Našla si jiného muže. 
Opravdového chlapa, který 
se sebou nenechá tak cloumat 
jako on. Věřil, že si jen chvíli 
užije a vrátí se domů, jako už 
tolikrát před tím. Ema se na-
stěhovala k chlapovi, o němž 
se ve městě nemluvilo ani 
trochu dobře. Násilnický typ. 
Podvodník, trochu kradl, 
prodával drogy. Když zjis-
til, u koho Ema skončila, byl 
zděšený. Měl o ni strach. Vo-
lal jí, psal SMS, několikrát za 
ní šel a prosil ji, aby se vrátila 
domů. Děsil se toho, co se jí 
může vedle takového člově-
ka stát. Párkrát byl svědkem 
toho, jak se k sobě Ema a její 

nový partner chovají. On byl 
nadřazený, utrhoval se na ni 
a nařizoval jí, co má dělat. 
Ona byla poddajná a pokor-
ná. Jednou si všiml modřin na 
jejích rukou. Prosil ji znovu, 
ať už se vrátí domů od toho 

násilníka. Od-
mítla, a tak šel na 
policii. Ohlásil, že 
nový milenec jeho 
ženu bije. Vysmá-
li se mu. Pokud 
oznámení nepodá 
sama Ema, nebu-
dou s  tím nic dě-
lat. Už byl zoufalý. 
Tentokrát to trva-
lo příliš dlouho. 
Ema ještě nikdy 
neodešla z domo-
va na tak dlouhou 

dobu. Chtěl ji znovu prosit, 
ale její nový chlap si na něj 
počkal. Nikdy se nepral, a tak 
dostal do těla. Emin milenec 
ho zbil a zkopal, že se nemohl 
zvednout ze země. Než ode-
šel, dostal poučení. Emy si už 
nemá všímat. Druhý den po-
žádala Ema o rozvod. Na ně-
kolik týdnů mu zmizela z očí. 
Když ji znovu potkal, byla 
jiná. Neupravená, chovala se 
divně. Pochopil, že je pod vli-
vem nějaké drogy. Strachem 
o Emu nemohl spát. Nevěděl, 
co má dělat. Když půjde na 
policii, bude to zase jen mar-
ná snaha. Bylo jasné, že se 
stane jenom to, co udělá. Sna-
žil se najít způsob, jak Emu 
dostat zpět domů. Další den 
našli lidé Emu mrtvou. Leže-
la na lavičce v  parku, z  ruky 
jí trčela injekční stříkačka. 
Předávkovala se. Byl šílený 
žalem. Všechno byla jenom 
jeho vina. On jí dovolil, aby 
žila s  tím člověkem, který jí 
dával drogy. Policie neudělá 
nic. Prý se nedá dokázat, kdo 
jí drogu poskytl. Byla to jen 
smrt jedné feťačky. Dál se tím 
nechtěli zabývat. Přestal cho-
dit do práce. Na několik dnů 
se zavřel v  bytě, kde s  Emou 
dřív žili. Myslel jen na ni a na 
to, jak strašně ji zklamal. Byla 
jako malé dítě, neschopná 
odpovídat za své činy, odká-
zaná na svého muže. A on 
to nezvládl. Vybral všechny 
peníze, které měl ušetřené. 
Dřív chtěl pořídit pro Emu 
dům. Teď už pro něj nemě-
ly žádnou cenu. Neuměl se 
pohybovat na hraně zákona. 
Trvalo mu několik dnů, než 
zjistil, kde koupit zbraň bez 
zbrojního průkazu. Nakonec 
se podařilo. Čekal před ba-
rem, kam chodil ten chlap. 
Několik hodin bez pohnutí 
stál ve stínu starého stromu 
a trpělivě čekal. Konečně 
se dočkal. Ten člověk vyšel 
z  baru na ulici. Vedl si roze-
smátou holku. Zabolelo ho 
u srdce za Emu. Nebyla mrtvá 
ani týden a její milenec, který 
ji vlastně zabil, už na ni zapo-
mněl. Nebyl si jistý, že by se 
na dálku trefi l. Šel až k němu. 
Zastavil se těsně u něj. Chlap 
se ušklíbl, když ho poznal. 
Chtěl ho odstrčit. Nehodlal 
se s  ním vůbec bavit. Vytáhl 
pistoli z  kapsy a přitiskl hla-
veň na jeho prsa. Muž ztuhl. 
V očích se mu objevil strach. 
Vystřelil. Holka se s  křikem 
rozeběhla ulicí. Muž ležel na 
zemi u jeho nohou a sténal. 
Přiložil mu pistoli ke spánku 
a vystřelil ještě jednou. Myslel 
na Emu. Před očima měl její 
obraz, když přiložil hlaveň ke 
svému spánku a vystřelil po-
třetí.  (pur)

SOUDNIČKA

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní představila Lithiatické centrum 
při Klinice urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice 
v Ústí nad Labem. Centrum využívá pro léčbu kamenů v ledvinách 
a močovodu nový přístroj – extrakorporální lithotryptor. Ústecké 
pracoviště je první v republice, které moderní přístroj od fi rmy Sie-
mens získalo. Léčba je účinnější, kratší a velmi šetrná. 

Jestliže je pacientovi diagnos-
tikován tzv. „kámen“, dokážou 
na Ústecku lékařští specialis-
té provést kompletní ošetření. 
Centrum je vybaveno pro tento 
účel veškerou potřebnou tech-
nikou, má pneumatické i ult-
razvukové drtiče ledvinových 
kamenů, nově i laser na drcení 
kamenů. 

Pacienti s kameny v ledvinách 
i v močovodu se díky moderní-
mu a komplexnímu vybavení 
mohou zdržet v  nemocnici jen 
jediný den. „Pacient ráno při-
jde, týž den se provede výkon 
a je-li vše v pořádku, odchází 
v odpoledních hodinách domů. 
Další kontrole se podrobuje am-
bulantně za dva až tři týdny, kdy 
lékař zkontroluje, jestli je kámen 
rozdrcený a zda jej tělo samo vy-
loučilo nebo je případně nutné 
použít ještě nějakou další meto-
du,“ uvádí jednu z výhod tisko-
vý mluvčí Krajské zdravotní Jiří 
Vondra.

Lithotryptor nahrazuje celé 
desetiletí sloužící přístroj jiné 
značky. Ten pořídila Krajská 
zdravotní z vlastních zdrojů, 
a to včetně pozáručního servisu 
na dobu pěti let. Cena za přístroj 
činila přes šest milionů a čtyři 
sta tisíc korun a za pozáruční 
servis přes dva a půl milionu. 
„Za nový extrakorporální litho-
tryptor Krajská zdravotní zapla-
tila téměř devět milionů korun. 
V Ústeckém kraji má Krajská 
zdravotní kromě Ústí nad La-
bem přístroj pracující na stejném 
principu i v mostecké nemocnici 

a má ho ještě Městská nemocnice 
v Litoměřicích,“ řekl předseda 
představenstva Krajské zdravot-
ní Jiří Novák. 

Lithiatické centrum je vý-
znamné nejen pro ústeckou 
Masarykovu nemocnici, ale 
i pro léčbu pacientů ze spádo-
vé oblasti Děčínska a Teplicka. 

„Do budoucna chystáme obmě-
nu lithotryptoru i v nemocnici 
v Mostě,“ prozradil generální 
ředitel Krajské zdravotní Petr 
Fiala. 

Nová léčba je 
komfortnější a 
účinnější

Oddělení jednodenní chi-
rurgie, kde se nové Lithiatické 
centrum nachází, vzniklo v roce 
2011 jako první svého druhu 
v České republice. „Když jsem 
před třiceti lety začínal coby 
urolog, vyndání kamenů nebyla 
jednoduchá operace a pacient 
po ní zůstával v nemocnici deset 
dní. Dnes lékař přiloží sondu, 
kámen se rozpadne v prach a ne-
ní-li žádná komplikace, pacient 
odpoledne odchází domů,“ po-
dotýká primář oddělení a ředitel 
zdravotní péče Krajské zdravot-
ní Josef Liehne. Díky novému 

přístroji pacient podstupuje 
léčbu ledvinového kamene bez 
jakéhokoliv řezu či vpichu. Pou-
ze leží na membráně, která do 
jeho těla pouští energii, která se 
koncentruje do jednoho místa. 
Kámen se následně rozpadne 
na drobný písek a pacient tyto 
fragmenty sám z těla močovou 
soustavou vyloučí. „Současný 
přístroj je silnější než ten, který 
mělo Lithiatické centrum dosud. 
Produkuje více energie a procen-
to léčby kamenů je tím pádem 
vyšší. Pro pacienta je nová léčba 
komfortnější, protože dříve mu-
sel zákrok na přístroji podstou-
pit dvakrát až třikrát, zatímco 
nyní stačí většinou pouze jedna 
návštěva,“ podtrhl jednu z hlav-
ních výhod nového přístroje zá-
stupce přednosty Marek Broul. 
Denně absolvují výkon na ex-
trakorporálním lithotryptoru 
čtyři pacienti. Přístroj je v per-
manenci pět dní v týdnu. (sol)

Pozor na rychlost
V  minulém týdnu proběh-

la v okrese Most republiková 
dopravní akce. „Ta byla zamě-
řena zejména na kontrolu sta-
novené rychlosti jízdy vozidel 
na vytipovaných pozemních 
komunikacích. Hlídky doprav-
ního inspektorátu kontrolova-
ly řidiče na silnicích I. třídy, 
v Mostě, Litvínově a přilehlých 
obcích. Během akce policisté 
zastavili ke kontrolám 46 mo-
torových vozidel a zjistili 29 
přestupků v dopravě, za které 
řidičům uložili pokuty ve výši 
14 100 korun,“ uvedla policej-
ní mluvčí Ludmila Světláko-
vá. Třináct řidičů překročilo 
povolenou rychlost a vyinka-
sovalo pokuty ve výši 6 900 
korun. Tři osoby nebyly při-
poutány a u dvou vozidel do-
pravní policisté odhalili špat-
ný technický stav.

Padělané cigarety
Vyšetřovatel mostecké po-

licie zahájil vyšetřování 26leté 
ženy z obce na Litvínovsku, 
která prodávala cigarety bez 
ochranných kolků. Podle poli-
cistů měla žena v provozovně 
prodejny v místnosti sloužící 
jako strojovna výtahu skladovat 
tabákové zboží, z něhož některé 
bylo opatřeno pravými ochran-
nými známkami a některé bylo 
opatřeno padělanými ochran-
nými známkami cizích států. 
Jejich prodejem by vznikla na 
neodvedených daních České 
republice škoda ve výši 29 tisíc 
korun. Ženě hrozí až tříletý trest 
odnětí svobody. 

Cizí peníze
Cizími platebními kartami se 

rozhodl platit sedmatřicetiletý 
muž z Mostu. Ten měl v Mostě 
na ulici najít volně pohozenou 

pánskou peněženku, ve které 
byly platební karty. S jednou za-
šel nakoupit cigarety a v několi-
ka případech se pokusil o další 
nákupy i výběry z bankomatů, 
což se mu již nepodařilo. Kartu 
i peněženku údajně vyhodil. Po-
licisté muže odhalili na základě 
dobré osobní znalosti. O tuto 
portmonku přišel jeden mladý 
muž z Mostu na přesně nezjiště-
ném místě. V ní měl poškozený 
doklady, platební karty, peníze 
i eura, vše v hodnotě 5 100 ko-
run.

Zloděj usnul
Během víkendu se šestadva-

cetiletý muž z  Mostu vypravil 
krást do mostecké nemocni-
ce. „V pozdně noční době měl 
vniknout do budovy mostecké 
nemocnice, ve které se dostal po 
otevření okna do šaten jedno-
ho z oddělení. V nich násilím 
překonal dvířka šatních skříněk 

a odcizil z nich pracovní unifor-
my, dámské hodinky a další věci, 
vše v hodnotě 3 750 korun. Aby 
nebyl nápadný, tak si pracovní 
oblečení vzal na sebe. Odcizené 
věci si ukryl v jiné části budovy. 
Kolem druhé hodiny ranní pro-
šel spojovacím tunelem do další 
budovy a tam z kartotéky odci-
zil monitor počítače a klíče. Za 
pomocí klíčů vnikl do kanceláře 
vedoucího lékaře a v ní si odlo-
žil odcizený monitor. Ze skříně si 
vzal pánskou košili, kterou si ob-
lékl a našel drobné mince, které 
se mu hodily. Pak zřejmě zmožen 
únavou v kanceláři usnul,“ vylí-
čila noční dobrodružství mla-
dého zloděje policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. Cizího 
návštěvníka překvapili až v ran-
ních hodinách zaměstnanci ne-
mocnice, kteří přivolali policii. 
Muž policistům vrátil odcizené 
věci a skončil na policejním od-
dělení. (pur)

Máte ledvinové kameny? – Máme 
nejmodernější přístroj na léčbu!

V loňském roce předsta-
vila Krajská zdravotní jako 
špičku robotický systém da 
Vinci čtvrté generace, prv-
ní v České republice. Teď se 
může nemocnice pochlubit 
dalším, který je také jako 
první v Česku. 

porušené paragrafy

  Ústecké pracoviště je první v republice, které dostalo nejmodernější přístroj pro léčbu ledvinových kamenů.
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MEZIBOŘÍ - Lesy České repub-
liky připravují Naučnou stezku 
Fláje, která by měla být pro tu-
risty alternativou k  uzavřené 
fl ájské oboře. Stavba naučné 
stezky by měla být zahájena ješ-
tě v letošním roce. 

„Stezka povede z Louček na 
Dlouhou Louku, podél plotu obo-
ry k přehradě a jihobřežní cestou 
na Klíny. Výhradně pro pěší bude 
určena odbočka na Loučnou. Na 
stezce budou naučné informační 
tabule, odpočívadla a vyhlíd-
kové prvky,“ prozradil záměr 
Lesů ČR krajský ředitel Zde-
něk Růžek. Na realizaci naučné 
stezky začaly Lesy ČR pracovat 
už vloni. Nejprve bylo nutné 
vypracovat projektovou doku-
mentaci. Lesní cesty totiž musí 
odpovídat především potřebám 
Lesů ČR, proto se projektují tak, 
aby po nich projela i lesní tech-
nika. Trasa cesty Jezdecká mezi 
Litvínovem a Vodním dílem 
Fláje bude kopírovat současné 
lesní cesty, změní se tak povrch 
cesty ze štěrkového na asfaltový. 
Součástí této stezky je i odbočka 

na vrch Loučná, ta se v dolním 
úseku vyštěrkuje. Letos se zahájí 
první etapa, hotovo by mělo být 
v roce 2017. Všechny turistické 
prvky a doplňky pro děti budou 
z přírodního materiálu blízkého 
lesnímu prostředí, většinou ze 
dřeva. Do Meziboří bude stez-
ka napojena v horní části města 
u okálů. „Jsem rád, že je naučná 
stezka už v této fázi. Je vidět, že 
krajský ředitel Lesů ČR plní své 
sliby, které dal starostům svaz-
ku obcí v  loňském roce. Stezka 
je dobrou alternativou pro cestu 
přes oboru. Vhodný způsob pro 
vyžití v Krušných horách v blíz-
kosti Meziboří. Městu navíc vyšla 
společnost vstříc a naučnou stez-
ku napojí v  dalším projektu na 
Meziboří také v horní části sjez-
dovky,“ uvedl starosta Meziboří 
Petr Červenka. Naučná stezka 
Fláje ale nemá být ojedinělou 
aktivitou Lesů ČR směrem k ve-
řejnosti v této oblasti. „Rádi by-
chom ji propojili, pokud to půjde, 
i dál na další naučné stezky,“ 
informoval starosty svazku obcí 
Zdeněk Růžek.  (pur)

LITVÍNOV – Během letních měsíců se ve sportovní hale v Litvínově 
opět pilně pracovalo. Letité a oprýskané tribuny, které dělaly zreno-
vované hale ostudu, už jsou minulostí. Přibylo také sociální zařízení 
a vstup pro diváky. 

Sportovní hala prošla zásadní 
rekonstrukcí v  loňském roce. 
Skvrnou na kráse ale byly tri-
buny, které zůstaly v původním 
stavu a do nové haly jakoby ani 
nepatřily. To se změnilo během 
letních prázdnin. „Na dokončení 
rekonstrukce jsme získali od měs-
ta tři milióny korun, zbývajících 
osm set tisíc korun jsme dodali 
ze svého rozpočtu. Repasujeme 
staré tribuny, pokryjeme je no-
vým zeleným PVC, stěny se na-
tírají. Děláme sociální zařízení 
pro diváky a vstup, na který při 
původní rekonstrukci také ne-
zbyly peníze. Ještě zbývá vyřešit 
zastínění a hala bude kompletně 
zrekonstruovaná,“ říká jednatel 
SPORTaSu Miroslav Otcovský. 
Po rekonstrukci samotné haly 
se hodlá Miroslav Otcovský za-
měřit na okolí haly a nedaleký 
areál litvínovského koupališ-
tě. Už v  loňském roce plánoval 
úpravu okolí haly na přírodní 
park. Neměly chybět nové cesty, 
osvětlení, lavičky. Náletové dře-
viny měla nahradit řízená vý-
sadba okrasných stromů a keřů. 
Na tento projekt chtěl Miroslav 
Otcovský žádat o dotaci. „V sou-

časné době stále ještě probíhá na-
řízený biologický průzkum. Pro-
to jsme také nestihli podat žádost 
o dotaci. Celý průzkum bude 
trvat rok, teprve pak můžeme 

hledat další dotační titul, který 
by našemu záměru vyhovoval,“ 
popsal aktuální situaci Miro-
slav Otcovský. Ten do budouc-
na hodlá změnit také koncepci 
letního koupaliště. „Zajímavou 
myšlenku má předseda SSK Lit-
vínov Marek Tomčík. Ten na-
vrhuje zřídit komisi, která by se 
budoucností koupaliště a propo-

jením obou areálů zabývala. Já 
osobně prosazuji v  areálu zřídit 
autokempink. Rozhodnutí je ale 
samozřejmě na vedení města. 
Hodily by se také dřevěné chat-
ky. Koupaliště s  halou za zády 
by pak mohly využívat sportov-
ní kluby k  letním soustředěním 
mládeže,“ doplnil Miroslav Ot-
covský.  (pur)

LOM- Na zmizelé sousedy i dětské oběti holocaustu vzpomenou žáci 
lomské školy. Během školního roku budou pátrat po osudech lom-
ských židovských rodin a žlutými krokusy si vzpomenou na dětské 
oběti holocaustu. Nové školní projekty připravil s učitelským sbo-
rem Jakub Ozaňák pověřený vedením místní základní školy. Děti 
chce aktivní formou přivést k zájmu o město a jeho minulost. 

Pátrání po osudech
Z původní početné židovské 

komunity v  Lomu po druhé 
světové válce nezbylo mnoho 
rodin. Na všechny, které se 
z města vystěhovaly nebo jejich 
členové zemřeli během druhé 
světové války, si v novém škol-
ním roce chtějí vzpomenout 

děti ze základní školy. „V rámci 
projektu Zmizelí sousedé bude-
me s dětmi pátrat po osudech ži-
dovských rodin. Zajedeme spo-
lečně například do mosteckého 
archivu a budeme hledat zá-
znamy o židovských dětech, kte-
ré v  Lomu navštěvovaly školu. 
Děti se budou ptát pamětníků 

ve svém okolí. Věřím, 
že když se děti takto 
aktivně zapojí do pát-
rání po historii obce, 
budou mít k  Lomu 
jiný vztah. Mnohá 
místa ve městě 
vyjdou z  anony-
mity. Děti už budou vědět, kdo 
tam dříve žil, kdo dům postavil 
a jaký byl jeho další osud. Lom 
se stane více jejich městem, než 
když o něm nevědí téměř nic. 
Dějepis by neměl být pouze 
snůška historických dat, které 
děti zapomenou dřív, než skončí 
školní rok. Co samy vypátra-
jí a zjistí, to jim v  hlavách už 
zůstane,“ říká Jakub Ozaňák. 
Do pátrání po zmizelých sou-
sedech se děti pustí hned od 
září. Podle Jakuba Ozaňáka se 
na projekt už těší. „Je to pro 
ně něco nového. Dobrodružství 
historie. Mluvili jsme o tom 
před koncem školního roku 
a byly nadšené,“ doplnil Jakub 
Ozaňák. 

Kameny zmizelých
Lomská škola se zapojí také 

do projektu Kameny zmizelých. 
Stolpersteine, česky též Kameny 
zmizelých (doslova „kameny, 
o které je třeba zakopnoutpo-
hledem“), jsou dlažební kostky 
s mosazným povrchem vsazené 
do chodníku před domy obětí 
holocaustu a nacistického re-
žimu. Původně šlo o projekt 
německého umělce Güntera 
Demniga. „Chceme tyto kame-
ny umístit před domy, kde dří-
ve žily židovské rodiny, které se 
staly obětí nacismu,“ vysvětlil 
Jakub Ozaňák. V České repub-
lice byly Kameny zmizelých in-
stalovány poprvé v  roce 2008. 
Najít se dají například v Praze, 
Brně nebo Teplicích. Od toho-
to školního roku budou také 
v  Lomu. Kdo si text na nich 

bude chtít 
přečíst, bude 
se muset sklo-

nit. Nevě-

domky tak uctí 
památku kon-

krétního člověka 
i všech šesti milionů 

Židů, kteří byli za války za-
vražděni. 

Krokusy za 
židovské děti

Druhý projekt, kterým chce 
lomská škola uctít židovskou 
komunitu v  Lomu, je projekt 
Krokus. „Připojíme se k projek-
tu, který realizuje irská organi-
zace Holocaust Education Trust 
Ireland ve spolupráci s Odděle-
ním pro vzdělávání a kulturu 
Židovského muzea v  Praze,“ 
uvedl Jakub Ozaňák. Projekt 
je určený žákům starším 11 let 
a běží již několik let na školách 
nejen v Irsku, ale po celém světě 
a každoročně se do něj zapojují 
další a další školy. Na mnoha 
školách se z něj stal dlouhodo-
bý projekt. „Holocaust Educa-
tion Trust Ireland nám zdarma 
poskytne cibulky žlutých kroku-
sů, které na podzim děti zasadí 
na školní zahradě jako připo-
mínku jednoho a půl milionu 
židovských dětí a tisíců dalších 
dětí, jež zemřely během šoa. Vý-
sadba bude mít tvar Davidovy 
hvězdy. Jedná se o druh krokusů, 
které by měly vykvést 27. ledna 
na Mezinárodní den památky 
obětem holocaustu,“ vysvětlil 
dále Jakub Ozaňák. V minulém 
roce se projektu zúčastnilo více 
než padesát pět tisíc studentů 
z Irska a Evropy. Letos se k nim 
připojí i děti z Lomu.  (pur)

S naučnou stezkou 
začnou lesy letos

Diváci se mohou těšit na nové 
tribuny a sportovci na nové zázemí

ZMIZELÍ SOUSEDÉ 
aneb Vzpomínky na holocaust

MEZIBOŘÍ – Meziboří ob-
čanům nabízí čtyři stanoviště 
nádob na biologicky rozloži-
telný odpad. „Za biologicky 
rozložitelný odpad se dle obec-
ně závazné považuje materiál 
rostlinného původu, zejména 
z  domácností, údržby zahrad 
a jiných ploch pokrytých vegeta-
cí. Například listí, větve, tráva, 
rostliny,“ upřesňuje Jaroslava 

Kudrnová z  Městského úřadu 
Meziboří. Ve městě je možné 
tento odpad odložit do hně-
dých nádob o objemu 240 l, 
které jsou umístěny na stanovi-
šti u domu č.p. 324 v  ul. J. A. 
Komenského, dále u sběrného 
dvora v  ul. Okružní, v  ul. Po-
toční u domu č.p. 1 a posled-
ním stanovištěm je Markův ko-
pec a to pod solničkou.  (pur)

Bio odpad do 
hnědých nádob

  Cyklisté se mohou těšit na novou naučnou stezku.

Projekt školáků z Lomu právě startuje

  Sportovní hale chybí k dokonalosti už jen nové tribuny.

  Jakub Ozaňák.
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KRUŠNÉ HORY – Rozloučení s le-
tošní letní sezónou naplánova-
la Destinační agentura Krušné 
hory na 23. září. Českojiřetínský 
spolek pro obnovu Krušnohoří 
ten den organizuje jízdu his-
torickým motorovým vlakem 
z Ústí nad Labem na Moldavu po 
moldavské horské dráze. 

Rozloučení s  turistickou 
sezónou je tentokrát určeno 
opět především cyklistům. 
Historický motorový vlak 
doveze cyklisty i s  kolem na 
Krušnohorskou magistrá-
lu na Moldavě. Kromě jízdy 
historickým vlakem čeká na 
cyklisty na Moldavě také pro-
gram. V  budově historického 
nádraží na Moldavě se bude 
promítat film o historii slav-
né horské železnice. „Mol-
davská horská dráha Most 
byla oficiálně zprovozněna 18. 
května 1885. Už v roce 1876 
byl zprovozněn dílčí úsek do 
současné stanice Osek město, 
o rok později do stanice Hrob. 
Byla vybudována společnost-
mi Pražsko-duchcovské dráhy 
v Čechách a Lipsko-drážďan-

skou železniční společností 
v Sasku především za účelem 
nákladní dopravy. V rámci ČR 
se jedná o technicky unikátní 
horskou trať, která pomocí tu-
nelů, viaduktů a úvraťové sta-
nice v Dubí překonává značné 
stoupání na krátké vzdálenos-
ti. Na přelomu 50. a 60. let 
minulého století posloužila 
k dopravě stavebního materiá-
lu pro přehradu Fláje.  V sou-
časnosti je celoročně oblíbe-
ným dopravním prostředkem 
za sportem a turistikou do 
Krušných hor,“ říká o hor-
ské železnici předseda spol-
ku Petr Fišer. Kromě filmu 
o horské dráze čeká na cyk-
listy také pivo z  malého ro-
dinného pivovaru, který vaří 
svůj nápoj na trase moldavské 
dráhy. Chybět nebudou ani 
písničky v  podání Míry Ku-
želky. Zpět do podhůří se mo-
hou vrátit cyklisté po vlastní 
ose, nebo se opět svézt vla-
kem. Jízdenky jsou v  prodeji 
v  pokladnách Českých drah. 
Akci podpořil Ústecký kraj. 
 (pur)

Historickým 
vlakem do hor

MOSTECKO – Sociální demo-
kraté vyjeli mezi voliče retro 
autobusem. Napoprvé se zasta-
vili v  horských obcích, Litvíno-
vě a Meziboří. Představili své 
kandidáty do Zastupitelstva 
Ústeckého kraje a do Senátu 
PSČ. Lidé se zajímali především 
o bezpečnost, sociální dávky 
a o uprchlickou krizi.

Historickým autobusem do 
horských obcí, Litvínova a Me-
ziboří přijeli kandidát na hejt-
mana ČSSD Jaroslav Foldyna, 
kandidát do Senátu Jiří Šlégr 
a ostatní kandidáti do Zastupi-
telstva Ústeckého kraje včetně 
dvojky na kandidátce sociální 
demokracie, krajského radního 
Martina Kliky. S  lidmi mluvi-
li především o tom, co hodlají 
sociální demokraté pro kraj 
udělat. „Těžký průmysl se po-
depsal na zdejší krajině, příro-
dě, městech a vesnicích, ale i na 
našem zdraví. Místo toho, aby 
to zdejším lidem přineslo jas-
né výhody, stal se Ústecký kraj 
jedním z  nejchudších regionů. 
Zaměstnanci pracují za mizerné 

mzdy, spekulanti k  nám stěhují 
problémové ‚pobírače‘ sociálních 
dávek. Chceme proměnu Ústec-
kého kraje v prosperující region, 
na který budeme společně hrdi,“ 
říká Jaroslav Foldyna. Ve svém 
volebním programu sociální 
demokraté slibují konec zneuží-
vání sociálních dávek, zajištění 
odborné pracovní síly a to, že 
se lidem vyplatí pracovat i do-
jíždět za prací. Mezi prioritami 
sociálních demokratů je dále 
například bezpečnost, připra-
venost integrovaného záchran-
ného systému na mimořádné 
situace, hospodaření s  vodou 
v krajině, dostupná veřejná do-
prava, lepší život pro seniory, 
špičkové zdravotnictví a pomoc 
rodinám s dětmi. Podrobný vo-
lební program najdete na www.
jistotycssd.cz. Lidé, kteří přišli 
s kandidáty sociální demokracie 
diskutovat, se zajímali přede-
vším o to, jak sociální demokra-
té zajistí bezpečnost v  kraji při 
uprchlické krizi, práci pro mla-
dé lidi, a jak zamezí zneužívání 
sociálních dávek.  (vi/pur)

Historický autobus s mistrem světa a olympijským vítězem 
Tak odstartovali svou kampaň sociální demokraté

Co také zaznělo na předvolební akci ČSSD
Odpovídal Martin Klika, krajský radní pro sociální problema-

tiku a bezpečnost

Můj syn skončil střední školu a hledá práci. Všichni ale 
chtějí praxi, kterou on samozřejmě nemá. Kde pro něj práci 
najít?

Pro mladé lidi bez praxe jsou určeny projekty zaměstnanos-
ti podpořené Evropskou unií. V minulých dvou letech se díky 
těmto projektům v Ústeckém kraji podařilo najít a hlavně udržet 
práci pro 230 mladých lidí. Na svých pracovních pozicích zůstali 
tito lidé i další rok po ukončení projektu, není to tedy jen práce 
na omezenou dobu v termínu trvání podpory. Další dva projek-
ty pro mladé lidi startují nyní. Pomůžou nejen s podporovaným 
pracovním místem pro ty, kdo hledají práci, ale také například 
s  dokončením vzdělání u mladých lidí, kteří napoprvé špatně 
volili, nebo mladým lidem, kteří se rozhodli začít s podnikáním.

Žijeme v  pohraničí a bojíme se migrantů. Až je nebudou 
v Německu chtít, půjdou k nám. Budou chtít jíst, budou po-
třebovat různé věci. Obávám se kriminality. Jak se proti tomu 
hodlá Česká republika bránit?

Na hranicích musí být důslednější kontrola. Umím si i před-
stavit, že by se v exponovaných částech země postavil hraniční 
plot, jako například v Maďarsku, Slovinsku nebo Rakousku. Je 
nutné také posílit pohraniční policii, v případě nutnosti povolat 
armádu na ochranu hranic.

Jaký máte názor na kvóty?
Nesouhlasím s kvótami na uprchlíky stejně jako vy. Česká re-

publika není připravena na integraci muslimů ve větší míře.  Jed-
ná se o naprosto jinou kulturu. Uprchlíci nejsou většinou ochot-
ni respektovat tradice země, do které přichází, a to je ohniskem 
konfl iktů. Je velmi těžká integrace uprchlíků do společnosti, 
která je od jejich víry natolik rozdílná. V tomto směru musím 
souhlasit s panem prezidentem, který říká: „My jsme nikoho ne-
zvali, tak nám nenuťte kvóty“. (pur)

  S lidmi debatoval také krajský radní Martin Klika.
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MOST/LITVÍNOV - Politické hnutí ANO 2011 Andreje Babiše ofi ci-
álně odstartovalo tento týden předvolební kampaň. Při turné po 
regionech, kde se jeho zástupci budou setkávat s voliči, postupně 
představí volební lídry kandidátek v jednotlivých regionech a pro-
gramové priority.

Své volební zastávky uskuteč-
ní hnutí ANO také v Litvínově 
a v Mostě. S kandidáty ANO si 
mohou Litvínovští přijít popo-
vídat na náměstí Míru 20. září 
v 16 hodin. V Mostě se pak 
voliči mohou přijít seznámit 
s kandidáty na 1. náměstí ve 13 
hodin. „Připravujeme klasické  
mítinky s občany, které proběh-
nou také formou ‚Dnů zdraví‘, 
kdy lékaři vyšetří zdarma občany 
v daných městech,“ říká krajský 
manažer ANO Jakub Komárek. 
Další představení kandidátů, 
se kterými bude možné v Mos-
tě  diskutovat, je připraveno na 
23. 9. v 16 hodin na 1. náměstí. 
V tento den  mohou lidé přijít 
pohovořit s hlavními kandidáty 

do krajských voleb. Do Litvíno-
va na náměstí Míru kandidáti 
přijedou ten samý den, ale ve 
13 hodin. „Položte jim své otáz-
ky a pochopíte, proč volit právě 
je. Přijďte, podpořte nás a my 
budeme hájit vaše zájmy na kra-
ji,“ dodává manažer. Voličům 
se osobně představí i kandidát 
na hejtmana Ústeckého kraje 
Petr Urbánek. „Celý život jsem 
pracoval v  soukromém sektoru 
s  jasnými pravidly, kde musíte 
tvrdě pracovat, abyste uspěli. 
Nyní nastal čas, kdy mohu své-
mu rodnému kraji něco vrátit 
a  využít získané zku-
šenosti ve prospěch 
svých spoluobča-
nů. Chci nastavit 

jasná pravidla, zprůhlednit a ze-
fektivnit nakládání s  veřejnými 
prostředky, zatočit s  korupcí 
a  využít takto ušetřené peníze 
na zlepšení životních podmínek 
občanů našeho kraje,“ říká o své 
kandidatuře Petr Urbánek. (vi)

Kandidáti ANO 2011 vyráží 
do předvolebního klání

ÚSTECKÝ KRAJ - Transfer je projekt, jenž má pomoci mladým lidem 
do 29 let z Ústeckého kraje, kteří z různých důvodů sami práci najdou 
jen těžko. V cestě za uplatněním jim stojí nedokončené vzdělání, žijí 
v  sociálně vyloučených lokalitách, nemají pracovní návyky ani do-
statečnou motivaci svůj přístup k  práci změnit, potýkají se s  celou 
řadou závislostí, případně jim start do pracovního života komplikuje 
kombinace všech těchto hendikepů. Více než sedm set mladých lidí, 
kteří nemají práci a nejsou ve vzdělávacím procesu, tedy nechodí 
do žádné školy, nyní najde pomoc zkušených terénních pracovníků, 
lektorů, profesních koučů a zaměstnavatelů, kteří se jejich problémů 
nebojí a chtějí jim dát šanci. Stačí chtít a pomoc přijmout. 

Strážní andělé
V celém Ústeckém kraji kro-

mě Děčínska, kde probíhá ob-
dobný projekt Cesta,  funguje 
šestnáct poradenských míst 
Transfer help desk. Mladým 
lidem jsou tu připraveni pora-
dit a pomoci nejen najít práci. 
„Seznámíme je se vším, co jim 
projekt Transfer nabízí. Zamě-
řujeme se výhradně na jejich 
budoucnost, na to, co mladí 
lidé od života chtějí a očekáva-
jí. Nikdo se nemusí obávat, že 
by se osobní poradce chtěl pro-
bírat minulostí a případnými 
chybami, které zájemce o vstup 
do Transferu kdy udělal. Jsme 
schopni pomoci i při řešení slo-
žitých životních situací, jako je 
boj se závislostí, dluhy, s komu-
nikací s  úřady. Osobní poradce 
je vlastně takový strážný anděl 
každého mladého člověka, který 
do Transferu vstoupí. Provází ho 
celým projektem a je připraven 
vždy podat pomocnou ruku,“ 
vysvětluje osobní poradkyně 
Transfer help desk Milada Švý-
carová. Osobní poradce také 
pomůže s výběrem nejvhodněj-
ší aktivity v  rámci projektu, ať 
už je to motivace k práci, rekva-
lifi kace, praxe či podporované 
pracovní místo. Na poradenské 
místo se ale mohou obrátit také 
zaměstnavatelé, kteří mají zá-
jem mladé lidi v rámci projektu 
Transfer zaměstnat. V takovém 
případě získají roční podporu 
20 800 Kč na měsíc. Podporova-
ných pracovních míst v  celém 
kraji vznikne 180.

Nové perspektivy
Pro mladé lidi je v Transferu 

připraven poradenský program 
„Nová perspektiva“. Ten je 
určen zejména těm, kteří ne-
pracují, nestudují a potýkají se 
se sociálním vyloučením. „Ze-

jména tato cílová skupina potře-
buje nový impuls v rámci svého 
stávajícího života. Ukázat novou 
perspektivu, obnovit či ukázat 
základní pracovní návyky, posílit 
sebevědomí, odpovědnost, prolo-
mit negativní vzorce přenášené 
v rámci rodiny, ukázat cestu ze 
stávající zdánlivě bezvýchodné 
situace,“ popisuje program ma-
nažer projektu Aleš Janeček. 
Poradenský program umožní 
těmto mladým lidem získat 
informace spojené s problema-
tikou živnostenského podni-
kání, vedení daňové evidence 
a účetní agendy, personálních 
činností, písemností podnikate-
le, marketingové činnosti a dal-
ších informací, bez kterých se 
začínající podnikatel neobejde. 

Transfer ale pomůže také mla-
dým lidem, které při hledání 
práce brzdí jejich vlastní obavy 
a nízké sebevědomí. Pro ně je 
připraven „Program individu-
álního koučinku“, při kterém 
se zbaví všech svých strachů.  
Součástí projektu jsou i odbor-
né rekvalifi kace pro mladé lidi 
s  nevyhovujícím nebo chybějí-
cím vzděláním. Mladí lidé, kte-
ří ještě nikdy nepracovali, mají 
často také velmi nereálné před-
stavy o tom, co fi rmy nabízí a co 
mohou sami požadovat. Mají 
zkreslenou představu o mož-
ných výdělcích, pracovní době 
i pracovních povinnostech. Pro-
to je do projektu Transfer zařa-
zen také program „Motivace do 
práce“. „Zaměstnavatelé v rámci 
tohoto programu klientům z po-
zice toho, kdo dává práci, před-
staví požadavky současného trhu 
práce. Zajímavým motivačním 
prvkem pro klienty Transferu 
budou diskuze s  mladými lidi, 
kteří se už ve fi rmách uplatnili. 
Mohou svým vrstevníkům uká-
zat, že to jde a úspěch v práci je 
možný i v  mladém věku. Kon-
krétně se pak klienti Transferu 
seznámí s  provozem ve fi rmách 
během exkurzí,“ vylíčil aktivitu 
Aleš Janeček. Reálné pracovní 
zkušenosti a pracovní návyky 
pomůže mladým lidem získat 
program „Team“. Jde jednak 
o cvičné dílny ve spolupráci se 
školami zřizovanými Ústeckým 
krajem, a to jak v  technických 
tak i administrativních oborech. 
Pro získání praxe a pracovních 
návyků je pak velmi významná 
aktivita generační spolupráce. 
„Jedná se o sdílení jednoho pra-
covního místa zaměstnancem 
v  předdůchodovém věku a mla-
dým zaměstnancem. Od staršího 
kolegy získá mladý člověk tolik 
ceněné zkušenosti,“ doplnil Aleš 
Janeček. Do projektu se můžete 
zapojit také v Mostě a okolí. Ad-
resy poradenských míst najdete 
na homerlive.cz. (pur)

Mladým pomůže Transfer
Petr Urbánek
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MEZIBOŘÍ – Po osmi letech se významně rozrůstá tým společnosti 
UPC v Meziboří. Ze současného působiště se fi rma přestěhuje do re-
konstruovaného multifunkčního domu. Ve městě tak nabídne dal-
ších dvě stě dvacet nových pracovních míst.

V  Meziboří vzniká klientské 
centrum UPC pro celou Čes-
kou republiku. „Jsem rád, že 
se vedení fi rmy rozhodlo zůstat 
v  Meziboří a klientské centrum 
vybudovat u nás. Vzniknou 
nová pracovní místa nejen pro 
obyvatele města, což je pro re-
gion s dlouhodobě vysokou ne-
zaměstnaností velmi významné. 
Smysluplné využití dostane také 
objekt, který byl dlouhou dobu 
prázdný a chátral. Každou pod-
nikatelskou aktivitu ve městě ví-
tám, této si ale cením obzvlášť,“ 
hodnotí starosta města Petr 
Červenka. Firma tu působí od 
roku 2008. Každý měsíc přibírá 
až patnáct nových zaměstnanců 
převážně na pozice „Operátora 
klientského centra“. S  rozšíře-
ním klientského centra v Mezi-
boří vzniknou nová místa také 
v  administrativě a prodejních 
profesích. „Nerozhoduje praxe 
ani vzdělání. Nám záleží přede-
vším na tom, aby byli naši za-
městnanci komunikativní, měli 
chuť pomáhat klientům, byli 
empatičtí a schopní komunikace 
po telefonu. Vítáme, když k nám 
přijdou i mladí lidé a absolventi. 
Takové zaměstnance si můžeme 

vychovat podle svých představ, 
jsou nezatížení praxí v  jiné fi r-
mě,“ prozradil o náboru nových 
zaměstnanců Call Centre Man-
ager Martin Palfi . Firma umož-
ňuje práci z  domova, zkrácené 
nebo poloviční úvazky. Sa-
mozřejmostí je řada zaměst-
naneckých bonusů a možnost 
kariérního růstu. „Nové zaměst-
nance proškolíme v komunikač-
ních a prodejních dovednostech. 
Žádný nováček se u nás nemusí 
bát, že by musel hned sám začít 
komunikovat s  klienty,“ dodal 
Martin Palfi .

Do nových prostor rekonstru-
ovaného multifunkčního domu, 
který bude fi rma sdílet spolu 
s nájemníky v bytech, se klient-
ské centrum UPC přestěhuje 
v lednu příštího roku. „Klientské 
centrum je tichý provoz, zaměst-
nanci mluví do mikrofonů, na 
uších mají sluchátka. Rozhodně 
provoz klientského centra nijak 
nenaruší ani soužití s  ostatními 
nájemníky domu, případně se 
sousedy. Naši zaměstnanci jsou 
z  velké části obyvatelé Mezibo-
ří. Kapacita veřejné dopravy je 
zatím dostatečná. Pokud by se 
v budoucnosti ukázalo, že nesta-

čí, budeme usilovat o její posíle-
ní,“ ujistil Martin Palfi . „Chceme 
být v  Meziboří nastálo, nepočí-
táme s  žádným stěhováním do 
jiných lokalit,“ potvrdil stabilitu 

fi rmy ve městě Martin Palfi . Po-
kud máte zájem stát se součástí 
nově vznikajícího týmu, pošlete 
životopis na simona.lostako-
va@upc.cz.  (pur)

Nábor nových zaměstnanců začal

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

  Multifunkční dům pro klientské centrum UPC se již rekonstruuje.

ÚSTECKÝ KRAJ – Chcete vidět ještě neotevřenou část dálnice D8 
u Chotiměře na Litoměřicku… Pak máte jedinečnou možnost, a to 
při Dnu otevřených dveří na dálnici, který se koná už tuto sobotu 
3. září. 

Část již dokončené části dál-
nice se otevře od 10 do 17 ho-
din. Návštěvníci si zde budou 
moct prohlédnout stavební a sil-
niční techniku nebo se zúčastnit 
komentovaných prohlídek tu-
nelů. Zajištěna bude i bezplatná 

kyvadlová doprava z Lovosic. 
Připraven bude doprovodný 
program pro děti i dospělé.

Akce se koná na úseku dálni-
ce z Lovosic do Řehlovic. Parko-
vání bude zajištěno v místě akce, 
na exitu 52 u Bílinky. Jízdní řád 

kyvadlové dopravy je zveřejněn 
na webových stránkách http://
www.dopravauk.cz/. „Věřím, že 
se najde hodně lidí, kteří se bu-
dou chtít podívat, jak dostavba 
dálnice pokračuje. I já každý 
den při cestě kolem Řehlovic se 
zájmem sleduji, jak rychle se 
stavba rozrůstá. Budeme dou-
fat, že slib pana ministra bude 
splněn a dálnice se opravdu le-
tos v prosinci otevře veřejnosti,“ 

uvedl hejtman Ústeckého kraje 
Oldřich Bubeníček. Návštěvníci 
akce budou moct dohlédnout 
i na místo sesuvu, kde se v roce 
2013 svezl na dálnici svah s tisíci 
kubíky zeminy. „Na den otevře-
ných dveří na dálnici, který jsme 
pořádali před třemi lety, dorazilo 
více než tři tisíce lidí. Doufám, že 
nyní bude akce stejně úspěšná,“ 
dodal krajský radní pro dopravu 
Jaroslav Komínek. (sol) 

Uctěme 
oběti Pluto
LOUKA – Třetího září roku 
1981 v 15 hodin a 33 minut 
došlo na dole Pluto II v Lou-
ce u Litvínova v Severočes-
kém hnedouhelném revíru 
k výbuchu uhelného pra-
chu a následnému požáru, 
při kterém přišlo o život 65 
horníků, mezi nimi 15 báň-
ských záchranářů. Zraněno 
bylo dalších 40 horníků.

Památku důlního neštěstí 
na dole Pluto II můžete uctít 
2. září v 15.30 hodin u po-
mníku katastrofy v Litvíno-
vě.  (red)

Část dálnice D8 se slavnostně 
otevře tuto sobotu



zpravodajství | inzerce2. září 201610

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 ze zrušené hospůdky 

v Mostě stoly, židle, sporáky na PB, 
lednice, mrazák – zásuvky, spo-
jené stoly s lavicemi – venkovní, 
váhu – dohodou. Telefon: 607 277 
880 – večer

 ■ Prodám dřevěnou dětskou 
postýlku s matrací, vysokou jídelní 
židli (plast) + dřevěnou – rozkláda-
cí na stolek se židličkou – doho-
dou. Telefon: 607 277 880 – večer

 ■ Prodám rohovou rozkládací 
sedací soupravu v Mostě – 1 500 
Kč, 2 x velkou palmu – dohodou. 
Telefon: 607 277 880 – večer

 ■ 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

 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

 ■ 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

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

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®

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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Poslední příprava 
v Mostě dnes

Dnes sehraje tým pr-
voligových hokejistů HC 
Most své poslední příprav-
né utkání před zahájením 
nového ročníku WSM ligy. 
Jejich soupeřem bude na 
ledě mosteckého zimního 
stadionu celek německého 
Weisswasseru. Zápas začíná 
v 17.30 hodin. 

Litvínov začíná na 
ledě v Olomouci

Do nové sezony naší nej-
vyšší hokejové sezony vstou-
pí tým HC Verva Litvínov 
v  pátek 9. září zápasem na 
ledě v  Olomouci. Doma se 
pak představí v  neděli 11. 
září, kdy přivítá na Zimním 
stadionu Ivana Hlinky od 
17.30 hodin mužstvo Zlína. 

Naši divizní zástupci 
hrají doma

Fotbalová divizní skupina 
B pokračuje o víkendu svým 
4. kolem. Oba naši zástupci 
v něm hrají doma. Souš v so-
botu od 17.00 hodin změří 
síly s Úvaly, MFK hraje v ne-
děli a na hřišti v Čepirohách 
přivítá silný Český Brod. 
Hraje se od 17.00 hodin.

V sobotu se hraje 
derby krajského 

přeboru
V utkání krajského přebo-

ru se v  sobotu 3. září hraje 
derby mezi domácím FK 
Litvínov a hostujícím So-
kolem Horní Jiřetín. Duel 
slibuje bezesporu zajímavou 
podívanou. Hraje se na let-
ním stadionu v Litvínově od 
17.00 hodin. 

V neděli 4. září je na 
Matyldě in – line

První zářijovou neděli se 
v rekreačním areálu Matylda 
sejdou již potřetí milovníci 
in-line bruslení. Uskuteční 
se MOST42INLINE - Open 
Vršanská uhelná maraton, 
Mosteckej tucet, dětské zá-
vody, večerní jízda, pestrý 
doprovodný program. Orga-
nizátoři slibují skvělou zába-
vu pro celou rodinu. Začíná 
se v 10.00 hodin.

Nejstarší dorostenci 
si připsali výhru

Své první tři body si ve 3. 
kole České ligy staršího do-
rostu kategorie U19 připsali 
mladí hráči Mosteckého fot-
balového klubu. Ti doma po-
razili celek Baníku Sokolov 
2:0, brankami Bouška a Zd. 
Weickerta.

Zábavné odpoledne 
s hokejisty Litvínova

Neděle 4. září bude před 
ZS Ivana Hlinky v Litvínově 
žít zábavou. Od 16.00 hodin 
je zde před vchody A a B 
 přichystán program pro ho-
kejové příznivce, kdy budou 
představeny nové dresy, noví 
hráči a autogramiáda. Chy-
bět také nebude doprovodný 
program a soutěže.

 (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 – V  sobotu vstoupí do nové sezony interligové soutěže žen 
házenkářky DHK Baník Most. Klub, jehož generálními partnery jsou 
město Most a Vršanská uhelná, má opět vysoké ambice a zápas 
s  celkem Olomouce bude chtít na domácí palubovce samozřejmě 
vyhrát. Zápas 1. kola interligy začíná v sobotu 3. září v 18.00 hodin 
ve sportovní hale v Mostě a Černí andělé v něm přivítají DHK Zora 
Olomouc. 

Zápas je zároveň rozlučko-
vým pro dlouholetou oporu 
Černých andělů Hanu Martin-
kovou.  Ta do utkání nastoupí 
ve speciálním dresu, který bude 
zdobit nápisy: Jsem Černý an-
děl, a to je nejvíc! Poslední utká-
ní kariéry DHK Baník Most vs. 
DHK Zora Olomouc 3. 9. 2016 
a 738 branek ve WHIL. 

Klub také od nové sezony 
mění ceny vstupného na jednot-
livá utkání. Pro dospělé, důchod-
ce a děti je nově 40 Kč (dříve 30 
Kč a děti do 160 cm zdarma). 
Děti do 5 let mají vstup zdarma. 
Novinkou je  hráčská karta  pro 
děti do 18 let, kterou dostanou 
na pokladně místo vstupenky 
na zápas. Každý domácí zápas 
pak bude na pokladně jednotně 
k dispozici karta  s jinou hráč-

kou. Za celou sezonu tak je mož-
né posbírat hráčské karty celého 
týmu Černých andělů.

Cena permanentek zůstává 
stejná, a to  500 Kč. S  novými 

cenami vstupného, přednostní 
koupí vstupenky na evropské 
poháry a možností stálého mís-
ta  v hale se tak permanentky 
stávají  zajímavou alternativou 
ke vstupenkám.

„DHK Baník Most Černí an-
dělé jsou co do počtu ocenění 
nejúspěšnějším týmem Mostecka 
a Ústeckého kraje. Budeme rádi, 
pokud nám i přes tyto změny za-
chováte svou přízeň,“ píše se na 
klubovém webu.  (jak)

CRIMMITSCHAU – Hokejisté 
prvoligového HC Most si veli-
ce úspěšně vedli při meziná-
rodním tunaji v  německém 
Crimmitschau, který nakonec 
dokázali vyhrát. Turnaj se hrál 
o víkendu.

Po páteční výhře nad domácí-
mi hokejisty pokračoval turnaj 
sobotním utkáním, ve kterém 
Mostečtí narazili na mužstvo 
Odense Bulldogs. Utkání zvlád-
li lépe hokejisté z Odense, když 
zvítězili 4:2. Za HC Most vstře-
lili branku Alinč a Cvrk. 

V nedělním závěrečném 
utkání pak změřili síly s týmem 
Bayreuth Tigers. Most zvládl 
utkání lépe a vyhrál v poměru 
4:1. Úspěšnými střelci byli Mi-
cal, Strejček, Šimeček a Havlí-
ček. 

Turnaj tak  vyhráli hokejis-
té HC Most. Na druhém místě 
skončilo mužstvo Bayreuth Ti-
gers, třetí místo obsadil domácí 
tým Eispiraten Crimmitschau 
a čtvrtý skončil jediný přemo-
žitel Mostu, celek Odense Bull-
dogs.  (jak)

Hokejisté HC Most 
vyhráli turnaji 

v německém 
Crimmitschau

MOST – Na paralympiádě v  Riu, 
která naváže na letní olympijské 
hry, které se nedávno v brazilské 
metropoli odehrály, bude mít 
také Mostecko svého zástupce. 
Bude jím atlet Daniel Hýna, v sou-
časnosti svěřenec trenéra Kaliby. 

Sám závodník očekává, že 
konkurence bude obrovská. Je 
sice sedmým nejlepším na světě 
ve své kategorii, v běhu na 1 500 
metrů, ale ví, že zrovna jedno-

duché to nebude. Dnes hendike-
povaný atlet po mozkové obrně 
ví, že udělal dobře, když vyměnil 
kopačky za tretry. Chystá se na 
svou první paralympiádu. „Vím, 
že mě čeká velká konkurence, ale 
budu se snažit uělat co nejlepší 
čas a dát do toho všechno. Je to 
zatím vrchol mé kariéry,“ říká 
Daniel Hýna. „Budeme držet 
palce a věřit v  úspěch“ doplnil 
Danův trenér.  (jak)

BRNO – Výrazného úspěchu do-
sáhlo družstvo HZS Ústeckého 
kraje při mistrovství republiky 
a mistrovství Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezka v  požár-
ním sportu, když obsadilo cel-
kově třetí místo. 

Domácí šampionát v  hasič-
ském sportu se uskutečnil již po-
šesté. Družstva HZS Ústeckého 

kraje startovala v tomto složení: 
Hovorka Martin, Pěkný Jakub, 
Somol David, Vlček Martin, Vá-
cha Jan, Stárek Ladislav (všichni 
územní odbor Teplice), Hrubeš 
Pavel, Švarc Zbyněk, Khýr Lukáš 
(všichni územní odbor Most), 
Finda Jan (územní odbor Lito-
měřice), Váňa Marek (územní 
odbor Chomutov).  (jak) 

MOST – Hipodrom Most hostil 
letošní třetí dostih sezony, kte-
rým byla Velká letní cena Ús-
teckého kraje. V programu bylo 
celkem sedm dostihů a jeden 
dostih poníků. 

V hlavním dostihu, který 
byl vypsán jako rovina I. kate-
gorie na 1 800 metrů pro tříle-
té a starší koně, s celkovou do-
tací 135 tisíc korun, zvítězila 
po tuhém boji šestiletá ryzka 
Sapsiree s žokejem Michalem 
Machem v sedle. Na druhém 
místě skončil čtyřletý hnědák 
Ideal Approach s žokejem 
Radkem Koplíkem a na třetím 
pak čtyřletý hnědák Aldzarb, 
vedený žokejem Bauyrzha-
nem Murzabayevem. Výsled-

ky dalších rámcových dosti-
hů:

Cena společnosti Severočes-
ké doly (rovina IV. kategorie na 
1 400 m): 1. Ibar (ž. Murzabay-
ev). Cena společnosti Severočes-
ká teplárenská (rovina III. kate-
gorie na 1 400 m): 1. Johanka (ž. 
Korečková). Cena společnosti 
Inelsev (rovina II. kategorie na 
1 400 m): 1. Echo Rules (ž. Cha-
loupka). Cena společnosti Offi  ce 
Depot (rovina III. kategorie na 
2 000 m): 1. Barateus (ž. Šafář). 
Cena společnosti United Energy 
(rovina I. kategorie na 1 200 m): 
1. Reggie  (ž. Havelková). Cena 
Hipodromu Most (rovina III. 
kategorie na 1  600 m): 1. Alfa 
Wolf (ž. Murzabayev).  (jak)

ě

MAĎARSKO - Český závodník, Frankie Vojtíšek, který je několikaná-
sobný mistr Evropy a má na svém kontě 2. místo ve světové prestiž-
ní soutěži Rally Dakar, byl na sobotním závodě v rámci evropského 
šampionátu na maďarském okruhu 100 metrů před cílem vytlačen 
z  dráhy. Radost z  2. místa, pro které si jel, tak nakonec vystřídaly 
starosti o zdraví závodníka. 

Vše se odehrálo na šestém zá-
vodě série FIA European Truck 
Racing Championship, kde 
Frankie startoval v prvním závo-
dě ve druhé desítce, dokázal se 
však probojovat na osmé místo, 
což mu zajistilo start do druhé-
ho závodu sobotního odpoledne 
z  tzv. pole position. V  závěreč-
ném 11. kole si Frankie dokázal 

udržet 2. místo a poslední zatáč-
kou už mířil do závěrečné rovin-
ky pro místo na bedně. Avšak 
za ním jedoucí Maďar Norbert 
Kiss chtěl závod zjevně uspěchat 
a tak najel do zadní části českého 
vozu v  plné rychlosti, čímž vy-
hodil Frankieho z dráhy a v daný 
moment nezvladatelný vůz mířil 
přímo do ochranné zdi. 

Frankie Vojtíšek byl okamžitě 
po incidentu převezen na kon-
trolu k  lékaři, aby se vyloučila 
možná zranění. Díky bohu pro 
české fanoušky silných strojů je 
jezdec Czech Truck Racing Tea-
mu zcela v  pořádku. Problém 
ovšem nastává s truckem, který 
je po nehodě zcela zničen. Me-
chanici týmu intenzivně pracují 
na zjišťování rozsahu škod. „Ce-
lou loňskou sezonu jsme průběž-
ně makali na vyladění auta, aby-
chom pro letošek mohli pomýšlet 
na první příčky v  celkovém po-
řadí šampionátu. Já i auto jsme 
v nejlepší formě,“ sliboval Fran-
kie před závodem.  Momentálně 
však není ještě znám plný roz-
sah škod na vozidle. Otázkou 
tak zůstává, zda-li se podaří dát 
vůz do jízdy schopné podoby do 
následujícího víkendu, kdy se 
na mosteckém autodromu poje-
de další díl ze série evropského 
šampionátu. Pokud se Frankie 
závodu v  Mostě zúčastní, bude 
potřebovat veškerou domácí 
podporu fanoušků, aby mohl 
tento týden oslavit nejen 30 let 
motoristické kariéry, ale i vítěz-
ství na domácím asfaltu.

(sol)

Frankie Vojtíšek si pro 
2. místo nakonec nedojel

Černí andělé začínají 
doma proti Olomouci

Tým HZS Ústeckého 
kraje vybojoval bronz

Velkou letní cenu 
vyhrála ryzka Sapsiree

Atlet z Mostu míří na 
paralympiádu do Ria

  Svůj dostih si užily i společnosti United Energy (na snimku) a 
Severočeská teplárenská.
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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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KLÍNY – Děti a vnoučata zaměstnanců United Energy a Severočeské 
teplárenské a.s., si užily den plný zážitků a adrenalinu na Klínech. 
Šplhaly, sjížděly z kopce, visely v lanoví, hledaly bombu a bojova-
ly se zvěří. To vše pod mateřským dohledem Miloslavy Kučerové, 
mluvčí společnosti, a Lenky Ceralové z United Energy.  O program 
se dětem postarali instruktoři agentury Zimlet a farmář Petr Klou-
ček. Jejich rodičům patřila sobota na mosteckém hipodromu, kde se 
v rámci dostihového dne jel dostih United Energy. 

Na Klíny vyjelo jednatřicet 
dětí zaměstnanců teplárenské 
společnosti. V  horském areálu 
na ně čekali instruktoři s  nabi-
tým programem. Ve skupinkách 
si děti nejprve vyzkoušely, jak 
se hraje minigolf. Překonaly 
své strachy a obavy a vyšplhaly 
po lezecké stěně, většina až na 
vyhlídku úplně nahoře, někteří 
dali alespoň polovinu. Pořádný 
adrenalin si užily děti v  lano-
vém parku. Několik metrů nad 
zemí se komíhaly na napnutých 
lanech, spouštěly se na kladce 
a visely v sítích. Svištění větru ve 
vlasech si užily během sjíždění 
klínské sjezdovky na koloběž-
kách. Odměnou jim byl výhled 
do horské krajiny z lanovky ces-
tou nahoru. Po obědě pro děti 
připravili instruktoři „bojovku“. 
Po družstvech hledaly a zajiš-
ťovaly čtyři schované bomby. 
Vítězné družstvo, kterému se 
podařilo nevybuchnout, získalo 
sladkou odměnu. Pro všechny 
pak Miloslava Kučerová připra-
vila malý dárek, refl exního za-
jdu na batohy. „Jsem ráda, že se 
tu všechny naše děti tak výborně 
baví. Jsou skvělé, nic je neodra-
dilo. Ani vysoká zeď, ani prudký 
sjezd. Musím je jen chválit,“ ne-
šetřila chválou Miloslava Kuče-
rová. Odpoledne se děti přesu-
nuly na farmu Petra Kloučka. 
Prošly se mezi ovečkami a koza-

mi,  které si mohly pohladit. Pro 
mnohé z dětí z města to byl oje-
dinělý zážitek. Na farmě si také 
vyzkoušely výrobu originálních 
dřevěných krušnohorských hra-
ček. Příjemný den zakončily 
opékáním maršmelounů.  (pur)

Teplárenské děti
Jak se dětem 

zážitkový den 
líbil?

Gréta Andreovská: „Nej-
víc se mi líbilo hledání drát-
ků od bomby, také lanové 
centrum. Sjíždět s  koloběž-
kami jsem se trochu bála.“

Ferdinand Andreovský: 
„Lanové centrum bylo super 
a taky koloběžky. Vůbec jsem 
se nebál. Byl s  námi jeden 
pán a ten nám ukázal, jak se 
skáče na kole na skokánku. 
Lezli jsme také po stěně a já 
to dal.“

Bára Řeháková:  „Nejlepší 
byl minigolf. Takový klidný. 
Prošla jsme ho až do konce 
a všechno bylo dobrý.“

Tomáš Vraj: „Lanové cen-
trum bylo super. Všechno 
jsem to v pohodě zvládl. Na 
stěnu jsem lezl poprvé a do-
stal se až nahoru. Skvělý.“

se bavily na Klínech

Tady šlo o každou vteřinu, děti hledaly bombu.

Některé děti z města se do stáda oveček dostaly 
úplně poprvé.

Petr Klouček vysvětlil dětem, jak se dříve dělaly v Kruš-
ných horách dřevěné hračky.

Dolů na koloběžkách a nahoru lanovkou. 

V lanovém parku si děti užívaly i jízdu na kladce.

Procházka vysoko mezi stromy byla nevšedním zážitkem.

Pohladit si malého beránka děti neodolaly.

Jízda z kopce na koloběžkách byla také pořádný adrenalin.

To nejsou mušky, to se jen děvčata zadrhla v síti lanového parku.

Odměnou pro všechny byl refl exní zajda z rukou Miloslavy 
Kučerové.

Na hlavu helmy, vyskočit na koloběžky a už se mohlo sviš-
tět z kopce.

To jsou ony, partička teplárenských dětí.

Lezení po stěně bylo pro mnohé děti premiérou, 
ale poradily si skvěle.


