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Milí čtenáři
Koloritem mosteckých zastupitelstev se v po-

slední době staly stížnosti na téma 
nadměrného hluku z auto-
dromu. Lidem, kteří výtkami 
bombardují vedení autodro-
mu i politiky, se má blýsknout 
na lepší časy. Autodrom už 
brzy začne plnit, co slí-
bil a po čem obyvatelé 
v blízkosti závodní drá-
hy prahnou. Co se bude 
příští rok na autodromu 
kromě motoristických 
akcí dít, zjistíte v úvod-
ním článku. Při cestová-
ní z Mostu do Litvínova 
a zpět se v nejbližších dnech obrňte trpělivostí. 
Řidiči osobních i jiných aut budou muset počítat 
s tím, že cesta do cíle jim potrvá o něco déle. Proč 
tomu tak bude a proč poslední slovo řekne až počasí, 
zjistíte pod titulkem na téže straně. Věděli jste, že cizí 
jazyk se dá naučit hudbou? Své o tom vědí na jedné 
z mosteckých středních škol. Pro inspiraci si zajeli do 
Německa a do Irska a nestačili se divit. Co si z obou 
zemí přivezli za novinky a proč je začnou zavádět ve 
své škole, přinášíme v článku: „Střední škola pro pod-
nikatele začne vyučovat cizí jazyky hudbou“. Mostec-
ko se stane rájem fi lmařů. Pár fi lmových skvostů se 
tu v dávné i nedávné minulosti už natočilo a teď mají 
do sbírky přibýt další. Čím náš kraj  fi rmaře zaujal 
a do jakého děje a žánru ho zasadí, čtěte uvnitř vydá-
ní. Blíží se první listopad a s ním dvě důležitá data. 
Rozhodně nezapomeňte na památečný den všech 
zesnulých, zlidověle zvaný „Dušičky“. Tomuto svátku 
věnujeme  poslední stranu, kde se dozvíte důležité, 
ale také zajímavé informace. Prvního listopadu mají 
fofr hlavně pneuservisy. Je totiž nejvyšší čas přezout, 
ovšem ne všichni to stále respektují. Proč jsou zimáky 
důležité, radí uvnitř novin na slovo vzatý odborník, 
který rozhodně ví, o čem mluví.

Skvělý týden
Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

na téma
auto-
ami 
ro-
ut 
ž 
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MOST – Mostecký autodrom už brzy vybuduje první protihlukovou stěnu. „V nejbližším období zažádá-
me o stavební povolení. Pokud se nám ho podaří získat do konce ledna, začneme stěnu stavět v květnu. 
Nyní už vybíráme projektanta,“ uvedl generální ředitel společnosti Jiří Volovecký.

Vedení autodromu podle něj řeší opatření ke 
snížení hladiny hluku, který doprovází závody, 
testování a tréninky zejména na velkém závodním 

okruhu, jako jednu z hlavních priorit. „Stěnu vy-
budujeme na základě výsledků studie zpracované 
odbornou fi rmou a posudku nezávislého experta na 

životní prostředí. Bude stát v místě, kde naměřené 
hodnoty hluku dosahují nejvyšší intenzity,“ upřes-
nil. Opatření si celkově vyžádají několik desítek 
milionů korun. „Právě i z toho důvodu není možné 
provádět protihluková opatření bez důkladné od-
borné analýzy. 

(Pokračování na straně 2)

MOSTECKO – V nejbližších dnech by se měli řidiči 
připravit na to, že cesta do z Litvínova do Mostu 
a zpátky kolem chemičky bude problematická. 

Už koncem září avizovalo Ředitelství silnic 
a dálnic opravu silnice I/27 od okružní křižovatky 
u litvínovské chemičky směrem na Most. Silnice je 
zde už ve velmi špatném stavu a opravu už dlouho 
zasluhuje. Nerovnosti vozovky, kde se při deštích 
zadržuje voda a tvoří se obří kaluže, výtluky a na 
několikrát záplatované úseky silnice by tak koneč-
ně měly zmizet. „Staveniště jsme předali zhotoviteli 
7. 10. 2016. Tento týden se předpokládá zahájení 
frézování,“ potvrdil platnost opravy silnice Ko-
pisty – Most mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan 
Studecký. Otázkou ale zůstává, zda frézování po-
škozené vozovky v těchto dnech skutečně potrvá. 
Meteorologové předpovídají totiž na následující 
dny chladné počasí a dokonce i sněžení. Právě 
už pokročilé roční období bude důvodem, proč 
se celý úsek nestačí opravit najednou. Řidiče tak 
čekají dopravní komplikace a zdržování na frek-
ventované dopravní tepně znovu na jaře. „Vzhle-

dem k předpokládaným podzimním klimatickým 
podmínkám bude část zakázky realizována na jaře. 
Postup bude po úsecích, kdy každý úsek bude reali-
zován od frézování až po pokládku obrusné vrstvy, 
aby v době zimní přestávky nezůstala část komuni-
kace odfrézovaná, bez pokládky asfaltových vrstev,“ 
uvedl dále mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Teprve poté by měla následovat oprava čtyřpruhu 
směrem k  silnici I/13. I čtyřpruh má Ředitelství 
silnic a dálnic v plánu opravit v příštím roce. Teh-
dy by se měla opravit část čtyřproudové komuni-
kace ve směru na Most, a to až k oblasti pod čer-
pací stanicí pod Hněvínem.  (sol)

Cesta z Mostu do Litvínova a zpět

Připravte se na komplikace!

První část rekonstrukce silnice I/27 zvlád-
lo ŘSD opravit během letošního roku, a to 
v  úseku od okružní křižovatky směrem do 
Litvínova. Zdržení kvůli pracím na silnici ale 
trvala dlouhé týdny a řidiči tak uvízli, zejmé-
na ve špičce, v nekonečných kolonách.

Protihluková stěna: Stavba začne nejspíš na jaře

Pod pokličku magistrátu
MOST – Zajímá vás, jak úřaduje primátor, 
jak vypadají slavnostní městské insignie a co 
všechno se odehrává na mosteckém magist-
rátu, aby ve městě fungovalo vše, tak jak má? 
Pak si nenechte ujít 3. listopadu akci určenou 
pro veřejnost, nazvanou  „POD POKLIČKU, 
ANEB DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 
MAGISTRÁTU MĚSTA MOSTU“. Časy pro-
hlídek jsou v 9, ve 13 a v 16 hodin.  (red)

  Po rekonstrukci silnice I/27 ze Záluží do Litvínova čeká teď vozovku oprava na opačnou stranu.
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MOST – V Mostě se uzavřela část 
ulice Pražské, a to mezi třídou 
Budovatelů a Velebudickou uli-
cí. V místě vede objízdná trasa. 

Řidiči by měli dbát na zvýše-
nou opatrnost, pokud projíždějí 
úsekem od bývalého Interspa-
ru směrem na Žatec a opačně. 
Právě totiž tato část úseku až na 
křižovatku ulic Pražská a Budo-
vatelů se uzavřela. „V tomto místě 
se provádí oprava asfalto – beto-
nového povrchu, který provádí 
fi rma Herkul,“ sdělil Petr Dun-
dek z tiskového oddělení Magis-
trátu města Mostu. Velmi frek-
ventovaná komunikace, na které 
nedávno vzniklo i nové místo 

pro přecházení, je zcela uzavře-
na už od tohoto týdne. Úsekem 
ale projedete objízdnou trasou, 
která vede ulicí Dělnickou ve 
velebudickém areálu. Uzavírka 
způsobí komplikace v  dopravě 
na delší dobu. Potrvá totiž až do 
15. prosince. „Jde o plánovanou 
akci, kterou provádí Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, nikoliv o ha-
varijní opravu,“ upozornil dále 
Petr Dundek. Objízdná trasa se 
dotkne nejen řidičů vozidel, ale 
i MHD. „I autobusy MHD jsou 
vedeny objížďkou přes Dělnickou 
ulici,“ dodal Petr Dundek. Ces-
tující by tak měli počítat s men-
ším zdržením.  (sol)

MOST – Pohodlné cestování městskou hromadnou dopravou na je-
dinou jízdenku po nejrůznějších městech regionu zatím cestující na 
Mostecku využívat nebudou. Brání tomu zapojení Dopravního pod-
niku měst Mostu a Litvínova do integrovaného systému Ústeckého 
kraje. 

Města Most a Litvínov jsou 
přitom mezi posledními, která 
do systému zapojena nejsou. Na 
jaře se chystá připojit i sousední 
Chomutov. Jeden z  akcionářů, 
statutární město Most, se při-
tom zapojení do integrovaného 
systému nijak nebrání. Hlav-
ním problémem je nedostatek 
fi nančních prostředků, které 

by musel dopravce na zavede-
ní systému vynaložit. „Velmi 
rádi bychom se připojili. Je ale 
potřeba si uvědomit, že náš stá-
vající odbavovací systém neu-
mí na tento integrovaný systém 
navázat,“ podotkl mostecký 
primátor Jan Paparega. Para-
doxně Mostecko bylo jedním 
z  prvních, které moderní sys-

témy v  MHD zavádělo. „Byli 
jsme jedni z  prvních v  kraji, 
kteří šli cestou bezkontaktního 
systému. Aby se mohl stávají-
cí systém napojit a navázat na 
integrovaný systém, vyžaduje 
to nemalou investici, na kterou 
není zatím dopravní podnik 
připravený,“ zkonstatoval dále 
primátor. Město Most navíc 
nemůže v  této věci rozhodovat 
samo za sebe, ale společně a ve 
shodě ještě s  druhým akcioná-
řem dopravního podniku, měs-
tem Litvínov. „Zatím jsme tuto 
záležitost s Litvínovem nijak do 

hloubky neřešili,“ podotkl Jan 
Paparega. Podle prvního muže 
města by k  tomu, aby integro-
vaný systém dopravy fungoval 
i pro Mostečany stejně kom-
fortně jako v ostatních městech 
regionu, bylo zapotřebí investi-
ce ve výši nejméně kolem třiceti 
milionů korun. 

„O integrovaném systému 
a našem zapojení by se dalo 
uvažovat. Apelovali jsme na zá-
stupce kraje, zda by nebylo lepší 
vrátit dopravnímu podniku pří-
spěvek na meziměstskou dopra-
vu, tedy na tramvajové spojení 
mezi Mostem a Litvínovem. 
Historicky nám byl přiznáván, 
pak odebrán s  odůvodněním, že 
mezi Litvínovem a Mostem je 
vlakové spojení,“ vysvětlil první 
muž města a k věci ještě dodal: 
„To je sice pravda, ale z hlediska 
pracovní dostupnosti je to holý 
nesmysl. Vlak využívá zanedba-
telné procento cestujících.“ Na-
posledy Ústecký kraj hradil tuto 
meziměstskou dopravu v  roce 
2009. Výše této investice činila 
tehdy přes deset milionů korun 
ročně.  (sol)
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Přehlídka místních pivovarů

Přijďte ochutnat místní poklady a soutěžit o skvělé ceny!

28. 10. 2016   14:00 – 19:00

MOST – O 6. ročník závodu Běh 
kolem jezera Most je velký zá-
jem. Kapacita závodu je již na-
plněna a registrace proto byla 
ukončena. 

Fanoušci a fanynky, kteří chtě-
jí přijít závodníky podpořit, jsou 
samozřejmě vítáni. Závod má 
i v letošním roce 2 tratě: Trasa 
hlavního závodu měří cca 11 
km, vyhlášeny jsou 2 kategorie 

- muži a ženy. Trasa malého zá-
vodu měří cca 4,5 km, vyhlášeny 
jsou kategorie muži, ženy, junioři 
a juniorky. Prezence závodníků 
začíná v 9. 30 hod. před děkan-
ským kostelem, kde je start a cíl 
závodu. Závod bude odstartován 
v 10.45 hod. Hlavním partnerem 
akce je statutární město Most. 
Více informací najdete na www.
behjezeromost.cz.  (nov)

Uzavírka na Pražské

Běh kolem jezera
Už se nehlaste!

Jedna jízdenka MHD po regionu? 
Pro Mostečany zatím jen sen

„Nebráníme se zapojení 
do integrovaného systému. 
Uvědomujeme si pozitiva. 
Na druhou stranu ale i ne-
gativa, která se týkají této 
investice. Od kraje bychom 
chtěli vrátit příspěvek na 
meziměstskou dopravu 
zpět,“ říká za akcionáře, sta-
tutární město Most, primá-
tor Jan Paparega.

Protihluková stěna: Stavba 
začne nejspíš na jaře

(Dokončení ze strany 1)
Vše je třeba důkladně při-

pravit, aby minimalizace hluku 
byla co nejúčinnější a především 
dlouhodobá,“ doplnil Jiří Volo-
vecký.

Společnost v  posledních 
třech letech výrazně investuje 

do obnovy a modernizace are-
álu s  cílem nabízet divákům 
i závodním týmům co nejkva-
litnější služby. „Uvědomujeme 
si, že Mostecko patří z  hlediska 
zaměstnanosti k  nejproblémo-
vějším lokalitám v  Čechách. 
Snažíme se být proto v  regionu 

co nejvíce prospěšní. Kromě ná-
boru pracovníků zadáváme také 
většinu zakázek místním fi r-
mám. A v tomto trendu budeme 
pokračovat. I tak přispíváme ke 
vzniku nových míst a ke zvýšení 
kvality života na Mostecku,“ do-
dal generální ředitel. (nov)

MOST - Městské divadlo v Mostě nabídne divá-
kům vpravdě netradiční divadelní experiment. 
Během jediného večera odehrají Vít Herzina, Jiří 
Kraus a Ondřej Dvořák celé dramatické dílo Willi-
ama Shakespeara. 

Tito tři neúnavní a neunavitelní improvizátoři, 
inspirátoři, glosátoři, vtipálci, multiinstrumenta-
listi, pohybáři, shakespearovští odborníci a pře-
devším charakterní herci provedou diváky tajem 
Shakespearova díla. Máte-li rádi Shakespeara, jistě 
se pobavíte. Jestliže ho rádi nemáte, pobavíte se 
tím spíš!

Premiéra a 1.repríza – 4. a 9. listopadu jsou již 
vyprodány. 

Reprízu uvedeme 19. listopadu v 19.00 hodin, 
kdy po představení proběhne Noc divadel 2016. 
Vstupenky si můžete zakoupit v pokladně divadla, 
nebo na www.divadlo-most.cz

William Shakespeare 
v potrhlém kabaretu

Jess Winfi eld, Daniel Singer, Adam Long
Souborné dílo Williama Shakespeara (zkráce-
ná verze) 
K ompletní dílo největšího dramatika na mos-
teckém jevišti v nevázaně potrhlém kabaretu.
Premiéra 4. listopadu na zbrusu nové scéně 
Aréna.

Režie: Adam Doležal
Překlad: Jiří Josek
Dramaturgie: Michal Pětík
Scéna a kostýmy: Kateřina Baranowska
Hudba: Petr Zeman
Hrají: Ondřej Dvořák, Vít Herzina a Jiří Kraus

Ilustrační foto.Ilustrační foto.
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MOST – Mapování ve Stovkách bude pokračovat. Město má za se-
bou první etapu. Akce přispěla k vystěhování bytů nepřizpůsobi-
vých občanů, majitelé bytů začali přihlašovat nájemníky… Město 
chce ale ještě přitvrdit. 

Pracovní skupina složená 
z Městské policie Most, Poli-
cie ČR, SBD Krušnohoru, so-
ciálního odboru magistrátu 
města kontroluje vytipované 
byty, kde žijí nepřizpůsobiví 
nájemníci. Cílem akce je zne-
příjemnit pronajímatelům bytů 
lhostejnost vůči problémovým 
nájemníkům, které v nich uby-
tují za účelem nemalého zisku. 
„Záměrem celé akce je eliminace 
zneužívání pronajímání bytů ne-
přizpůsobivým nájemníků, kteří 
nedbají dodržování morálních 
a slušných norem k ostatním 
obyvatelům domů v mosteckých 
lokalitách. Z tohoto důvodu akce 
Mapování stále probíhá,“ uvedla 
mluvčí mostecké městské poli-
cie Ilona Kozlová. Mapování je 
mimo jiné zaměřené na majite-

le bytů, kteří byli dosud velmi 
často lhostejní k problémovým 
nájemníkům. 

První etapu preventivní akce 
Mapování zhodnotily dotče-
né instituce u kulatého stolu. 
Vyměnily si názory a potřeb-
né údaje, které ve své kompe-
tenci dále využijí. „Jsme rádi, 
že naše úsilí přineslo konkrétní 
výsledky. Určitě v mapování 
budeme pokračovat. Kontro-
loval se každý byt, našli se tu 
celostátně hledaní lidé. Dohod-
li jsme se s  domovníky, aby se 
vytipovaly konkrétní byty, kde 
jsou největší nepokoje, kam se 
bude ještě i nadále docházet. 
Budeme se snažit těm lidem, 
kteří byli problematičtí, to tu 
co nejvíce znepříjemňovat,“ 
uvedla náměstkyně primátora 

Markéta Stará s  tím však, že 
mapování by se měli účastnit 
také zaměstnanci úřadu práce, 
jejichž přítomnost považuje 
vedení města nezbytnou, a to 
i ve vztahu k  vyplácení dávek. 
„Zástupci úřadu práce chyběli. 
Nemají lidi, kteří by do terénu 
chodili. Jsme ale toho názoru, 
že by zde měla fungovat i kon-
trola úřadu práce. V  Litvínově 
to také jde,“ podotkla Markéta 
Stará s tím, že se vedení města 
hodlá sejít s  ředitelkou úřadu 
práce a celou věc dále řešit. 
„Z naší strany se budeme snažit 
jim pomoci. V případě, že nebu-
de dostatek lidí pro mapování, 
budeme apelovat na generální 
úřad práce, aby jim poskytl na-
příklad posily a podobně,“ po-
dotkla náměstkyně. V součas-
nosti se sice město zaměřuje 
na Stovky. V budoucnu by ale 
tímto způsobem chtělo řešit si-
tuaci i v dalších problémových 
částech města.  (sol) 

MOSTECKO – Dopravní podnik 
měst Mostu a Litvínova podpo-
ruje kampaň plzeňských měst-
ských dopravních podniků s ná-
zvem „Na hulváta ne!“. 

V kampani chtějí nejen pl-
zeňští dopraváci, ale i mostecký 
dopravní podnik upozornit na 
hlavní problémy, se kterými se 
řidiči MHD i cestující setkáva-
jí každý den. „S touto kampaní 
se ztotožňujeme a připojujeme 
se k ní. Chceme ji dostat více do 
povědomí lidí u nás. Rozesíláme 
proto tiskové informace a pla-
kátky,“ podotkl ke kampani Jiří 
Holý z  oddělení strategie a ko-
munikace Dopravního podniku 
měst Mostu a Litvínova. 

Kampaň upozorňuje na časté 
„přešlapy“ řidičů, jako napří-
klad zablokované křižovatky, 
silnice nebo auto parkující v za-
stávce MHD. „Jsou to v podstatě 
situace, které vznikají i u nás. 
Například zastavování vozidel 
v  zálivech pro MHD, ale i další 
prohřešky,“ potvrdil Jiří Holý. 
Kampaň má vysvětlit, proč je 
například problém, pokud ně-
kdo na chvíli zastaví například 
v zastávkovém prostoru. Zkuste 
si například s osmnáctimetro-
vým autobusem zajet do za-
stávkového zálivu tak, aby vůz 

zastavil přímo u nástupní hrany, 
když v zastávce stojí odstave-
né auto. Přemýšleli jste někdy 
nad tím, kolik práce dá napří-
klad člověku s francouzskými 
holemi sejít z nástupní hrany 
a poté nastoupit do „nízkopod-
lažního“ vozu, který v tu chvíli 
ztrácí kouzlo nízkopodlažnosti 
jen proto, že autobus nemo-
hl správně zajet do zastávky… 
„Zastávky jsou z  hlediska pro-
hřešků a ohleduplnosti u nás nej-
markantnější. Stěžují si hlavně 
maminky s kočárky, že když v za-
stávkovém zálivu autobus špatně 
zastaví nebo sem špatně zajede, 
nemohou nastupovat. Snížené 
autobusy najednou ztrácí kýžený 
efekt, protože musejí s  kočárky 
z obrubníku sjet dolů a pak zase 
zpátky nahoru do autobusu, což 
je problém,“ podotýká dále Jiří 
Holý. Cílem kampaně je ukázat 
dopady, které takové jednání 
přináší. „Mnoho lidí si je jen ne-
uvědomuje a k podobným situa-
cím by nemuselo docházet, kdyby 
byli řidiči osobních nebo dodáv-
kových vozů alespoň malinko 
ohleduplnější k  ostatním,“ upo-
zornil Jiří Holý a dodal: „Naše 
podpora spočívá v tom, že se na 
tyto problémy snažíme upozornit 
i tady u nás v Mostě.“  (sol)

Kontroverzní Stovky: 
Město přitvrdí

Mapování je jedním z řady 
kroků, které město v oblasti 
zvýšení bezpečnosti v pro-
blematických lokalitách do-
sud podniklo. Jde například 
o instalaci kamer městské-
ho monitorovacího systé-
mu, posílení hlídek městské 
policie nebo přijetí dvou 
vyhlášek – o zákazu konzu-
mace alkoholu na veřejnosti 
a umisťování předmětů na 
veřejné prostranství a sezení 
na stavebních částech a zaří-
zeních, která nejsou určena 
k takovému účelu. 

Na hulváta NE!
MOST – Rotary klub Most oslavil dvacet let od svého založení. U této 
příležitosti vydal také vlastní publikaci, která shrnuje jeho činnost. 
V letošním roce má na svém kontě také významný počin, jakým je 
založení „mladší větve“ spolku, Rotaract Most. 

Mostecký rotary klub má za 
sebou bohatou historii. Stručně 
a jednoduše řečeno jde o jakou-
si „servisní“organizaci, která se 
snaží podobně jako i všechny 
ostatní rotary kluby pomáhat 
všemi směry a tam, kde je to 
potřeba. Za svoji existenci od 
roku 1996 má na svém kontě 
třicet čtyři projektů. „Z posled-
ních akcí máme za sebou napří-
klad rekonstrukci a modernizaci 
kuchyně v cisterciáckém klášteře, 
rekonstrukci kuchyně v Dětském 
domově v Mostě, výměnu střešní 
krytiny na kojeneckém ústavu, 
pomohli jsme sehnat auto pro 
charitu. Dále pak také několik 
projektů pomoci po povodních, 
které jsme dělali s pomocí za-
hraničních rotary klubů, což je 
velká výhoda, že rotary mohou 
při těchto věcech spolupracovat,“ 
uvedl člen Rotary klubu Most 
a zároveň i exprezident klubu 
Bořek Valvoda. 

Rotary má za sebou ale 
i projekty, které jsou ne vždy jen 
o penězích. Týká se to například 
aktivit při záchraně a obnově 
kostela svatého Jakuba v Bedři-
chově Světci. Mostečtí rotariáni 
mimo jiné také rozšířili tradi-
ci Ceny „Ď“, která je celostátní 
akcí. „Poprvé jsme ji tady na 
Mostecku a Litvínovsku začali 
vyhlašovat v roce 2015, kdy ji zís-
kal Petr Fišer z Českojiřetínského 
spolku. V roce 2016 pak doktor 
Ernst Lichtenman za pomoc při 

obnově gotického kostela svaté-
ho Jakuba v Bedřichově Světci 
a Oseckého kláštera, kam jezdí  
z Německa ošetřovat jejich stro-
my a keře atd.,“ uvedl dále Bo-
řek Valvoda. Mostečtí rotariáni 
ale neusínají na vavřínech a mají 
před sebou další nové projekty. 
Momentálně se jim podařilo na-
příklad získat v dražbě fi nanční 
prostředky, za které pořídí nové 
vybavení do dílen litvínovského 
spolku SENSES, který se snaží 
pomoci mladým lidem s těles-
ným a duševním hendikepem. 

Přesto, že členská základna 
činí má dnes 34 lidí, za dobu 
existence klubu jím prošlo na 73 
lidí. „Stále se snažíme získávat 
nové přátele. Naši členové zabí-
rají široké spektrum nejrůzněj-
ších profesí, od právníků, lékařů, 
pojišťovacích makléřů, počítačo-
vých odborníků a auditorů, po 
majitele tiskáren, faráře apod. 
Zakládali jsme rotary v průmě-
ru jako padesátiletí, dnes ale 
převažují sedmdesátníci, někdy 
i osmdesátníci, a byl proto tu-
díž silný tlak, abychom naši zá-
kladnu omladili,“ podotkl dále 
Bořek Valvoda. Čerstvý vítr ale 
do mosteckého rotary už zavál. 
„Nově k nám přišlo několik členů 
středního věku. Například Milan 
Machovec nebo ředitel muzea 
Michal Soukup. Co ale považu-
jeme za velký úspěch, že se nám 
podařilo založit šestý rotaract. 
Jde o klub mladých lidí od 18 – 30 

let. Jejich posláním je spolupraco-
vat, vzdělávat se a bavit, ale také 
i něco dobrého udělat pro ostatní. 
Rotaract získal tuto sobotu pově-
ření a tzv. chart od Rotary inter-
nacional a mostecký rotary klub 
se stal jeho patronátním klubem. 
Náš rotaract je šestým v republi-
ce,“ pochlubil se Bořek Valvoda. 
Ten mimo jiné také prozradil, 

že dříve ryze mužský spolek se 
podařilo rozšířit i o zástupkyně 
něžného pohlaví. „Podařilo se 
nám ke členství získat i ženy a to 
právě v případě rotaractu. Jsme 
rádi, že nám budou pomáhat 
i ženy,“ dodal dále Bořek Val-
voda. Předsedou mosteckého 
rotaractu se stal Petr Machovec. 

(sol)

Mostečtí rotariáni pomáhají 
potřebným už dvacet let

  Současným prezidentem mosteckého rotary klubu je Ing. Jiří Bureš, 
jednatel společnosti JB Group s.r.o. 
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MOST - Eva Onuščáková, pracovnice Denního dětského rehabilitač-
ního stacionáře, byla odbornou porotou vybrána do fi nále oceně-
ných pracovníků v rámci Národní ceny sociálních služeb – Pečovatel-
ky roku 2016. Ofi ciální vyhlášení výsledků proběhne 15. listopadu 
na Novoměstské radnici v Praze.

Do soutěže byla nominová-
na nadřízenými za mimořád-
ně aktivní přístup k dětem, 
pozitivní ladění, empatii, 
ochotě pomáhat všem potřeb-
ným. Během dlouholeté prá-
ce v  sociálních službách byla 
vždy nadšenou a obětavou 
pracovnicí, která nehleděla na 
čas a snažila se každému po-
máhat.

„Svou profesní kariéru začí-
nala v  Klokánku v  Praze, kde 
pečovala o několik dětí, kterým 
poskytovala lásku a pocit bezpe-
čí. Nakonec do pěstounské péče 
přijala 2 děti, které se staly sou-
částí její rodiny. Další její kroky 
vedly do domova pro seniory, 
kde se snažila zpříjemnit každý 
společně prožitý den všem pří-
tomným seniorům, a také svým 

kolegyním. Nyní již přes rok pra-
cuje s dětmi se zdravotním zne-
výhodněním v  Denním dětském 
rehabilitačním stacionáři v Mos-
tě. S  týmem dalších pracovníků 
napomáhá k prožívání šťastných 
chvil docházejících dětí,“ uved-
la Jaroslava Puntová, vedoucí 
Denního dětského rehabilitač-
ního stacionáře, Střediska denní 
péče o děti do tří let věku.

Oceněnou fi nalistku můžete 
ještě podpořit v  internetovém 
hlasování k  zisku Ceny veřej-
nosti. Hlasování probíhá od 21. 
– 31. října 2016 na www.pecova-
telkaroku.cz (nov)

MOST – Inovativní formu výuky cizích jazyků praktikují od toho 
školního roku na Střední odborné škole podnikatelské v  Mostě. 
Škola se totiž zapojila do projektu Evropské unie, v rámci programu 
Erasmus plus, a vyslala své pedagogy na vzdělávací kurzy do Ně-
mecka a Irska. 

Tady mohli kantoři díky 
projektu Vzdělávací mobilita 
jednotlivců – Mobilita pracov-
níků škol společně se svými za-
hraničními kolegy nabrat zku-
šenosti a inspiraci právě pro 
výuku cizích jazyků. Seznámili 
se tak s  novými vyučovacími 
metodami, strategií a didak-
tickými přístupy, jak vyučovat 
jazyk lépe, zajímavě pro žáky 
a efektivněji. V  případě mos-
tecké střední podnikatelské 
školy se na zkušenou do zahra-
ničí vydaly dvě vyučující, ang-
ličtiny a němčiny. „Kurzy byly 
perfektní a velmi inspirativní 
a poučné. Dozvěděli jsme se 
spoustu zajímavostí o různých 
učebních stylech, motivačních 
strategiích. Velká pozornost se 
tu také věnovala využívání mo-
derních IT technologií v hodi-
nách cizích jazyků. Obou kurzů 
se účastnili učitelé z několika 
evropských zemí, a proto bylo 
hodně zajímavé porovnat i jed-
notlivé školské systémy a vyučo-
vací metody v různých státech,“ 
popisuje zkušenosti ze zahra-
ničí učitelka Jiřina Řeřichová, 
která vyučuje na střední pod-
nikatelské škole angličtinu. 
Podobné zkušenosti má i něm-
činářka Eva Remutová. Obě 
kantorky na stáži navíc získaly 
kontakty na zahraniční učitele, 
které využijí pro další spolu-

práci v oblasti mezinárodních 
projektů. 

Hudba - balzám na 
duši i ve výuce

Z nových metod učitelky an-
gličtiny a němčiny oslovila na-
příklad výuka s využitím hudby. 
„Hudba se dá využít například 
při vedení dialogů na nejrůzněj-
ší témata. Hudba vytvoří jakési 
pozadí, většinou je to relaxační 
hudba. Studenti se určitým způ-
sobem naladí, zklidní a nejsou 
stresováni z  toho, že je někdo 
poslouchá. Při rozhovorech jsou 
pak smělejší a sebevědomější 
a jejich projevy jsou tím pádem 
i plynulejší,“ popisuje na pří-
kladě Jiřina Řeřichová. Hudbu 
mohou kantoři zapojit napří-
klad i při volném, tzv. kreativ-
ním psaní. Jestliže mají studenti 
například dokončit nějakou 
povídku či jiný slohový útvar, 
hudba v nich vyvolá určité po-
city, náladu, což ovlivňuje jejich 
myšlenky a nápady. „Jde o to, že 
v  běžné výuce se žáci soustředí 
jen na slova. V  případě využi-
tí hudby jsou to hlavně pocity, 
které v  nich hudba vyvolává. 
I když máme nové a moderní 
učebnice, pokud je zde nějaké 
cvičení za použití skladeb, bý-
vají často zastaralé. V zahrani-
čí jsme získali ale návod a tipy 

na skladby a písně, které jsou 
teď pro žáky v kurzu a jsou pro 
ně motivační,“ říká dále Jiřina 
Řeřichová. Hudba se ve výuce 
cizích jazyků dá využít také pro 
výslovnost, trénink rytmu, uče-
ní a rozšiřování slovní zásoby 
apod. „Pro němčinu se napří-
klad hodí rap. Skladba ale nesmí 
být příliš rychlá, aby vše stačili 
žáci vstřebat a vnímat. Zajíma-
vé byly i úkoly typu, kdy kantor 
pustí skladbu, v  cizojazyčném 
textu jsou vynechaná slova, kte-
rá studenti doplňují na základě 
poslechu… Nebo vybírají z těch, 
která mají na kartičkách napsa-
ná a v  konkrétním momentě je 
vyberou a zvednou nad hlavu. Je 
dobré, že se zapojuje více smys-
lů,“ vysvětluje němčinářka Eva 
Remutová.  

Jazyk není cíl, ale 
prostředek

Pedagogové se seznámili také 
s metodou tzv. úkolového učení. 
Podstatou je, že učitel zadá úkol, 
na němž pracují žáci ve skupině. 
Při tom využívají slovníky, pří-
ručky a další materiál. Výsledek 
svého zadání nakonec prezentu-
jí a dále se s ním pracuje. Důle-
žité je, aby studenti sami zjistili, 
co budou potřebovat ke splnění 
úkolu po stránce jazykové a sa-
mostatně se snažili získat rele-
vantní informace. Navíc se tím 
procvičují také mezipředmětové 
vztahy. Daný úkol totiž může 
souviset s  nejrůznějšími před-
měty, jako jsou biologie, geo-
grafi e, výtvarná výchova apod. 

„Příkladem úkolového učení, 
který jsme na stáži zkoušeli, byl 
úkol, kdy jsme měli z nejrůzněj-
ších materiálů – papírků, svorek 
apod. postavit dům. Posléze jsme 
ho měli představit a popsat jak 
vypadá, jak je vybaven, zařízen 
apod. Následně jsme hodnotili, 
který z  domů je nejhezčí a proč 
a nakonec se z  nás stali fi ktivní 
makléři a dům jsme měli prodat 
na základě požadavků, které si 
fi ktivní kupec stanovil…Bylo to 
hodně zajímavé a také zábav-
né,“ popisuje další inspirativní 
a možný způsob výuky Jiřina 
Řeřichová. 

CLIL je v Mostě 
stále víc v kurzu  

Učitelé se také seznámili 
s  metodou „CLIL“, kterou už 
například začala využívat v jed-
nodušší formě 7. ZŠ v  Mostě. 
A má s  ní jen dobré zkušenos-
ti. „Je to metoda, kdy se v cizím 
jazyce vyučují na středních ško-
lách i jiné předměty - historie, 
biologie a další. V  cizím jazyce 
se učí buď celé hodiny, nebo jen 
část těchto hodin. I tato metoda 
je u nás novinkou a má spoustu 
pozitiv,“ je přesvědčena Jiřina 
Řeřichová a dodává: „Nové me-
tody začínáme na škole využívat 
postupně. Dlouhodobě se snaží-
me u nás učit jazyky moderně. 
Díky stáži jsme si některé metody 
vlastně jen osvěžili. Jiné nás nově 
nasměrovaly. Studenti na jejich 
uplatňování reagují zatím velmi 
příznivě.“

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

Most bude mít oceněnou pečovatelku

Pozor na 
internetové 
známosti

MOST – Na známost přes 
internet doplatila jedna mladá 
žena z Mostu. Na sociálních 
sítích se seznámila s 33letým 
mužem, kterého pozvala k sobě 
domů a nechala ho ve svém 
bytě. Ten využil její krátké ne-
přítomnosti a z kabelky jí měl 
odcizit z peněženky platební 
kartu. „Našel i PIN a kartu zne-
užil k výběru fi nanční hotovosti. 
Platební kartu pak nepozorovaně 
vrátil zpět do peněženky a z bytu 
zmizel. Poškozená mu volala na 
telefon, muž se však stal nedo-
stupným,“ upozornila na případ 
policejní mluvčí Ludmila Svět-
láková. Policie 33letého muže 
z Moravy obvinila z přečinu 
krádeže a neoprávněného opat-
ření, padělání a pozměnění pla-
tebního prostředku. Poškozená 
Mostečanka utrpěla škodu ve 
výši 11 000 korun. Obviněné-
mu hrozí až tříletý trest odnětí 
svobody.

Řidička najela na 
ostrůvek

MOST – K dopravní nehodě 
vyjížděli v  uplynulých dnech 
v noci mostečtí dopraváci. 
V ulici Pod Lajsníkem totiž ha-
varovala řidička osobního vozu 
značky Škoda, která nezvládla 
levotočivou zatáčku a s vozidlem 
vjela ke středu komunikace, kde 
narazila na betonový ostrůvek 
a sloupek dopravní značky. Ke 
zranění osob nedošlo. „U řidičky 
byla provedena dechová zkouška 
na alkohol, která byla pozitivní. 
Policisté motoristce zadrželi ři-
dičský průkaz a vyzvali ji k lé-
kařskému vyšetření a odběrům, 
s čímž žena souhlasila. Je po-
dezřelá z přečinu ohrožení pod 

vlivem návykové látky,“ infor-
movala mluvčí mostecké státní 
policie Ludmila Světláková.

Chtěli platit cizí 
kartou

MOST – Z neoprávněného 
opatření, padělání a pozmě-
nění platebního prostředku je 
obviněna 29letá žena z Mostu 
a 36letý muž. Ten má navíc „na 
triku“ ještě obvinění z pokusu 
krádeže. Oba měli v jednom 
mosteckém obchodě nakoupit 
zboží, které se pokusili zaplatit 
u pokladny platební kartou, kte-
rá jim nepatřila. Majitel ji ztratil 
včetně peněženky a obviněný 
ji našel venku na ulici. „Platba 
se jim nepodařila, kartu nechali 
prodavačce a z prodejny zmizeli. 
Policie je vypátrala a zahájila stí-
hání. Muži hrozí až tříletý trest, 
ženě může soud uložit až dvoule-
tý trest odnětí svobody,“ upozor-
nila policejní mluvčí Ludmila 
Světláková.

Za odběr „na černo“ 
až pět let

MOST – Mostecká policie 
obvinila z trestného činu krá-
deže 53letou ženu z Mostu. Ta 
odebírala ve svém bytě elekt-
rický proud a to díky úpravám 
v elektroměrovém rozvaděči na 
společné chodbě panelového 
domu. Technik energetického 
závodu kontrolou zjistil neo-
právněné připojení kabelu, kte-
rým proudila elektřina do bytu, 
aniž za ni bylo řádně placeno. 
Žena neměla ani uzavřenou 
řádnou smlouvu s dodavatelem 
elektřiny. Za tento trestný čin 
jí hrozí až pětiletý trest odnětí 
svobody. Energetické společ-
nosti žena způsobila škodu ve 
výši 124 000 korun.  

(sol)

porušené paragrafy

United Energy, a.s. a Severočeská teplárenská, a.s.

Přijmeme nové pracovníky do týmu!

Nabídka pozic:

Strojník energetického zařízení (UE)

Provozní zámečník (UE)

Technický pracovník – specialista (UE)

Provozní elektromechanik (ST)

• nabízíme dlouhodobou práci na HPP
• 28 dní dovolené
• příspěvek na penzijní pojištění
• příspěvek na stravování
• příspěvky na rekreaci

Další podrobnosti k jednotlivým pozicím najdete na stránkách 
www.ue.cz v záložce kariéra.

V případě zájmu volejte na telefonní číslo + 420 777 972 799 
nebo pište na e-mail: stanislava.prazenicova@ue.cz.

Střední škola pro podnikatele začne 
vyučovat cizí jazyky hudbou

  Učitelé střední podnikatelské školy v Mostě se snaží vyučovat cizí jazyky moderně a inovativně.
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Dvě zásadní 
chyby

Vždy byla divoké a nepo-
slušné dítě, ale od svých šest-
nácti let byla prostě nezvla-
datelná. Rodiče pro ni nebyli 
žádnou autoritou. Dělala si, 
co chtěla. Ze školy ji vyloučili, 
pak i z učiliště. Střídala kluky, 
láska pro ni nic 
neznamenala. Sex 
měla s  každým, 
kdo o ni jen tro-
chu stál. V  osm-
nácti letech byd-
lela na ubytovně, 
příležitostně brala 
drogy, kradla. Pe-
níze jí dávali muži 
za sex. Otěhotně-
la, ani nevěděla 
s  kým. Ten měsíc 
měla hned několik 
partnerů. Zjisti-
la to, když už bylo na potrat 
pozdě. Stejně by to asi neřeši-
la. Porodila zdravou holčičku, 
kterou hned nechala v porod-
nici. Souhlasila s adopcí. Další 
tři roky na dítě ani nepomy-
slela. Její život se ale pomalu 
měnil. Potkala muže, který ji 
odvedl z  ubytovny. Bydlela 
v jeho domě, prošla odvykací 
kúrou. Milovali se. Přesvědčil 
ji, že by měla studovat. Vráti-
la se tedy do školy.  V mladé 
sebevědomé ženě by nikdo 
nehledal zfetovanou trosku, 
kterou ještě před časem byla. 
Jako zázrakem se její minu-
lost nepodepsala na jejím 
vzhledu. Byla krásná zvlášt-
ním neobvyklým způsobem. 
Jemný obličej doplňovala zá-
plava kudrlin ojedinělé barvy 
granátového jablka. Oči měla 
temně modré, na duhovkách 
zlaté skvrny. Její partner jí 
stále opakoval, že je jediná 
na světě. Originál, kterému 
se žádná jiná žena nepodobá. 
Vzali se. Chtěli mít spolu děti. 
Všechno se jim dařilo, byli 
šťastní. Když se jí nedařilo 
otěhotnět a navštívila lékaře, 
zjistili, že ji její bývalý život 
přeci jen poznamenal. Dro-
gy a nevázaný sex, neléčené 
pohlavní choroby. Už nikdy 
žádné dítě mít nebude. Byl 
to pro ně pro oba hrozný šok. 
Tolik si přáli mít dítě. Bála se, 
že se jí teď její manžel zbaví. 
To ho ale ani nenapadlo. Příliš 
ji miloval. Nechtěl jinou ženu 
a ani dítě s nikým jiným. Pak 
si vzpomněla na svou hol-
čičku. Svěřila se mu. Někde 
je holčička, kterou kdysi po-
rodila. Její dítě. Mluvili o ní 
dlouho. Vymýšleli, jak to dítě 
získat zpět. Chtěli ji. Měl hod-
ně peněz a kontakty. Začal po 
dítěti pátrat. Netrvalo dlouho 
a zjistil, že dítě žije v soused-
ním městě. Měli jméno, ale 
neměli adresu. Začali hledat 
dítě v  seznamu žáků prvních 
tříd základních škol. Její hol-
čičce je sedm let. Jezdili ke 
škole, kam měla malá Justýna 
chodit, několik dnů. Nevěděli, 
co udělají, ani jak dítě pozna-
jí. Jednoho dne měli štěstí. Ze 
školy vyšla mladá žena a za 
ruku vedla holčičku. Kolem 
hlavy záplavu kudrlin barvy 
granátového jablka. Podíva-
la se jejich směrem temně 
modrýma očima. Vsadila by 
se, že v  duhovkách má zlaté 
skvrnky. To bylo její dítě. Sle-
dovali ženu až domů. Večer 
dlouho seděli a spřádali plán. 
Rozhodli se, že s  holčičkou 
odjedou do ciziny. Všechno 
prodají a začnou nový život. 
Dítě je ještě malé, zvykne si. 
Přípravy trvaly několik týdnů. 
Shromáždili všechny peníze, 
které mohli. Nechal vyrobit 

falešný pas s  její fotografi í, 
když byla dítě. S  Justýnou si 
byly k  nerozeznání podob-
né. Měl obchodní kontakty 
v Rusku. Domluvili se, že tam 
odjedou autem, z  Ruska pak 
dál letadlem. Holčičku pro 

prvních pár dnů 
budou udržovat 
pod sedativy, aby 
nebudila na letišti 
rozruch. V novém 
domově jí řeknou, 
že její rodiče ze-
mřeli při požáru 
domu a jí si vzala 
hodná teta. Jsou 
si přeci tak po-
dobné. Ten den 
s sebou přinesl in-
jekční stříkačky se 
sedativy a zbraň. 

Měla strach. Nechtěla, aby se 
někomu něco stalo. Ale důvě-
řovala mu. Počkali do půlno-
ci. Pak zazvonil. Otevřel mu 
rozespalý mladý muž. Namířil 
na něj zbraň a vešel do domu. 
Píchla mu silnou dávku léků. 
Složil se k zemi dřív, než jeho 
žena vyšla z  ložnice. Další 
dávka patřila jí. Stačila jen vy-
křiknout. Dítě se nevzbudilo. 
Holčičce dali menší dávku. 
Chtěli jen, aby spala. Převlék-
la jí z  pyžamka a odnesla do 
auta. On zatím v domě rozlil 
kanystry s benzínem a zapálil 
ho. Odjeli nepozorováni dřív, 
než požár vzbudil sousedy. 
Ujížděli se spícím dítětem 
k hranicím. Na Slovensku byli 
během několika hodin. Nikdo 
je na hranicích nezastavil. 
Přespali až v  Rusku. Holčič-
ka byla stále omámená, roze-
spalým hláskem se ptala, kde 
je a co se stalo. Utěšovala ji. 
Když volala maminku, brala ji 
do náruče. Z Ruska chtěli od-
letět do Jižní Ameriky. V Bra-
zílii je nikdo hledat nebude. 
Myslela na to, co pro ni všech-
no udělal. Všeho se vzdal. 
Opustil svou fi rmu, svůj do-
mov. Kvůli ní a dítěti. Nevědě-
la, že jejího muže i tak pálila 
půda pod nohama. Obchody 
se mu poslední dobou nedaři-
ly. Okradl své obchodní part-
nery o milióny. Čelil výhruž-
kám, bál se o život. Velmi se 
mu hodilo začít znovu v  jiné 
zemi. Se svou krásnou ženou 
a dcerkou, která mu spadla do 
klína. Myslel si, že v  Brazílii 
ho nikdo nenajde. Jeho věřite-
lé, lidé, se kterými není radno 
si začínat. Byl naivní. Nešlo 
jen o ukradené peníze. Rozbil 
dlouho a pracně budovanou 
obchodní síť, která měla vést 
do České republiky a pak dále 
do Německa, zbraně a drogy. 
Udělal velkou chybu, že se při 
útěku z Čech nedíval za sebe. 
Druhá velká chyba byla, že 
se rozhodl utíkat přes Rus-
ko. Když zaklepala pokojová 
služba na dveře, nechal zbraň 
v  tašce. Byl si jistý, že tady ji 
nebude potřebovat.  Ve chvíli, 
kdy mu neznámý chlap, kte-
rého důvěřivě pustil dovnitř, 
vstřelil kulku mezi oči, Justý-
na spala omámená sedativy. 
Další kulka patřila ženě. Stej-
ně jako ta v  Čechách, i ona 
stačila jen vykřiknout. Dítě 
se nevzbudilo. Druhý den 
policisté našli dva zavraždě-
né a spící holčičku. Doklady 
všech zmizely. Na místě zůsta-
la jen adresa v Čechách. Když 
kontaktovali české kolegy, 
zjistili, že se jedná o unesené 
dítě. Její rodiče jsou oba živí. 
Z  hořícího domu je vytáhli 
omámené sousedi. Po dítěti 
česká policie pátrala.  (pur)

SOUDNIČKA

Nastal čas, kdy je třeba vymě-
nit na autě sadu letních pneu-
matik za zimní. I na silnicích už 
se začalo projevovat podzimní 
ochlazení. I když zatím neu-
deřily noční či ranní námrazy, 
nebezpečný je i studený déšť 
a spadané listí, jež vytvářejí na 
vozovce kluzkou vrstvu. Zku-
šený instruktor kurzů bezpečné 
jízdy Jiří Patera je zastáncem 
včasné výměny pneumatik.

„Ukončení platnosti zákona 
v praxi znamená, že může-li 
řidič očekávat změnu počasí, 
musí přezout na zimní pneu-
matiky. Pokud by přesto vyjel 
na letní sadě a způsobil nehodu 
a následnou škodu, pojišťovna 
by nemusela v takovém případě 
plnit smluvní podmínky. Vždy je 
proto lepší přezout o něco dříve, 
než se nechat počasím zaskočit. 
Když v  současné době jezdíme 
ráno do práce, je už zima. Stejné 
je to při návratu domů. Pracov-
ní dobu, kdy se ještě může otep-
lit, trávíme v kanceláři či dílně. 
To je také argument pro přezutí. 
Navíc při klidné a rozumné jíz-
dě zimní pneumatiky nepoško-
díte ani na suché vozovce,“ radí 
Jiří Patera.

Na zákazníky je připravený 
i pneuservis v  areálu mostec-
kého autodromu. Výměnu sady 
pneumatik včetně nahuštění 
a vyvážení kol lze pořídit už od 
400 korun. Řidiči, kteří využi-
jí této nabídky do konce října, 
dostanou při odjezdu drobný 
dárek od společnosti Auto-
drom Most. Pro automobilisty 
i motocyklisty je pneuservis 
v  areálu autodromu otevřený 
po celý týden, tedy od pondě-

lí do pátku od 8 do 18 hodin, 
v sobotu a v neděli pak od 7 do 
18 hodin. Termín si lze i pře-
dem sjednat na telefonním čísle 
702  183 077  či e-mailové adre-
se  pneuservis@autodrom-most.
cz. Kromě oprav pneumatik 
a duší pneuservis nabízí i sezon-
ní uskladnění pneumatik, jejich 
zpětný odběr a ekologickou li-
kvidaci ojetých pneumatik.

Standardní součástí služby je 
demontáž, montáž a vyvážení 

kol odborně vyškoleným per-
sonálem na nejmodernějším 
strojním zařízení. „Zákazníci 
si mohou objednat také výměnu 
brzdových destiček, žárovek, ole-
jů a drobné servisní práce a vy-
brat si z nabídky autokosmetiky, 
pneumatik a disků. Nad rámec 
vyjmenovaných služeb si lze  ne-
chat vyčistit vnitřní prostory i ex-
teriér vozu,“ vyjmenoval tech-
nický ředitel autodromu Pavel 
Pech.  (nov)

MOST - Doprovodný program závodu The Most RALLY #1, který se 
pojede v areálu mosteckého autodromu jako rally exhibice v sobo-
tu 29. října, pořadatelé zaměřili zejména na děti. Těšit se mohou na 
skákací race zónu, atrakce na dopravním hřišti či soutěže. Všichni 
si pak užijí show před slavnostním cílem, mohou navštívit servis-
ní zónu závodníků a zónu pro vystavovatele. Každý se také může 
nechat zdarma vyfotit v ostrém závodním voze Škoda Octavia Cup 
třetí generace.

Fotokoutek v kokpitu speci-
álu, který se zúčastnil letošní 
obnovené premiéry oblíbené-
ho okruhového seriálu Škoda 
Octavia Cup, připravila pro 
všechny milovníky motori-
stického sportu a vyznavače 
rychlých a silných aut společ-
nost ČEPS. „Diváci tak mají 
jedinečnou příležitost si za 
volant závodní Octavie přímo 
sednout a vychutnat si pocity 
jezdce. Tento zážitek budou 
mít navíc díky fotodokumenta-
ci uchovaný do budoucna pro 

sebe i své blízké,“ láká do are-
álu autodromu jeho obchodní 
a marketingová ředitelka Jana 
Svobodová. 

Mezi dosud přihlášenými 
jezdci na letošní rally nechybě-
jí zajímavá jména ostřílených 
soutěžáků, například Lukáš Pon-
dělíček na Citroënu C2R2 Max, 
Martin Hudec se Škodou Fabií 
R5 či loňský absolutní vítěz Ra-
llysprint Série Ondřej Bisaha 
s  Fordem Fiesta R5. Na sever 
Čech dorazí také Břetislav Enge, 
který usedne za volant historic-

ké Škody 130 LR. Navigovat mu 
bude stejně jako loni dcera Lucie. 

I když je závod vypsaný 
jako volný sportovní podnik, 
a posádky si tak nerozdělí žádné 
mistrovské body, organizátoři 
přesto udělali pro jejich moti-
vaci maximum. Všechny týmy 

jsou osvobozeny od startovné-
ho, první tři posádky v katego-
rii vozů s  oběma poháněnými 
nápravami a první tři v kate-
gorii vozů s  jednou poháněnou 
nápravou získají navíc fi nanční 
odměnu. Celkem si rozdělí 60 
tisíc korun.  (nov)

Doprovodný program na rally si užijí hlavně 
děti, každý se může vyfotit v závodním autě

Zkušený instruktor radí řidičům: 
Zimní pneumatiky vyměňte včas!

  V sobotu 29. října si na autodromu přijdou na své hlavně děti.

  I když zatím neudeřily námrazy, studený déšť je také nebezpečný.
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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

ÚSTECKÝ KRAJ – Filmaři zamířili do Ústeckého kraje. Kraj jim totiž 
nabízí pomoc a spolupráci při hledání míst k natáčení a s organizací 
produkce. Na oplátku v kraji fi lmaři utratí peníze za ubytování, do-
pravu a stravování početných týmů. Už příští rok by se měl v Mostě 
začít natáčet nový seriál, ale také fi lm Úsměvy smutných mužů. 

V Mostě se bude 
natáčet „Most“

V příštím roce zamíří do 
Mostu Česká televize s natáče-
ním osmidílného komediální-
ho seriálu s pracovním názvem 
„Most“ scenáristy Petra Koleč-
ka. Ten už pro diváky připravil 
například oblíbený seriál Okres-
ní přebor. Spolupracovat bude 
s kreativním producentem ČT 
Michalem Reitlerem, který má 
na svědomí seriály Případy 1.od-
dělení, Nevinné lži, Neviditelní. 
„Chceme s Petrovým smyslem 
pro humor vyprávět o bolavých 
věcech, o strachu z neúspěchu, ze 
ztráty důstojnosti, z ohrožení ži-
votních jistot,“ přibližuje záměr 
Michal Reitler. „Most mám rád. 
Seznámil jsem se s ním přes svoji 
manželku, která z něj pochází. 
Do magické hospody Severka mě 
pak vzal můj tchán. Odtud jsem 
čerpal nejen mosteckou fi lozofi i, 
ale i předobrazy některých po-
stav. Snad mi tam ještě po odvy-
sílání nalejou,“ popisuje scenári-
sta Petr Kolečko. A město Most 
si na zájem fi lmařů rozhodně 
nestěžuje. „Budeme doufat, že 
se prostřednictvím komediálního 
seriálu diváci dozvědí, že Most 
nabízí spoustu zajímavých mož-
ností a že rozhodně stojí za ná-
vštěvu. Třeba pak lidé přijedou 
do Mostu právě proto, aby viděli 
místa, kde žily postavy z jejich 
oblíbeného seriálu,“ říká primá-
tor Mostu Jan Paparega. 

Úsměvy smutných 
mužů 

V  Ústeckém kraji by se měl 
natáčet také fi lm podle předlohy 
románu ústeckého rodáka Jose-
fa Formánka s názvem Úsměvy 
smutných mužů. Místy úsměv-
né, místy drsné zápisky z proti-
alkoholní léčebny. Příběhy čtyř 
pacientů, kteří se skamarádí při 

nelehkém úkolu, zbavit se zá-
vislosti, černého draka v sobě. 
Mrazí při sledování jejich před-
chozích životů, kdy se díky alko-
holu ocitají až na pokraji smrti. 
To jim však při samotné léčbě 
nebrání zažívat humorné příbě-
hy a situace, které plynou z ne-
normálního soužití třiceti mužů 
na uzavřeném oddělení. 

Pomůže fi lmová 
kancelář

Místa pro nejlepší fi lmo-
vé scenérie, lepší komunikace 
s místními úřady nebo pomoc 

s hledáním místních dodavate-
lů i komparzistů. To vše nabí-
zí regionální fi lmová kancelář 
v Ústeckém kraji už téměř rok, 
teď chce představit novou spo-
lupráci s Českou televizí, dalšími 
fi lmovými produkcemi a pomo-
ci právě místním společnostem 
i radnicím s fi lmaři najít společ-
nou řeč. Ústecký kraj je oblíbe-
ným místem fi lmařů již řadu let. 

„Jde nejen o zajímavou spoluprá-
ci, ale díky tomu, že budeme více 
v obraze, co se požadavků a přání 
lidí kolem fi lmového průmyslu 
týká, můžeme jich k nám dostat 
ještě více a využít tak ekonomic-
kého efektu, který s sebou natá-
čení přináší. A přiznejme si také, 
že každého turistu lákají místa, 
kde se natáčely české i zahranič-
ní fi lmy. I to je důvod, proč jsme 
kancelář založili,” popsal nápad 
krajský radní pro cestovní ruch 
Jan Szántó. Filmová kancelář je 
pro fi lmaře hlavně kontaktním 
a informačním místem. Podob-
né kanceláře nebo fi lmové komi-
se fungují již v několika krajích. 
Jejich primární úlohou je přilá-
kat právě k nim audiovizuální 
produkce a podat jim veškeré 
potřebné informace, pomoci při 
vyhledávání vhodných lokací 

a propojit je s místními partne-
ry. Zatímco ve světě jsou fi lmové 
kanceláře zcela běžné a fungují 
na regionální, komunální i ná-
rodní úrovní již desítky let, v ČR 
začaly vznikat až před čtyřmi až 
pěti lety. Jen evropská asociace 
fi lmových kanceláří EUFCN 
sdružuje přes 80 většinou regi-
onálních kanceláří z 28 evrop-
ských zemí. „Je skvělé, že i české 

regiony si uvědomují potenciál, 
který aktivní spolupráce s fi lmo-
vými produkcemi skýtá, a snaží 
se je aktivně oslovovat. Ústecký 
kraj v tom u nás patří mezi ty nej-
aktivnější,“ uvádí Ludmila Clau-
ssová, vedoucí národní Czech 
Film Commission. „Máme teď 
za sebou lokační tour po Kar-
lovarském a Ústeckém kraji, na 
kterou jsme ve spolupráci s Czech 
Film Commission pozvali fi lmaře 
z řad lokačních managerů, pro-
dukčních, scenáristů a režisérů. 
Navštívili jsme s nimi například 
nefunkční městské lázně v Cho-
mutově, lom ČSA, zámek Jezeří 
či klášter v Oseku,“ popisuje Bar-
bora Hyšková z oddělení ces-
tovního ruchu krajského úřadu, 
která má fi lmovou kancelář na 
starosti. Filmová kancelář spo-
lupracovala s fi lmaři při řadě 

projektů - natáčení seriálu Svět 
pod hlavou pro Českou televizi, 
natáčení německého fi lmu „Die 
Freibadclique“ pro první kanál 
veřejnoprávní televize (Das Ers-
te), vytipování lokací pro seri-
ál HBO - Albert Einstein, fi lm 
produkční společnosti Čestmíra 
Kopeckého - Hastrman, nebo 
fi lm Jana Svěráka - Po strništi 
bos.  (pur)

LITVÍNOV – Nad stavem dětských pískovišť v  České republice se 
nedávno pozastavili odborníci zabývající se nemocemi šířenými 
domácími zvířaty. Na pískovištích, kterých si majitel nevšímá, jak 
je rok dlouhý, mohou děti snadno přijít ke škrkavkám, toxoplaz-
móze, ohrožovat je mohou zárodky plísně. To ale není problém 
Litvínova. 

Každoroční výměna písku 
v  pískovištích před zahájením 
sezóny je v Litvínově samozřej-
mostí. O pískoviště, stejně jako 
o všech 46 dětských hřišť se sta-
rají Technické služby Litvínov. 
„Písek vyměňujeme ve všech pís-
kovištích, kterých máme ve městě 
patnáct, každé jaro. Aby byla pís-
koviště připravená čistá po zim-

ním období. Pravidelně ale dva 
zaměstnanci technických služeb 
každý týden pískoviště kontro-
lují. Pokud je to nutné, vyměňu-
jeme písek i během sezóny,“ říká 
jednatelka technických služeb 
Marcela Pašková. Dětská hřiště 
každý den obchází další zaměst-
nanec technických služeb, který 
z  nich odklízí odpadky. „Den-

ně musí sbírat papírky, kelímky 
a sáčky, které většinou ne děti, 
ale jejich rodiče na hřišti necha-
jí,“ doplnila Marcela Pašková. 
Na údržbu dětských hřišť mají 
technické služby v  rozpočtu 
každoročně pět set tisíc korun. 
„Hlavně musíme kontrolovat 
stav dětských atrakcí. Jestli někde 
není nějaká součást povolená 
nebo dokonce nechybí. Aby byly 
atrakce pro děti vždy bezpečné, 
stojí to značné úsilí. Většinou se 
nejedná o poškození způsobe-
né opotřebováním, ale o práci 
vandalů,“ prozradila jednatelka 
společnosti. Na dětská hřiště se 

zaměřují také strážníci Městské 
policie Litvínov. „Kontrolujeme 
je při hlídkové službě ve městě. 
Zaměřujeme se na to, aby se na 
hřištích nezdržovala mládež. 
Někteří mladí mají ve zvyku vy-
sedávat na dětských atrakcích, 
které jsou určeny pro zcela jinou 
věkovou kategorii, popíjet alko-
hol, kouřit. Kontrolujeme také, 
aby na dětská hřiště nevodili lidé 
své psy. Kromě hlídkové činnosti 
reagujeme také na upozornění 
občanů, kterým není jedno, když 
někdo dětská hřiště ničí,“ uvedl 
velitel Městské policie Litvínov 
Zdeněk Urban.  (pur)

Na dětská pískoviště bez obav

Ústecký kraj se začne hemžit fi lmaři

  Filmaři stráví na Mostecku 60 natáčecích dní. Zajímat je bude hlavně autodrom a trať mezi Mostem a Litvínovem.

ÚSTECKÝ KRAJ -  V Litoměřicích uskutečnilo největší setkání partne-
rů venkova v České republice v rámci národní konference VENKOV 
2016. Ústředním tématem osmého ročníku, který po Zlínském kraji 
hostil Ústecký kraj, se stal člověk a jeho role ve vztahu k venkovu.

„Jsem rád, že náš kraj může 
hostit tuto významnou celo-
republikovou akci, která nám 
připomíná význam rozvoje 
venkova a důležitost člověka, 
bez jehož aktivní účasti by ven-
kov nemohl být tím, čím je,“ 
řekl hejtman Oldřich Bube-
níček na zahájení konference, 
která je pořádána na podporu 

udržitelného a soběstačného 
venkova.

V  rámci prvního dne kon-
ference, kterého se účastnilo 
několik desítek zástupců ve-
řejných, neziskových i soukro-
mých organizací celostátní, 
regionální a místní úrovně, za-
zněla významná témata týkající 
se aktuálních trendů podpory 

venkova, politiky jeho rozvoje, 
sociálního zemědělství, proble-
matiky rodinných farem nebo 
současného zemědělského hos-
podaření a kvality půd.

Druhá část odpoledne byla vě-
nována rozpracování diskusních 
témat v  rámci pěti workshopů. 
„Mám velmi dobrý pocit z  pro-
běhlé konference, která přivedla 
zkušené odborníky státní i veřejné 
správy, podnikatele i další partne-
ry venkova z  celé České republi-
ky k  jednomu stolu. Zde v rámci 
workshopů vznikla řada nosných 

témat, se kterými budeme dále 
pracovat,“ vyjádřil se ředitel kon-
ference Václav Bešta. Ten je také 
předsedou Spolku pro obnovu 
venkova Ústeckého kraje i sta-
rostou Brozan nad Ohří. V  ná-
vaznosti na danou problematiku 
se účastníci vydali druhý den na 
exkurze do čtyř vybraných oblas-
tí - Podřipska, Lounska, Úštěcka 
a Lovosicka, kde se seznámili 
s  těžbou českého granátu, vi-
nařstvím, rodinnými farmami, 
pštrosí farmou a s  dalšími zají-
mavými místy. (nov)

Ústecký kraj hostil „Venkov 2016“

  Konferenci Venkov 2016 zahájil hejtman Oldřich Bubeníček.
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 Teplo z Komořan
váš nejdostupnější zdroj tepelné pohody

Teplárenská 2, 
Most-Komořany

Ekologické
a bezpečné

Dlouhodobě cenově
dostupné

 www.ue.czwww.setep.cz

LITVÍNOV – Zima nijak neděsí jednatelku litvínovských technických 
služeb Marcelu Paškovou. Sklady technických služeb jsou plné po-
sypového materiálu a v garáži na první sníh čeká nový sypač s plu-
hem.

Od 1. listopadu fungují Tech-
nické služby v  Litvínově podle 
zimního režimu. Zaměstnanci 
i technika jsou v  pohotovosti 
a přijde-li první sníh, okamži-
tě vyráží do ulic. „V letošním 
roce nám hodně pomůže nový 
osmnáctitunový sypač s  plu-
hem, který nahradí téměř třicet 
let starý sypač. Ten dosloužil 
už v lednu. Nový sypač s radlicí 
uveze pět tun posypového ma-
teriálu. Používat ho budeme na 
údržbu komunikací. Nezahálí 
ale ani mimo zimní období, kdy 

odváží kontejnery,“ prozradila 
novinku jednatelka společnosti 
Marcela Pašková. Kromě nové-
ho sypače mají technické služby 
k dispozici ještě dva traktory na 
plužení silnic a tři multikáry, 
které uklízí sníh na chodnících. 
„Na chodníky můžeme používat 
také traktorové sekačky, které se 
pro zimní období pouze přestro-
jí na odklízení sněhu,“ doplnila 
Marcela Pašková. Důležité také 
je, že mají technické služby do-
statek zaměstnanců na ruční 
odklízení sněhu. „V současné 

době máme čtyřicet lidí na ve-
řejně prospěšné práce. Ti jsou 
připraveni uklízet ručně chodní-
ky, schodiště, zastávky a všech-
na místa, kam se technika ne-
dostane,“ říká dále jednatelka 
technických služeb. Se zimní 
údržbou se začne okamžitě, 
jakmile si to vyžádají klimatic-
ké podmínky. Technika může 
vyjet s  prvním sněhem nebo 
námrazou. „Litvínov je pro zim-
ní údržbu rozdělen do tří pásem. 
Nejprve se provádí zimní údržba 
v prvním pásmu. Tam patří ško-
ly, školky, zastávky, hlavní ko-
munikace, jako je Valdštejnská 
a Podkrušnohorská. Do druhého 
pásma patří vedlejší komuni-
kace a do třetího okrajové části 

města, jako jsou například Kří-
žatky,“ vysvětlila Marcela Paš-
ková. S  námrazou pak budou 
technické služby bojovat posy-
povým materiálem. Do minus 
pěti se používá posypová sůl, 
do větších mrazů solanka nebo 
inertní materiál. „Jsme na zimu 
připraveni, ale je potřeba, aby si 
změnu roční doby a počasí uvě-
domili také obyvatelé města. My 
máme snižovat důsledky počasí, 
nemůžeme je zcela odstranit. 
Během sněhové kalamity nebo 
v mrazu prostě chodníky a silni-
ce úplně suché, jako v jinou roční 
dobu, nebudou. Proto musí lidé 
počítat s tím, že jim to může sem 
tam i uklouznout,“ dodává Mar-
cela Pašková.  (pur)

LITVÍNOV – Litvínovským sokolům je už sto dvacet let. A to je důvod 
k pořádné oslavě. Konala se v pátek v aule Scholy Humanitas, kde se 
tančilo i předávala ocenění.

Tělocvičná jednota Sokol Lit-
vínov – Lom vznikla v  době, 
kdy ve čtyř stech domech ve 
městě žilo 6 500 Němců a 400 
Čechů. V  Litvínově nebyla ani 
česká škola. Ustavující valná 
hromada byla svolána do hos-
tince u Vycpálků v  srpnu 1896. 
Zde se přihlásilo 44 členů. Cvičit 
se začalo v  témže hostinci. Přes 
všechny nesnáze, které s sebou 
ostré česko-německé národ-
nostní spory přinášely, se život 
v  tělocvičné jednotě rozvíjel až 
do I. světové války. Činnost So-
kola pokračovala v  meziváleč-
ném období. Poválečná euforie 
a osidlování příhraničí přivedly 
během roku 1945 do sokol-
ských řad velký počet nových 
zájemců. Rok 1946 byl pro So-
koly velmi úspěšný. Zakončen 
byl odhalením památníku T. G. 
Masaryka. Období let 1945 – 48 
znamenalo největší rozmach so-
kolstva v  Litvínově. Před úkol 
obnovit činnost byli litvínovští 
sokoli postaveni po roce 1989. 
Ke slavnostnímu setkání si so-
kolové vybrali aulu litvínovské 
Scholy Humanitas, kde se sešli 
se svými přáteli v pátek 21. října, 
aby významné výročí náležitě 
oslavili. O úvod milého setkání 
se postaral Sokol Verneřice, kte-
rý vyslal své dorostenky s  pře-
kvapivým vystoupením. Mladé 

sokolky s  černožlutými třepe-
talkami zatancovaly na hymnu 
HC Verva Litvínov. Vystřídaly je 
děti ze ZUŠ Litvínov a nakonec 
se tanečním vystoupením Vlta-
vou a Venkovankou představily 
místní ženy. Příjemnou a přá-
telskou atmosféru doplnilo také 

poděkování zasloužilým členům 
TJ Sokola Litvínov-Lom, kterým 
byly předány pamětní listy. Pře-
vzala si ho bezmála stoletá člen-
ka jednoty Helena Nehasilová, 
dále dlouholetá cvičitelka Jana 
Valentová. Mezi oceněnými byli 
dále vzdělavatel jednoty Bedřich 
Chaloupka a bývalý starosta TJ 
Sokola Litvínov-Lom Miroslav 
Skořepa. V rámci oslav sokolové 
zahájili v neděli 23. října v litví-

novské Citadele dlouhodobou 
výstavu vztahující se k  jejich 
činnosti. „Jsem ráda, že se tradice 
Sokola v Litvínově udržela, že má 
aktivní členy, kteří se pravidelně 
potkávají na společných akcích. 
Přeji všem, aby jim elán vydržel 
ještě mnoho let, aby jim sloužilo 
zdraví a aby přilákali dostatek 
svých následníků,“ přeje oslaven-
cům starostka Litvínova Kamila 
Bláhová.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ - Celkem 51 me-
dailí převzali z rukou hejtmana 
Ústeckého kraje Oldřicha Bube-
níčka policisté a hasiči. 

Všichni ti, kteří svou práci 
v Integrovaném záchranném 
systému vykonávají opravdu 
s velkým nadšením a odhodlá-
ním a mají za sebou nějaký vý-
jimečný čin. Řada medailí puto-
vala hasičům, kteří zasahovali 
při požáru v areálu Unipetrolu. 

Mezi oceněnými byli také hasiči 
Jednotky dobrovolných hasičů 
Meziboří. „Ocenění si samozřej-
mě velmi vážíme. Je to pro nás 
signál, že naši práci nebere ve-
dení kraje jako samozřejmost,“ 
uvedl velitel mezibořských ha-
sičů Václav Kraus a dodal, že 
velkou podporu mají hasiči také 
ve vedení města Meziboří. Oce-
nění převzali rovněž dobrovolní 
hasiči z Litvínova.  (pur)

LITVÍNOV – Zábavné odpoled-
ne pro předškolní děti i jejich 
maminky připravila společnost 
PRO LITVÍNOV. V  nákupním 
středisku Máj si mohly děti vy-
zkoušet šikovné ručičky, ma-
minkám byla určena módní pře-
hlídka.

Se zábavným odpolednem 
pomohlo společnosti PRO 
LITVÍNOV hned několik part-
nerů. Mateřské Centrum Klu-
bíčko připravilo výtvarné dílny 
a představení s hravými pejsky. 
Nechyběly sportovní disciplíny 
pro nejmenší, květinová dílna, 
malování na polštářky a další 
zábava pro malé děti. „Připravili 
jsme zábavné odpoledne pro děti 
z  mateřských škol. Chtěli jsme, 

aby si děti spolu se svými rodi-
či vyzkoušely vytvořit zajímavý 
a krásný výrobek, protáhly si tělo 
a hlavně aby spolu strávily pří-
jemný čas,“ říká ředitelka PRO 
LITVÍNOV Květuše Hellmicho-
vá. Pozdní odpoledne patřilo 
maminkám. Připravena pro ně 
byla módní přehlídka Jany An-
tonínové, která jim předvedla, 
že mohou být nápaditě a mo-
derně oblečené, aniž by utrati-
ly mnoho peněz. Vše, co měly 
modelky na sobě, bylo ke koupi 
za pár korun. Kromě modelů si 
mohly návštěvnice ochutnat ob-
čerstvení z  Farmářského krám-
ku nebo si koupit originální vý-
zdobu domova z  Natura Osek. 
 (pur)

LITVÍNOV - Ve středu 16. listo-
padu 2016  se uskuteční v Café 
Baru Citadela  koncert pražské 
písničkářky Báry Zmekové s ce-
llistou Ondřejem Holasem. 

Báru Zmekovou  si můžete 
nejčerstvěji pamatovat napří-
klad z MišMaš párty v Bojko-
vicích, z Povaleče nebo z ru-
munského Banátu, kam přivezla 
speciální edici nových písní ve 
zvuku stvořeném výhradně pro 
tento festival. Na české scéně se 
pohybuje již několik let, během 
té doby spolupracovala s množ-
stvím místních, ale i zahranič-
ních umělců a projektů, mezi 
aktuálně nejvýraznější patří 
elektornicko-akustický projekt 
FORMA. V roce 2013 se stala 
vítězkou soutěže 1MAN2PLAY 
a ukázala se na jednom z pódií 
festivalu Colours of Ostrava. 
Téhož roku vydala ve studiu Já-
mor za pomoci Ondřeje Ježka 
své debutové album Ještě kou-
sek. V minulém roce se podíle-
la spolu s kapelami DVA, Zrní, 
Mucha, Bratři Orff ové a dalšími 
na vzniku kompilace Hommage 
Bulisovi. Momentálně pracuje 
na nových písních a plánova-
ném druhém albu.

Ve své hudbě se pohybuje na 
pomezí jazzu, folku, chansonu 
a klasické hudby. Písně vynika-
jí skvělými texty a především 
interpretační lehkostí, takže se 
můžete těšit na komorní, přesto 
však intenzivní zážitek.

Začátek koncertu od  19 
hod., za vstupné zaplatíte  90,-
Kč. Vstupenky si můžete zakou-
pit v pokladně Citadely  v její 
otevírací době s možností rezer-
vace online na webových strán-
kách  www.citadela- litvinov.
cz nebo telefonicky na čísle 476 
111 487.  (red)

Zima může přijít, Litvínov je připraven

Litvínovským sokolům je 120 let Hejtman ocenil hasiče

Máj byl plný šikulů 
a modelek

Koncert písničkářky 
Báry Zmekové
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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/

MEZIBOŘÍ – Ministerstvo životního prostředí se rozhodlo bojovat 
proti suchu. A začne v  Meziboří. Město si vybralo spolu s  dalšími 
pěti místy k  pilotnímu projektu, kterým chce vyřešit technologii 
zpomalení odtoku povrchových vod. Pro Meziboří to znamená ná-
drže s užitkovou vodou zdarma. Vše ale ještě musí schválit zastupi-
telstvo města. 

Ministerstvo životního pro-
středí se rozhodlo v rámci pro-
gramu boje proti suchu fi nanco-
vat v letech 2016 -2019 projekt 
„Umělá infi ltrace“. Ten na šesti 
pilotních lokalitách bude řešit 
problematiku technologie zpo-
malení odtoku povrchových 
vod, udržení vody v krajině 
a navýšení zdrojů podzemních 
vod. Jako jedna z pilotních lo-
kalit bylo navrženo Meziboří. 
„Konkrétně se jedná o výstavbu 
těsnící clony, drenážního systému 

a jímacího zařízení, jejichž úče-
lem bude zachycení, akumulace 
s  případným přerozdělením do 
horninového prostředí a násled-
né využití podzemní a podpo-
vrchové vody,“ vysvětlila záměr 
projektu vedoucí mezibořského 
odboru výstavby, majetku a ži-
votního prostředí Gabriela Sou-
kupová. Zařízení by mělo být 
pod povrchem sjezdovky. „Mělo 
by být vystavěno tak, aby nijak 
nenarušovalo funkci sjezdovky. 
Stavba by měla probíhat v  létě, 

aby se už v zimě mohla sjezdovka 
opět bez problému užívat,“ dopl-
nila Gabriela Soukupová. Celé 
zařízení včetně akumulačních 
nádrží by v budoucnu mělo pat-
řit městu. „Nejprve bude několik 
let probíhat monitorování minis-
terstvem životního prostředí. Ob-
vyklé jsou tři roky, ale snažíme 
se vyjednat až deset let. Po tuto 
dobu bude voda v akumulačních 
nádržích pro město a jeho obyva-
tele k dispozici zdarma. Můžeme 
ji využívat například při údržbě 
města nebo zalévání zeleně. Po-
užívat ji k zalévání budou moci 
i zahrádkáři,“ uvedl starosta 
města Petr Červenka. Vlastní 
technické řešení spočívá ve vy-
budování těsnící clony v dolní 
části prostoru sjezdovky, v délce 

zhruba 170 m. Půdorys těsnící 
clony bude ve tvaru otevřeného 
písmene U. Těsnící clona bude 
tvořena hydroizolační fólií se 
svodným drénem odvádějícím 
vodu do jímací studny. Z jímací 
studny bude voda vedena pře-
padovým potrubím do stávají-
cích akumulačních nádrží situ-
ovaných v blízkosti sportovního 
stadionu. Nádrže budou vyba-
veny bezpečnostním přelivem, 
kterým bude v případě přebytku 
odvedena voda do Bílého poto-
ka. O tom, zda Meziboří povolí 
ministerstvu životního prostře-
dí pilotní projekt právě na svém 
území, rozhodnou zastupitelé 
města na jednání zastupitelstva 
v mimořádném termínu 7. listo-
padu.  (pur) 

MEZIBOŘÍ – Mezibořský klub seniorů je třetím nejaktivnějším klu-
bem v  celém kraji. Ocenění si senioři z  Meziboří převzali z rukou 
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a Pavla Csonky, 
předsedy poradního orgánu pro seniory a zdravotně postižené Ús-
teckého kraje a předsedy Krajské rady seniorů Aloise Malého při 
příležitosti vyhodnocení třetího ročníku soutěže Senior Art 2016. 

Soutěže Senior Art 2016 se 
zúčastnili také senioři z  mezi-
bořského klubu. „Všechna díla, 
která vznikla v rámci soutěže 
Senior Art, jsou ukázkou snou-
bení životní zkušenosti, talentu 

a nadšení. Jsem rád, že v Ústec-
kém kraji máme tak aktivní po-
pulaci seniorů a i do budoucna se 
budeme neustále snažit zlepšovat 
jak podmínky pro život seniorů, 
tak aktivity na podporu ducha 

i těla,“ říká hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček. Smy-
slem soutěže Nejaktivnější klub 
seniorů je představit aktivity 
lidí staršího věku. Oceněny byly 
čtyři nejaktivnější kluby v  kra-
ji. Mezibořský klub seniorů se 
o třetí místo dělí s Klubem seni-
orů z  České Kamenice. „Našim 
seniorům samozřejmě gratuluju. 
Město klub dlouhodobě podporu-
je v  jeho aktivitách. Poděkování 
patří především předsedkyni klu-

bu Janě Bothové, která pro naše 
seniory připravuje řadu aktivit. 
Jsem rád, že senioři z  Meziboří 
jen nezahálejí, ale podzim života 
si užívají naplno,“ říká k oceně-
ní starosta města Petr Červenka. 
Pod vedením nové předsedkyně 
vyjíždí senioři na pravidelné 
výlety, na prázdninové dovole-
né, navštěvují divadla, výstavy, 
sportují, zabývají se v rámci er-
goterapie ručními pracemi. 

(pur)

MEZIBOŘÍ – Obyvatelé Meziboří 
opět projevili dobrou vůli. Jako 
každý rok, i letos se zapojili do 
charitativní sbírky pro Diakonii 
Broumov. Každoročně do sbírky 
pořádané v  Meziboří přispívají 
také obyvatelé Litvínova a dal-
ších okolních měst. I letos bylo 
nákladní auto pro Diakonii plné 
ošacení, knih a nádobí.

Sbírku pořádala Komise soci-
ální a zdravotní města Meziboří 
v Kulturním zařízení města Me-
ziboří. Každoročně Mezibořští 
při konání charitativní sbírky 
lámou rekordy. Nosí oblečení, 
povlečení i elektrotechniku. 
Dokonce jeden z místních ob-
chodníků dodává zcela nové 
zboží. Tradičně je sbírka ur-

čená pro Diakonii Broumov. 
Od svého založení v  roce 1993 
sdružuje Diakonie Broumov 
laickou i odbornou veřejnost 
k realizaci myšlenky pomoci so-
ciálně potřebným lidem. Hlav-
ní činností diakonie jsou právě 
takové sbírky, jakou uspořádali 
v  Meziboří. Podobných sbírek 
se v  celé republice každoročně 
pořádá dva tisíce. Sebrané věci 
se třídí přímo v třídírně Diako-
nie Broumov. V současné době 
má broumovská Diakonie 140 
zaměstnanců, z toho 35 lidí těž-
ce umístitelných na trhu práce. 
Denně zpracují 30 tun materi-
álu. „Je těžké vyjádřit slovy, jak 
moc pro naše sociální družstvo 
vaše pomoc znamená. Poskytnu-

té ošacení, obuv, domácí potřeby 
a další věci pomáhají především 
osobám v sociální nouzi. I pouhé 
tričko, které nevyhodíte do od-

padu, může vyčarovat úsměv na 
tváři,“ poděkoval Mezibořským 
předseda Diakonie Broumov 
Vítězslav Králík.  (pur)

Společnost SPORTaS, s.r.o. 
nabízí k dlouhodobému pronájmu nebytové prostory 

v objektu Business Centre Litvínov: 

Výrobní haly
• Celková plocha jedné haly 80 m2, rozměry 10x8 m, výška 

stropu 5 m. Haly lze vzájemně propojit. 
• Haly jsou vhodné pro malou a střední bezodpadovou výro-

bu, skladovací a dílenský prostor.
• V každé hale je zavedena elektřina 230 V a 380 V, voda, 

haly jsou vytápěné. 
• Příjezd k halám je možný malými nákladními automobily.

Kancelář
• Kancelář o ploše 18 m2 v prvním patře administrativní bu-

dovy. 
• V ceně nájemného je částečné vybavení nábytkem, elektři-

na, pravidelný úklid, odvoz běžného odpadu. 
 
Klientům je k dispozici veškerá infrastruktura budovy tj. parkovi-
ště u zadního vchodu do budovy, sociální zařízení vč. sprchy, ku-
chyňka a malá zasedací místnost v prvním patře administrativní 
budovy pro cca 10 osob. 
Klientům zajišťujeme denní příjem a odesílání běžných poštov-
ních zásilek, k dispozici je i vybavení sekretariátu (kopírka, ske-
ner apod.).

Prostory jsou volné, ihned k nastěhování. 

Kontakt: Anna Egerová, SPORTaS, s.r.o., tel. 604 230 214 

Když se projeví lidskost a dobrá vůle

Mezibořský klub seniorů třetí nejlepší

Ministerstvo začne boj se suchem
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Snídaně, svačiny, obědy a ubytování v blízkosti města Most

JÍDELNA a UBYTOVÁNÍ 
Vrbenský

Zveme Vás do zrekonstruované jídelny Vrbenský. Nabízíme všem návštěvníkům 

zakoupení snídaní, občerstvení nebo vařených teplých jídel z nové kuchyně. 

Pokud se zdržíte delší dobu, máme pro Vás nabídku na  ubytování  v moderně 

zařízených tří a čtyřlůžkových pokojích s TV a s možností klimatizace. 

Před restaurací je k dispozici velké parkoviště pro nákladní vozy a osobní auta. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

                          

Jídelna a ubytování VRBENSKÝ
Najdete nás v areálu spole nosti DTS Vrbenský, a.s. 
DTS Vrbenský, a.s. Souš p. 7, 434 03 Most 

Recepce tel.: 478 005 157 , Jídelna tel.: 478 005 169
www.ubytovnavrbensky.cz  |  recepce@ubytovnavrbensky.cz

Praha

Silniční tahy:

Most

Chomutov

Komořany

 GPS:  50° 31‘ 33.5704294“ N, 13° 35‘ 29.2988777“ E

602 709 548
www.ubytovnavrbensky.cz
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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
 ■ Hledám spolubydlícího, musí 

být pracujicí a mít slušné jednání. 
Po osobní schůzce se domluvíme. 
Pište, volejte po 19. hodině na 607 
109 439

 ■ Prodám rozkládací rohovou 
sedací soupravu – 1 600 Kč, myč-
ku Baumatic, použitou 4 měsíce 
- 4 900 Kč. Rodinné důvody – vše 
v Mostě. Telefon: 607 277 880 – 
večer

 ■ Prodám dětskou postýlku dře-
věnou s matrací 1 000 Kč, jídelní 
vysokou plastovou židli dětskou 
450 Kč, dřevěnou jídelní židli – 
rozloží se na stůl a židličku 350 Kč. 
Telefon: 607 277 880 – večer

 ■ Pro sběratele – prodám staré 
sklo a porcelán, žehličky, obrazy 
různých autorů, bronzovou plas-
tiku Anežky České od J. V. Myslbe-
ka. Telefon: 604 103 485 – po 19. 
hodině

 ■ Sbírám a koupím starý porce-
lán a sklo. Nabídněte, rád přijedu. 
Telefon: 725 552 967

 ■ Prodám nové montérky (blůza 
+ kalhoty) velikost 53 za 200 Kč, 2x 
montérkové blůzy velikost 53 (1 
ks/ 80 Kč), pracovní pláštěnku ve-
likost 53 za 100 Kč (nová), 15 párů 
pracovních rukavic – 10 Kč/ks. Te-
lefon: 722 070 756. Most

 ■ Prodám lednici Sharp A+++, 
původní cena 8 400 Kč, nyní 3 000 
Kč, šedá metalíza, skvělý stav. Lit-
vínov – Osada. Telefon: 736 469 
724

 ■ Prodám parabolu „satelit“, bez 
držáku, cena 800 Kč. Litvínov – 
Osada. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám DVB-T přijímač s funk-
cí nahrávání, značka Alna-T-1600, 
ještě 1 rok záruka. Původní cena 
500 Kč, nyní 200 Kč. Litvínov – Osa-
da. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám roletu, světlá a krémo-
vá, šíře 140 cm, původní cena 539 
Kč, nyní 100 Kč. Litvínov – Osada. 
Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám plastové nové toaletní 
prkénko 100 Kč. Kovové bílé ma-
dlo 80 Kč. Bílý 4šuplíkový plastový 
koupelnový komín 200 Kč. Litví-
nov – Osada. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám válcovou ždímačku 
kovovou, v dobrém stavu. Značka 
Perla – cena 200 Kč. Litvínov – Osa-
da. Telefon: 736 469 724

 ■ Prodám krabice různých zby-
lých dlaždiček, obkládaček. Na 
ceně se lze dohodnout – symbo-
lická. Litvínov – Osada. Telefon: 
736 469 724

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

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

SEZNÁMENÍ
 ■ Chtěla bych se seznámit, ale 

asi všichni chlapi, co jsou ještě 
normální, vymřeli. Já 34/160/75 z 
Mostu s 8letou dcerou jsme moc 
samy a rády tě poznáme. Telefon: 
607 109 439

 ■ Žena 55/172, hledám muže asi 
v mém věku, vyšší postavy ke spo-
lečným schůzkám, jsem pohodo-
vá, spíše mladšího zevnějšku. Dík 
za odpověď. Telefon: 608 702 881

 ■ 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

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
 ■ Hledám práci při ID na 4-6 ho-

din denně, může to být cokoliv. 
Pište, volejte po 19. hodině na 607 
109 439

 ■ 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

VZPOMÍNKA
 ■ Dne 30. 10. 2016 

to bude již 20 let, co 
nás opustil náš syn 
a bratr Vláďa Vanču-
ra. Stále vzpomínají 
a nikdy nezapome-
nou maminka a sestra Vlastina

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®

Možnost parkování osobních vozidel na hlídaném 

parkovišti na rohu ulic Bělehradská a U Stadionu. 

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

Dále nabízíme parkování v krytém parkovišti ve 

Sportovní hale Most. Měsíční pronájem 900,- Kč, 

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

Bližší informace 
na tel. čísle 
726 765 703

TJ Baník Most, z.s.
nabízí
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V neděli do Čepiroh 
na divizní derby

Ve fotbalové divizní sku-
pině B se bude hrát derby. 
K  tomu nastoupí v  neděli 
domácí MFK, proti Baníku 
Souš. Atraktivní duel začíná 
na hřišti v  Mostě – Čepiro-
hách ve 14.30 hodin. 

Na extraligový hokej 
až v listopadu

Až na začátku měsíce lis-
topadu se opět přestaví na 
domácím ledě tým hokejis-
tů Litvínova. Konkrétně ve 
středu 9. 11., kdy do Litvíno-
va přijde celek BK Mladá Bo-
leslav. Zápas začíná v  17.30 
hodin. 

V sobotu přijede do 
Mostu Havířov

Druhá nejvyšší hokejová 
soutěž WSM liga pokraču-
je v  sobotu dalším kolem. 
V něm doma nastoupí hráči 
HC Most proti celku Haví-
řova. Utkání začíná v  tra-
dičním čase, tedy od 17.30 
hodin. 

V sobotu je Velká 
cena Litvínova

Do Litvínova se v  sobo-
tu 29. října sjedou kraso-
bruslařky a krasobruslaři. 
Uskutečí se zde totiž již 31. 
ročník Velké ceny Litvíno-
va. Závodit se bude ve všech 
kategoriích poháru ČKS A,B, 
projektu Bruslička a pro nej-
menší závodníky v kategori-
ích přípravka. 

Fotbalistky zakončí 
podzim domácím 

zápasem
Hráčky Baníku Souš se-

hrají poslední utkání podzi-
mu na domácím hřišti, a to 
v neděli 30. října. Jejich sou-
peřem na umělé trávě areálu 
Souše budou Nevědomice. 

V listopadu bude 
Christmas Cup

Tradiční mezinárodní tur-
naj kickboxerů v  závěru ka-
lendářního roku Christmas 
Cup – World Cup SFBU se 
uskuteční v  mostecké spor-
tovní hale v  závěru listopa-
du. Soutěžit se bude ve  všech 
kategoriích.

Hokejistky 
nedokázaly přetlačit 

Kladno
Hráčky HC Litvínov v dal-

ším kole I. ligy žen nedoká-
zaly porazit Kladno a těsně 
prohrály 3:2. Litvínov díky 
dvěma brankám Chmelové 
vedl, ovšem domácí nasadili 
k obratu a ten se jim dokona-
le zdařil.  (jak)

MOST - Na besedy zaměřené na bezpečnost v silničním provozu zve 
zdarma zájemce z  řad veřejnosti Automotoklub Most. Ty povede 
legenda mezi instruktory kurzů bezpečné jízdy a bývalý závodní 
jezdec Jiří Patera, a to v nové výstavní síni Auto Gallery společnosti 
Autodrom Most na polygonu. První setkání se uskuteční v pondělí 
7. listopadu od 16.00 hodin. 

„Zájemce k  nám dopravíme 
mikrobusem od Prioru v  cent-
ru města a poté zase odvezeme 
zpět. Nástup u obchodního domu 
bude v  15.30 hodin, mikrobus 
o deset minut později nabere 
případné posluchače také na za-
stávce MHD u garáží při vjezdu 
na polygon. Přijet může  každý 
pochopitelně i svým vozem až na 
polygon, parkování u nás je také 
bezplatné,“ informovala členka 

výboru mosteckého automoto-
klubu a obchodní a marketin-
gová ředitelka autodromu Jana 
Svobodová.

Jiří Patera seznámí účast-
níky besed se zásadami bez-
pečnosti v  silničním provozu, 
s novinkami zákona o provozu 
na pozemních komunikacích, 
s  elektronickými systémy sou-
časných automobilů a poradí 
samozřejmě také s  výběrem 

vhodných zimních pneumatik. 
I když jde o vážná a seriózní 
témata, instruktor je umí podat 
s  nadhledem i humorem sobě 

vlastním. Výklad navíc zpestří 
mnoha obrazovými materiály 
i krátkými fi lmy. Součástí besed 
bude také seznámení se s poly-

gonem, který stále patří svými 
technologiemi a vybavením 
k nejmodernějším plochám pro 
výcvik bezpečné jízdy v Evropě. 
„Před vlastní besedou všechny 
její účastníky provezu po plo-
chách polygonu a vysvětlím jim, 
jak a proč se při výcviku použí-
vají. Myslím si, že je to velmi za-
jímavé. Třeba se nadchnou nato-
lik, že si později některý z našich 
kurzů vyzkoušejí na vlastní 
kůži,“ uvedl Jiří Patera. Další 
termín besedy je pondělí 14. 
listopadu. „Besedy budou vždy 
ve stejný čas na stejném místě. 
Tedy od 16.00 hodin ve výstavní 
síni Auto Gallery,“ upřesnil Jiří 
Patera.  (fou, jak)

LITVÍNOV - Svou volejbalovou 
soutěž krajského přeboru roze-
hrály kromě žen Volejbalového 
klubu Litvínov také kadetky. 
Ke svým prvním dvěma zápa-
sům nastoupila děvčata v do-
mácím prostředí proti družstvu 
z Karlových Varů a bez velkých 
problémů je hravě přehrály 3:0 
(10;18;9) a 3:0 (10;11;12). Další 
dva zápasy do Litvínova přijelo 
sehrát favorizované družstvo 
VK Sever Žatec. 

I když by se z výsledku dalo 
usuzovat, že domácí hráčky 
podlehly celkem přesvědčivě, 
tak opak je pravdou. 

Slabinu viděl trenér Litví-
novských Zdeněk Vlk hlavně 

v příjmu a nesoustředěnosti 
v koncovkách druhých setů 
obou zápasů, kdy se takzvaně 
lámal chleba a litvínovské hráč-
ky s žateckými do té doby držely 
krok. 

V těchto zápasech také dosta-
ly poprvé příležitost naše mladé 
naděje, ze starších žákyň sme-
čařky Anička Burdová, Sabina 
Faberová a nahrávačka Petra 
Doudová. Všechny tři předči-
ly očekávání trenérů a daly tak 
jasně najevo, že se s nimi musí 
počítat pro další zápasy i v sou-
pisce kadetek. K dalším dvěma 
zápasům zajíždělo družstvo ka-
detek na palubovku Chomuto-
va.  (jak)

MOST – K druhému zápasu evropského poháru EHF nastoupily há-
zenkářky DHK Baník Most proti TuS Metzingen na palubovce mos-
tecké sportovní haly. Přes veškerou snahu se Černým andělům zá-
zrak nepodařil a v odvetě druhého kola podlehly na domácí půdě 
25:29 (9:15), když měly z  prvního duelu dohánět osmibrankové 
manko.

„Bojovali jsme, dali jsme do 
toho všechno, ale ukázala se kva-
lita německé házené a Metzingen 
byl nad naše síly,“ řekl po utkání 
trenér domácích Peter Dávid. 

Oba celky začaly utkání opa-
trně, a ačkoli Metzingen už od 
začátku vedl, byly síly na pa-
lubovce víceméně vyrovnané, 
Černí andělé se opírali zejmé-
na o výtečný výkon brankářky 
Dominiky Müllnerové. Až ve 
druhé části prvního poločasu 
Metzingen zatlačil a do kabin 
odcházel s šestibrankovým roz-
dílem.

Ve druhé půli se hráčky Ba-
níku snažily soupeře tlačit a po-
dařilo se jim skóre stáhnout až 

na rozdíl dvou branek, ale po 
řadě nevyužitých šancí nakonec 
německý tým udržel vedení, 
a i když byl zápas dramatický 
až do posledních vteřin, zvítězil 
rozdílem čtyř branek. 

„Dnes se nám nedařilo promě-
ňovat šance. Bohužel ani jednou 
se nám v  nejdůležitějších oka-
mžicích nepodařilo proměnit dů-
ležité šance, které by nás dostaly 
zpět do zápasu. Chyběl nám kus 
pověstného štěstí, ale odehráli 
jsme velmi dobrý zápas a roz-
hodně se za výsledek nemusíme 
stydět,“ řekl dále kouč Dávid.

„Do zápasu jsme vstupovali 
s tím, že jsme věděli, jaké manko 
máme a jaká je soupeřova kva-

lita. Snažili jsme se proto hlavně 
podat co nejlepší výkon a chtěli 
jsme ukázat, že máme na tak 
kvalitní tým, jakým je Metzin-
gen. Škoda výsledku na soupe-
řově půdě, ale myslím, že jsme 
předvedli hezký výkon a doká-
zali, že také umíme hrát hezkou 
házenou,“ konstatovala Petra 
Růčková, autorka čtyř mostec-
kých branek. 

DHK Baník Most – TuS Me-
tzingen 25:29 (9:15). Nejlepší 
střelkyně domácích: Simona 
Szarková (6), Petra Růčková 
(4), Sára Kovářová a Michaela 
Borovská (3). Nejlepší střelky-
ně hostí: Tonje Loseth (6), Luca 
Szekerczes (4), Julia Behnke, Ce-
line Michielsen, Marija Obrado-
vic, Marlene Zapf (3). Rozhodčí 
Valery Butskevich a Yuri Buts-
kevich, 7 m hody: 1/1, 3/1 . Vy-
loučení 5/1. Výsledek prvního 
zápasu: TuS Metzingen – DHK 
Baník Most 30:22 (10:12).  (jak)

LITVÍNOV – Osm vítězství 
v  řadě, taková byla bilance ex-
traligového týmu hokejistů HC 
Verva Litvínov, který posled-
ních pět utkání odehrál na do-
mácím ledě. Vítěznou sérii Ro-
páků zastavil až Zlín, kterému 
Litvínov podlehl v  utkání 15. 
kola Tipsport extraligy.

Utkání se odehrálo na ledě 
Zimního stadionu Luďka Čajky 
ve Zlíně a Litvínov nakonec od-
jel s porážkou 4:1. 

„Zápas rozhodla větší efekti-
vita domácích. Věděli jsme, že 
budou hrát do obrany a na brej-
ky a stejně jsme se toho bohužel 
nevyvarovali. Dostali jsme z této 

situace třetí gól, který rozhodl 
o zápase. Ještě za stavu 0:2 se 
s tím dalo něco dělat. Nebyli jsme 
efektivní v koncovce. Góly jsme 
nedali, a proto jsme ani nemohli 
myslet na lepší výsledek,“ ohlédl 
se za zápasem trenér HC Verva 
Radim Rulík.

Zlín – HC Verva Litvínov 4:1 
(2:0, 0:0, 2:1). Branky a nahráv-
ky: 4. Kubiš (Blaťák, Bořuta), 18. 
Říčka (Bukarts), 43. Bukarts, 59. 
Holík – 46. V. Hübl (Pavelka). 
Rozhodčí: Lacina a Pavlovič. 
Vyloučení: 3:4. Využití: 2:0. Zá-
sahy: Kašík 30 - Janus 23. Divá-
ci: 4  167. Trenéři Rulík, Strán-
ský, Šlégr.  (jak)

Automotoklub uspořádá besedy s instruktorskou legendou, Jiřím Paterou

Házenkářky v poháru skončily, 
Metzingen byl nad jejich síly

Do mistrovské 
sezony vstoupily také 
kadetky VK Litvínov

MOST – V neděli se na hřišti 11. ZŠ Most odehrál fi nálový den DRFG 
Mostecké ligy malé kopané. V jeho rámci byly sehrány zápasy o třetí 
místo a zápas fi nálový a bylo tak rozhodnuto o letošních medailis-
tech mosteckého malého fotbalu.

V utkání o třetí místo se proti 
sobě postavily pátý a šestý tým 
základní části, tedy GMS Most 
a Hospoda ULITA. 

ULITA nakonec dokázala ob-
hájit své loňské bronzové umís-
tění a to přesto, že v  základní 
části se umístila až na šestém 
místě.

Po střetu o bronz již bylo 
vše přichystáno k  fi nálovému 
utkání, v  kterém se proti sobě 
postavili dva největší favorité le-
tošního ročníku a zároveň první 
a druhý tým základní části, tedy 
úřadující mistři Gamblers Most 
a nováček FC Jeptišky. V  zá-
kladní části to byly právě Jeptiš-
ky, kdo dokázal jednou Gamble-
ry porazit a o to samé se chtěly 

pokusit i ve fi nále. Jejich sestava 
tomu ostatně napovídala, když 
kvalitou kádru byly s Gamblery 
minimálně srovnatelné. 

Byly to však nakonec bohaté 
zkušenosti Gamblerů s  malým 
fotbalem, které převážily fi nále 
na jejich stranu a přidaly jim 
další obhajobu titulu v mostec-
ké lize do výčtu jejich úspěchů. 
Gambleři šli ve fi nále záhy do 
vedení a to si přes poločasový 
stav 3:1 podrželi až do konečné-
ho vítězství 6:3. Mistrem DRFG 
Mostecké ligy malé kopané a je-
jím zástupcem na příštím mis-
trovství republiky a případně 
i zástupcem v  příštím ročníku 
Ligy mistrů se tak stali Gam-
blers Most.

Kanadské bodování play 
off  vyhrál Jakub Polák (9+4) 
z Gamblers Most. Ten získal tři-
náct bodů stejně jako druhý On-
dřej Mentlík (7+6) také z Gam-
blers a třetí Vít Popelka (4+9) 
z Hospody ULITA. O konečném 
pořadí této trojice nakonec roz-
hodoval počet vstřelených gólů. 
Polák se stal s devíti zásahy rov-
něž nejlepším střelcem play off . 
Nejvíce asistencí si připsal Vít 
Popelka (9) a stal se nejlepším 
nahrávačem vyřazovací části.

V  rámci předávání individu-
álních ocenění po fi nálovém 
zápase byl jako každý rok udě-
len titul Nejplatnějšího hráče 
ročníku, kterým byl na základě 
hlasování kapitánů jednotlivých 
týmů hrajících ligu zvolen Ladi-
slav Kešner. Do Síně slávy Mos-
tecké ligy pak byl za ročník 2016 
uveden brankář týmu proOFFI-
CE Milan Říha.  (jak)

Gamblers Most obhájili titul, 
ve fi nále porazili Jeptišky

Rozjetý Litvínov zastavil 
až zápas ve Zlíně



fotoreportáž27. říjen 201612

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

Vydavatel:

Media Info System, a. s.,

Bělehradská 360,

Most 434 01

IČ: 27864588

Registrace – MK ČR E 11598,

ISSN 1212-3978

Šéfredaktorka:

tel.: 476 103 978

Pavlína Borovská

(sefredaktor@homerlive.cz)

Redakce:

tel.: 476 108 411

Mgr. Vlasta Šoltysová,

zástupce šéfredaktora

(soltysova@homerlive.cz)

Spolupracovníci redakce:

Mgr. Jan Foukal

Patricia Sittingerová

Předseda redakční rady:

Petr Petrik

Ředitelka společnosti:

tel.: 476 103 977

Ing. Martina Sabolová

(reditel@homerlive.cz)

Obchodní oddělení, inzerce:

tel.: 476 108 410, 737 261 941

Lukáš Koťátko

(inzerce@homerlive.cz)

Sazba a technická příprava:

tel.: 476 108 412

Roman Moucha

(grafi k@homerlive.cz)

Adresa a telefony redakce:

Adresa: Bělehradská 360,

434 01 Most,

e-mail: redakce@homerlive.cz,

http://www.homerlive.cz,

fax: 476 100 557.

Tisk:

CZECH PRINT CENTER a. s. 

Praha 10

Rozšiřuje:

PNS GROSSO, s. r. o.,

Mediaprint a Kapa,

Pressegrosso, s. r. o.,

A.L.L. production, spol. s r. o.,

vlastní distribuce.

Předplatné:

Informace podává a objednávky

přijímá obchodní oddělení.

Provoz na hřbitovech v období Památky 

zesnulých

LITVÍNOV 
• Od 28. října do 6. listopadu prodloužená provozní doba od 8 

do 20 hodin.

LOM
• Od 28. října do 2. listopadu prodloužená provozní doba od 7 

do 19 hodin.

MOST
• Městský hřbitov v Mostě 

od 25. října do 6. listopadu od 8 do 20 hodin.
• Kostelní hřbitov v Mostě 

od  25. října do 6. listopadu od 8 do 20 hodin.
• Hřbitov Vtelno od 25. října do 6. listopadu od 8 do 20 hodin.

Květiny, svíčky, věnce
Na Dušičky se zdobí hroby květinami a věnci, zapalují se svíčky. Není 

nutné si výzdobu shánět předem a na hřbitov ji vozit. V Mostě i Litví-
nově květiny i svíčky koupíte přímo na hřbitově. V Mostě od 25. říj-
na najdete bohatý stánkový prodej. Stálá prodejna svíček je v budově 
Památníku obětem II. světové války. V Litvínově je přímo na hřbitově 
stánek s prodejem květin a svíček. 

Zvyky spojené 
s Památkou zesnulých

Během tohoto dne či období je zvykem 
navštívit hřbitov a na rodinném hrobě 
rozsvítit svíčku či položit živé květiny, což 
má symbolizovat víru ve věčný život a de-
monstrovat přesvědčení, že život hrobem 
nekončí. Na svátky se také pekly takzva-
né „dušičky“ nebo „kosti svatých“, pečivo 
(bochánky, rohlíky) ve tvaru kostí. Těmi 
se obdarovávali pocestní, žebráci u koste-
la, chudí lidé v obci a zaměstnanci.  V Čes-
ké republice je Vzpomínka na všechny 
zesnulé vedle Vánoc největším svátkem, 
který oslavují vzpomínkou, květinovým 
darem, zapálením svíčky nejen křesťané, 
ale i mnozí nevěřící. V anglosaských ze-
mích je oslava P  amátky zesnulých spoje-
na s veselicí s názvem Halloween. 

Hřbitovy pohlídají 
strážníci

V období Památky zesnulých věnují 
strážníci mostecké i litvínovské měst-
ské policie hřbitovům větší pozornost. 
„Hlídky prochází častěji hřbitovem, 
soustředí se na to, aby nedocházelo ke 
krádežím výzdoby hrobů, aby nikdo 
nezůstával na hřbitově po 20. hodině, 
kdy je hřbitov uzavřen. Od 25. října do 
6. listopadu věnujeme také větší pozor-
nost dopravní situaci před hřbitovem. 
Hlídky zůstávají na místě a korigují 
dopravu. Na parkoviště před hřbitovem 
se všechna auta v době památky zesnu-
lých nevejdou, proto strážníci organizují 
parkování také u krajnice komunikace. 
Je nutné v této době dodržovat sníženou 
rychlost a dbát pokynů strážníků,“ uve-
dl velitel Městské policie Litvínov Zde-
něk Urban. 

Na Dušičky 
zapalte 
svíčky

Dušičky neboli Vzpomínka na 
všechny věrné zesnulé, Památka 
všech věrných zemřelých, Svátek 
zesnulých, Památka zesnulých či 
lidově Dušičky, která připadá na 
2. listopadu, je v římskokatolické 
církvi dnem liturgického roku, 
kdy se církev modlí za zemřelé. 

Dušičky se připomínají od 10. 
století. Památku věrných zemře-
lých zavedl roku 998 clunyjský 
opat Odilo, který se takto snažil 
čelit přetrvávajícím pohanským 
obřadům. Podle dostupných 
zdrojů je katolickým svátkem sla-
veným 2. listopadu od 12. století 
jako vzpomínka na mrtvé. Ve 13. 
století se tento zvyk rozšířil po 
celé západní církvi. V Mostě od 25. října najdete bohatý stánkový prodej.

V Mostě od 25. října najdete bohatý stánkový prodej.

V Litvínově je přímo na hřbitově stánek V Litvínově je přímo na hřbitově stánek 
s prodejem květin a svíček celoročně.s prodejem květin a svíček celoročně.


