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MOST – Známá česká cvičitelka se rozhodla pomoci ženám, které 
stejně jako ona prožily, nebo dokonce prožívají domácí násilí. Hanka 
Kynychová vyráží mezi české ženy se svojí cvičební tour Pohyb po-
máhá 2, která se koná pod záštitou české policie. Tour bude i v Mostě, 
a to v neděli 26. února v bývalém SVČ v Rybalkově ulici od 9 hodin.  

Ženy a dívky si s Hankou 
mohou nejen zacvičit, ale také 
popovídat, a navíc zde najdou 
i odbornou pomoc a to nejen 
pro sebe, ale třeba pro kamarád-
ku nebo někoho ve svém okolí, 
kdo je psychicky nebo fyzicky 
týraný.

„Hanku jsme s  projektem 
oslovili na základě  osvědčené 
spolupráce s  jejím nadačním 
fondem. Děti z dětských domovů 
absolvovaly v  rámci tanečních 
letních soustředění ‚Hejbejte se 
a zpívejte s Hankou Kynychovou‘ 
i policejní preventivní kurz, kde 
jsme se zaměřili na jejich osob-
ní bezpečí,“ vysvětluje hlavní 
koordinátorka projektu „Zkus 
to říct“ Zuzana Pidrmanová 

a dále dodává: „Spolupráce 
s dětmi i s Hankou fungovala 
výborně a vzhledem k tomu, že 
Hanka působí ve svém fitness 
klubu, kde se soustřeďují ženy, 
které jsou naší cílovou skupinou 
nebo mezi nimi mohou být i ženy 
s trpkou zkušeností z domácího 
násilí, myšlenka na další pro-
jekt byla na světě.“ Hanka Ky-
nychová na nabídku stát se tváří 
tohoto projektu kývla okamžitě. 
„Měla jsem pocit, že je to moje 
vnitřní povinnost. Celou tour tak 
beru hlavně jako poslání. Domá-
cí násilí jsem prožila, ale hlavně 
jsem velmi často v kontaktu prá-
vě s dětmi z dětských domovů, 
které se bohužel většinou s touto 
formou násilí také setkaly a je-
jich zážitky jsou někdy opravdu 
hrůzné,“ popisuje cvičitelka svo-
je rozhodnutí zveřejnit svůj pří-
běh z mládí, kdy ji jeden z jejích 
bývalých přítelů fyzicky týral.

Psychický teror a zákazy byly 
na denním pořádku. Nejvíce ale 
Hanku tehdy zranilo, že na ni 
její tehdejší partner vztáhl ruku. 



Zažíváte domácí násilí? Řekněte to na cvičení Hance! 

  Lord Bishop 
v knihovně 

MOST - V Městské 
knihovně v Mostě vy-
stoupí po roce kytarista 
z newyorského Bronxu 
Lord Bishop. Jeho 
koncert se uskuteční v 
pondělí 13. února od 
19 hodin. Vstupné je 
190 Kč, studenti zaplatí 
60 Kč. 

  Masopust ve Vtelně

VTELNO – Spolek Vtel-
no žije zve v sobotu 11. 
února na vtelenskou 
náves a do hospody 
a vinárny u Mikulů na 
masopust. Program: 
od 14 hodin výroba 
masek, od 15 hodin 
průvod v maskách, od 
17 hodin pohádka, od 
18.30 hodin ŠVEJK-
-BAND a zabijačkové 
hody.

  Princeznovský den

MOST – Dětský koutek 
v Centralu pořádá 12. 
února od 14 do 17 ho-
din „Princeznovský den 
s vítězkami MISS FACE“. 
Princezny i princátka se 
mohou zdarma vyfotit 
s pravou korunkou 
a s šerpou a fotku si 
odnést na památku 
domů.

IV případě domácího násilí se 
můžete obrátit i na další institu-
ce: Bílý kruh bezpečí, Centrum 
krizové intervence, Dona linka, 

ROSA, Acorus, La Strada, inter-
venční centrum Spirála Ústí nad 
Labem, Linku pomoci obětem kri-
minality a domácího násilí. 

Hanka Kynychová znovu obráží se svou tour, zaměřenou nejen na cvičení, ale i na domácí násilí, jednotlivá města. Most bude také mezi nimi.

MOST – Velký sál MAXI v kině 
Kosmos byl dočasně z tech-
nických důvodů mimo provoz. 
Městská knihovna, pod niž kino 
spadá, závadu odstranila ješ-
tě tento týden a odvrátila tak 
obavy stovky návštěvníků, kte-
ří měli rezervaci vstupenek na 
slavnou světovou premiéru.  

Nepříjemné překvapení če-
kalo pracovníky kina Kosmos, 
když zjistili, že se porouchalo 
promítací zařízení a kino tak 
museli uzavřít. „Po čtyřech le-
tech denního používání přestala 
pracovat jedna z  přístrojových 
součástek. Nejprve jsme 
provedli dia-
gnostiku po-
ruch, přijela 
k  nám i spe-
cializovaná 
firma a zá-
věr byl tako-
vý, že odešel 
zdroj promí-
tací lampy, 
který sa-
motný stojí 
kolem sto 
padesáti ti-
síc korun,“ 
popisuje po-
ruchu Tomáš Ondrášek, ředitel 
mostecké knihovny. Knihovna 
proto musela urychleně začít 
jednat, a to i z toho důvodu, že 
tento týden měla před sebou 
světovou premiéru filmu Pa-
desát odstínů temnoty a na její 
slavnostní uvedení mělo kino 
totálně vyprodáno. „Vzhledem 
k  tomu, že samotná oprava si 

vyžádá více než sto padesát tisíc 
korun, muselo objednávku ná-
hradní součástky schválit a pode-
psat vedení města. My jsme proto 
na radnici co nejrychleji odeslali 
všechny potřebné podklady,“ 
uvedl dále ředitel Ondrášek. 
Knihovna si totiž náhradní díl, 
který nebyl v ČR ani jediný na 
skladě, musela objednat u jedi-
ného výrobce v zahraničí. „Mu-
seli jsme součástku objednat až 
ve Velké Británii. Dostali jsme 
odtud i příslib, že jakmile zašle-
me objednávku, tak by do tří až 
pěti dnů měla být 

v  republice. 
To se také sta-
lo a už v úte-
rý 7. února 
jsme ji mohli 
n a h r a d i t . 
P r o m í t á n í 
filmu Pade-
sát odstínů 
temnoty, na-
p l á n o v a n é 
na čtvrtek 9. 
února, tak 
nebude ohro-

ženo,“ ujišťuje 
ředitel knihovny 

Tomáš Ondrášek. 
O filmovou premiéru byl po-
dle ředitele mezi veřejností ob-
rovský zájem a vyprodáno má 
kino i na další dny promítání 
lechtivého trháku. Lidé si mohli 
vstupenky zakoupit totiž už ve 
velkém předstihu a udělat tak 
radost i svým nejbližším třeba 
pod vánočním stromečkem.
 (sol)

Proč KOSMOS nepromítal 
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V Mostě žije paní Marie. Chodí na-
kupovat do Albertu v mosteckém Centra-
lu. Asi se jí tam nakupovalo docela dobře. Než si ovšem doma 
převážila „zeleninový“ nákup a při pohledu na rozdíl nevěřila 
svým očím. Zážitek o podivně vážící váze  rozeslala po inter-
netu do všech světových stran, novináře nevyjímaje. Bohužel, 
už asi nikdo nezjistí, jak dlouho se onen šlendrián v obchodě 
odehrával. Manažeři Albertu suše konstatují, že toto byl ojedi-
nělý případ. Jenže jako v jiných případech, i tady se nabízí otáz-
ka hodná selského rozumu: Jak tohle proboha vědí??? Naštěstí 
tu ale existují (v dobrém smyslu slova) šťouralové, kterým věci 
nejsou jedno. A navíc mají kuráž nenechat si je líbit. „Šťouralka 
Marie“, která si doma převážila ovoce a zeleninu a odkryla  sluš-
ný podraz, k nim bezesporu patří. 

O zákulisí potravinových hyper, mega, giga či jiných potra-
vinových marketů si nedělám velké iluze. Když už totiž nějaký 
úlet vyplave na povrch, stojí obvykle za to. Dopis srdnaté Marie, 
včetně reakce Albertu, si přečtete a učiňte si vlastní názor. Kau-
zička s ošizenou zeleninou skýtá nevyřčené otázky a odpovědi. 
Například, jak dlouho šizení zákazníků trvalo a proč naše ob-
chodní inspekce tento podnět neřešila okamžitě. 

Co v této glose sdělit na závěr. Ať už se vám v obchodě nezdá 
cokoliv, vzpomeňte na paní Marii. „Těžkou váhu“ či jiné vyda-
řené excesy našich obchodníků rozhodně neberte na lehkou 
váhu. 

Pavlína Borovská, šéfredaktorka

Na lehkou váhu

GLOSA

Hledáte dobře ohodnocené 
zaměstnání na hlavní 

pracovní poměr?

Společnost Krušnohorské uzeniny 
v Lomu u Mostu přijme muže i ženy 

do masné výroby.

Nabízíme stabilní práci na ranní i směnný provoz, 

kompletní zaučení a možnost rekvalifikace,dobré 

finanční ohodnocení.

Pro více informací volejte 775 355 582 
nebo pište na rados.prace@seznam.cz. 

MOST – U mostecké nemocnice se začalo s  budováním nového 
velkokapacitního parkoviště. Letošní tuhá zima ale práce přeru-
šila. Nové parkoviště tak budou moci zaměstnanci začít využívat 
až na jaře. 

Přípravné práce na budování 
parkoviště začaly už koncem 
loňského roku. „K převzetí sta-
veniště zhotovitelem došlo již 
18. 11. 2016, kdy byly zahájeny 
přípravné práce - zařízení stave-
niště, kácení stromů a podobně. 
Kvůli průtahům ve veřejné sou-
těži jsme museli počítat s tím, 
že realizace stavebních prací 

může být pozastavena z důvo-
du klimatických podmínek,“ 
uvedl předseda představenstva 
Krajské zdravotní Jiří Novák. 
Součástí budování parkoviš-
tě je i přeložka vodovodního 
řadu. „Jeho odkrytí by vzhledem 
k průběhu letošní zimy předsta-
vovalo riziko zamrznutí. Práce 
jsou proto přerušeny do přícho-

du vhodného počasí,“ zdůvodnil  
Jiří Novák. Z veřejné soutěže 
o zakázku vyšla vítězně společ-
nost Herkul. 

Návštěvníci nemocnice i za-
městnanci by ale neměli být při 
výstavbě nové parkovací plochy 
nijak omezeni v  provozu. „Vý-
stavba parkoviště nevyžaduje 
žádná omezení provozu u ne-
mocnice,“ ujistil předseda před-
stavenstva Krajské zdravotní.

V  rámci vybudování nového 
parkoviště se bude jednat zatím 
o první etapu, při které vznikne 

186 úplně nových parkovacích 
míst pro osobní automobily. 
„Parkoviště je určeno pro par-
kování zaměstnanců. Tím dojde 
k uvolnění míst před pavilonem 
B ve prospěch návštěvníků ne-
mocnice. Případnou regulací 
se bude představenstvo Krajské 
zdravotní ještě zabývat v kontex-
tu plánování dalších etap řešení 
parkování,“ uvedl k problemati-
ce výstavby nových parkovacích 
míst předseda představenstva 
Krajské zdravotní, pod niž mos-
tecká nemocnice spadá. (sol)

MOST – V Mostě se objeví už letos nové nádoby na bioodpad. Místo 
nevzhledných pytlů, kam dosud lidé shromažďovali zelený odpad 
ze zahrádek, budou u rodinných domků stát nové hnědé plastové 
nádoby. 

„Zažádali jsme o dotační titul 
na nové nádoby. Proto se změní 
systém z  pytlového na nádobo-
vý. Chceme zkvalitnit služby pro 
občany,“ informoval o novince 
zástupce ředitele Technických 
služeb města Mostu Pavel Jelí-
nek. Nové popelnice, které bu-
dou v  hnědém provedení, mají 
několik výhod. Jsou odvětratel-
né, takže nebudou zapáchat, jsou 
estetičtější než pytle, které se po-
valovaly před rodinnými domky, 
i přesto, že je technické služby 
v sezóně svážely i dvakrát týdně. 
Navíc budou na rozdíl od pytlů 
zadarmo. „Lidé si speciální pyt-
le na bioodpad museli kupovat. 
Nyní nové nádoby dostanou zdar-
ma. Budou pro každého domkaře 

tady u nás v  Mostě,“ ujistil dále 
Jan Hepnar z  oddělení odpado-
vého hospodářství Technických 
služeb města Mostu. 

Nádoby by se tak měly objevit 
zhruba u patnácti set rodinných 
domů ve městě. „Předpokládali 
jsme, že o ně budou mít zájem 
všichni. I když počítáme s  tím, 
že někde  si je nebudou chtít lidé 
umístit na svém dvorku nebo 
na zahradě. Určitě by ale nové 
nádoby měly zlepšit kulturu od-
padového hospodářství ve měs-
tě,“ podotkl dále Pavel Jelínek. 
Zvýšit by se mělo i množství 
bioodpadu. V  loňském roce ho 
z  Mostu bylo vyvezeno kolem 
98 tun. „Když jsme s touto služ-
bou začínali, byl svoz bioodpadu 

ročně kolem 47 tun. Pak to zača-
lo postupně narůstat a počítáme, 
že tímto výrazně produkce stoup-
ne a naopak klesne množství od-
padu v černých popelnicích, kam 
dříve lidé bioodpad také házeli,“ 
je přesvědčen Jan Hepnar. 

Biodárečky venku už 
za pár týdnů 

Technické služby mají v plánu 
nové nádoby v  Mostě rozmístit 
během března. Od dubna totiž 
každoročně startuje svoz bio-
odpadu a trvá až do listopadu. 
„V současné době ještě pořizujeme 

nové vozidlo na svoz nových po-
pelnic na bioodpad. Otázkou také 
zůstává, jak často budeme tyto 
popelnice vyvážet. Rozhodně to 
ale bude méně často než u pytlů. 
V  Teplicích mají například dob-
rou zkušenost s  vývozem jednou 
za čtrnáct dnů. Uvidíme, jak to 
bude u nás,“ konstatoval dále zá-
stupce ředitele. Technické služby 
navíc pořídily ještě dalších sto 
větších kontejnerů na bioodpad 
i pro bytová družstva. Kontejne-
ry budou rovněž hnědé. „V rám-
ci dotačního titulu jsme žádali 
i o sto kontejnerových nádob na 
bioodpad pro bytová družstva, 
která se starají o přilehlé pozem-
ky, aby mohla nové a větší nádoby 
také využívat. Nový systém by měl 
fungovat už od 1. dubna, takže 
nové nádoby necháme rozmístit 
během března,“ doplnil ještě Pa-
vel Jelínek. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

MOST - V budově mosteckého magistrátu je nové sběrné místo na 
použité baterie a akumulátory. Určeno je jak pro zaměstnance ma-
gistrátu, tak pro veřejnost.

„Box neziskově hospoda-
řící společnosti Asekol, která 
v zastoupení výrobců a dovozců 
elektrozařízení organizuje jeho 
celostátní systém zpětného od-
běru, je v prostoru vchodu do 
magistrátu,“ říká Marek Radics, 

referent oddělení životního pro-
středí. O kousek dál, v prostoru 
recepce, před vstupem do dvoji-
ce výtahů, je nově nainstalovaný 
průhledný válcový tubus na po-
užité baterie a akumulátory. Ty 
se shromažďují ke zpětnému vy-

užití, protože se magistrát přidal 
k  téměř šedesátce mosteckých 
míst společnosti Ecobat.

„Zaměstnanci magistrátu uve-
denou firmu znají dobře, proto-
že loni pro ně vyhlásila soutěž. 
Jen  za půldruhého měsíce do-
kázali nashromáždit 221,1 kilo-
gramu baterií a akumulátorů,“ 
dodává Marek Radics a pokra-
čuje: „Budeme rádi, pokud i ob-

čané pomohou ve snížení množ-
ství baterií, které jinak končí ve 
směsném komunálním odpadu. 
Použité baterie a akumulátory 
přitom patří například do nové 
sběrné nádoby v  budově magis-
trátu.“ Možnost sběru baterií 
i vysloužilých elektrozařízení 
v  budově magistrátu se řídí 
úřední dobou recepce budovy. 
 (nov)

MOST – Sobota na mosteckém 
1. náměstí byla ve znamení prv-
ní letošní Farmářské slavnosti. 
Ačkoliv město halila hustá mlha 
a nepříjemně mrholilo, náměstí 
bylo plné návštěvníků.

Téma slavnosti „Zabijačko-
vé hody“ si s ničím nezadaly. 
Vybírat bylo z čeho, o čemž 
svědčily i dlouhé fronty u pro-
dejních stánků. Mohli jste si 

koupit výrobky nejenom domů, 
ale ochutnat rovnou na místě. 
Pekly se tu jitrnice, ohříval za-
bijačkový guláš, legendární pr-
delačka a další dobroty. Součástí 
Farmářské slavnosti byla řeznic-
ká soutěž o nejlepší tlačenku. 
V konkurenci pěti výrobků vy-
hrál Miroslav Mandinec z řez-
nictví a uzenářství Mandincovi 
z Mostu.  (red)

Parkoviště u nemocnice přerušila zima

V Mostě se objeví nové popelnice na bioodpad

Kam s vybitými baterkami? Nově i na magistrát

Vyhrála tlačenka „Mandinec“

Při zabijačce má být veselo. A taky bylo!

Po vybudování parkoviště pro zaměstnance, které vznikne v těchto místech, se zárověň uvolní více než stovka míst pro návštěvníky před nemocnicí.

Nádoba na sběr použitých baterií a akumulátorů je vedle výtahů.

Box na vysloužilá elektrozařízení je u vchodu z magistrátu.
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MOST – Milovníci bruslí na ko-
lečkách nemusejí smutnit, že 
kvůli sněhu nemohou vyrazit 
na dráhy kolem Matyldy či Be-
nediktu. Zabruslit si mohou teď 
v zastřešeném stadionu v budo-
vě Areálu netradičních sportů 
v  Mostě. Každý všední den tu 
totiž funguje veřejné bruslení, 
a to jen za 20 korun na hodinu.  

Areál netradičních sportů je 
ideální příležitostí pro všechny, 
kteří chtějí teď v  zimě oprášit 
kolečkové brusle. Od pondělí 
do pátku se tu každý den od 15 
do 16 hodin totiž koná veřejné 
bruslení na in-line. „Současné 
zimní počasí znemožňuje nad-
šencům kolečkových bruslí vy-
užívat plochy například na Be-
nediktu či na Matyldě, ale mají 
příležitost si zabruslit v  našem 
Areálu netradičních sportů, kde 
je k  dispozici zastřešená plocha 
s  ideálním povrchem pro in-

-line bruslení. Mohou ji využít 
nejen sportující, ale všichni, děti 
i dospělí,“ láká do Areálu netra-
dičních sportů za radovánkami 
ředitel Sportovní haly Most Petr 
Formánek. Ten mimo jiné při-
pomněl, že se zde také vylepšilo 
i zázemí pro bruslaře. „O této 
možnosti možná mnoho lidí ani 
neví a tak bychom jim chtěli tuto 
možnost nabídnout. Stejně tak 
jako i možnost soukromého pro-
nájmu celé plochy pro pořádání 
soukromých hokejbalových tur-
najů či jiných sportovních akti-
vit,“ uvedl dále Petr Formánek. 
Pronájem plochy pro zájemce 
soukromých turnajů je 400 ko-
run za hodinu. V případě zájmu 
užších skupin či jednotlivců 
o rezervaci stadionu pro in-line, 
se mohou obracet na telefonní 
kontakt 474 774  702 nebo na 
email info@sportovnihalamost.
cz    (sol)

Zajímalo by mě, jak funguje 
v Mostě možnost, pokud potře-
buji zaparkovat u panelového 
domu na sídlišti, kde obyčejně 
parkování dovoleno není. Kdy-
si jsem četl, že Městská policie 
v Mostě je shovívavá k přípa-
dům, pokud někdo zastaví 
např. na chodníku u domu 
a vystupuje nebo nastupuje 
tam nějaký starší senior nebo 
hůře pohyblivá osoba. Neptám 
se na případ, kdy bych si za-
parkoval na chodníku u domu 
bezdůvodně. Ale například po-
třebuji-li odstěhovat do domu 
těžké předměty či stavební ma-
teriál nutný pro rekonstrukci 
bytu. Je možné si na vyme-
zenou dobu někde obstarat 
možnost povolení k takovému 
stání u domu, abych nemusel 
materiál nosit desítky metrů 
z parkoviště. Nebo je možnost 
zavolat na městskou policii?

Na dotaz odpovídá tisková 
mluvčí Městské policie v Mos-
tě Ilona Kozlová

„Pokud by chtěli občané za-
parkovat někde u domu, v přípa-
dě, že potřebují naložit nebo vy-
ložit něco těžkého, tak městská 
policie nevydává žádné povole-
ní. Pouze můžeme být benevo-
lentní k tomu, aby si náklad lidé 
vyložili nebo naložili. Jinak se 
dopouštějí přestupku. Chápeme 
také případy, kdy je nutný pře-
voz nějaké postižené osoby. Lidé 
k nám na linku 156 volají velmi 
často za tímto účelem, ale není 
to tak, že bychom vystavovali 
povolení. Každý takový případ 
řešíme individuálně. Pokud se 
jedná o nějakou závažnou situa-
ci, pak na dobu nezbytně nutnou 
toto tolerovat můžeme, nikoliv 
však pokud si lidé například 
zaparkují na chodníku a jdou si 
vyřizovat nějaké své věci.“   (sol)   

MOST – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova jedná o možnosti 
pořizování záznamů z  kamer ve svých vozidlech či na zastávkách. 
Záznamy by významně pomohly dopravci proti ničení jeho majet-
ku. Zároveň by ale mohly sloužit i policistům v případě protipráv-
ního jednání.    

Kamerovým systémem jsou 
vybaveny některé dopravní pro-
středky mosteckého dopravce. 
Stejně tak jsou kamery i na ně-
kterých zastávkách. Data, která 
ale kamery zachycují, se nikam 
neukládají. „Necháváme již 
standardně instalovat kamerový 
systém, a to jak do salonů tram-
vají, tak i do autobusů. Vybaveny 
jsou tak nově pořízené dopravní 
prostředky našeho vozového par-
ku,“ sdělil Daniel Dunovský, ře-
ditel Dopravního podniku měst 
Mostu a Litvínova, který zatím 
ale nemá potřebné povolení 
k  tomu, aby se záznamy z  ka-
mer mohly ukládat do archivu 
a v případě potřeby použít. „In-
tenzivně jednáme o tom, aby-
chom získali povolení k  tomu, 

abychom tento záznam mohli 
mít. Je to z důvodu vandalismu, 
tak abychom mohli dohledat 
potencionálního pachatele,“ vy-
světlil šéf dopravního podniku. 
Kamery by pomohly také v pří-
padech, kdy dochází například 
k  napadání revizorů, což není 
v poslední době žádnou výjim-
kou. „Povolení by se mělo týkat 
také revizorů, aby každý z  nich 
měl záznamové a zvukové za-
řízení. Když dojde k  nějakému 
útoku ať slovnímu, nebo dokonce 
k  fyzickému, tak abychom měli 
záznam, obraz a zvuk. Ve spolu-
práci s  městskou a státní policií 
bychom mohli pachatele vypát-
rat. Záznamové zařízení funguje 
i jinde v  dopravních podnicích, 
ale není úplně jednoduché ta-

kové povolení získat,“ podotýká 
ředitel. Dopravní podnik si pro-
to najal specializovanou firmu, 
která pomohla zařízení zavést 
například v městských hromad-
ných prostředcích v Brně, Ost-
ravě či v Olomouci. 

Dopravce spolupracuje ve 
věci také s  Městskou policií 
v  Mostě. „Kamery nejsou jen 
ve vozidlech, ale také na nových 
zastávkách a my se na ně může-
me dívat tzv. „live“. Když se zde 
stane nějaký trestný čin, pak by 
bylo záhodno, aby tyto záznamy 
byl důkazní materiál pro orgány, 
jako je městská či státní policie. 
Kamery jsou kvalitní, mají veli-
ký dosah. Zabírají ale i veřejná 
prostranství. My s  těmito zá-
znamy nakládat nemůžeme, ale 
městská policie ano. Proto v této 
věci jednáme i s městskou policí,“ 
řekl dále Daniel Dunovský. Ten 
také ujistil, že v případě, že by se 
záznamy mohly uchovávat, měl 
by k  nim přístup jen ten, kdo 

by k tomuto úkonu měl zákon-
né právo, tedy městská policie. 
„Záznam by pořizovala městská 
policie pro své potřeby a mohla 
by s ním nakládat. Mohla by tak 
například zpětně získat důkazní 
materiál. Jsem přesvědčen, že 
v  rámci ochrany nejen našeho 
majetku, ale i z  hlediska ochra-
ny občanů ve městě obecně by to 
bylo jen dobře. Nejsou všechna 
exponovaná místa ve městě po-
kryta kamerami, a i toto by byla 
další možnost, jak zvýšit bezpeč-
nost,“ míní ředitel Dunovský. 
Podle vedení dopravního pod-
niku by se záznamy z  kamer 
mohly v  případě získání povo-
lení začít pořizovat ještě v letoš-
ním roce.    

(sol)

Milí přátelé, 
chci se podělit o šokující zku-

šenost z nákupu v hypermarke-
tu Albert v Mostě, kde celá řada 
z vás také nakupuje. 

V pátek 13. 1. jsem tu mj. ku-
povala i několik položek vážené 
zeleniny a ovoce. Při ukládání 
nákupu do tašky upoutala mou 
pozornost cena za 1 ks papriky, 
která dle pokladního dokladu 
vážila 0,455 g. Šla jsem tedy na 
informace a požádala o převá-
žení. Rozdíl byl veliký a z pů-
vodně účtované částky 22,50 
Kč mi bylo 13 Kč vráceno. Zdů-
vodněno to bylo náhodným 
dotekem prodavačky na váhu. 
Při reklamaci si vždy necháva-
jí účtenku, ale já jsem (nevím 
proč) požádala o její vráce-
ní. Díky tomu jsem doma při 
ukládání nákupu zjistila další 
očividné nesrovnalosti, a tak 
jsem na kuchyňské váze převá-
žila všech 5 položek ovoce a ze-
leniny a výsledek mě šokoval, 
rozdíly byly ohromné. Myslela 
jsem, že vážené zboží po odne-
sení z prodejny již nemůžu re-
klamovat, ale spravedlivý hněv 
se mnou lomcoval a tak jsem 
se rozhodla do prodejny vrátit 
a požádat vedoucí o vysvětle-

ní. Ale ještě před jejím zavolá-
ním bylo na informacích velice 
ochotně vše převáženo, vyčísle-
ny rozdíly a vráceny peníze. Jen 
pro zajímavost, rozdíly v jed-
notlivých položkách, nejsou 
v poměru k váženému zboží 
stejné a kupodivu největší byly 
u těch váhově nejmenších. Pět 
položek v celkové zaokr. hod-
notě 62 Kč bylo předraženo o 33 
Kč, tj. víc než o polovinu. Pro-
davačka mi sdělila, že podobný 
případ se řešil i včera, že jim 
blbnou váhy a už mají objed-
nané nové, ale dostanou je až 
v létě. Na dotaz, zda ještě chci 
zavolat vedoucí, jsem to odmít-
la, jsem totiž přesvědčena, že se 
to děje s jejím vědomím. A roz-
hodla jsem se, že to budu řešit 
jinak a tak jsem na magistrátu 
navštívila Českou obchodní 
inspekci, vše oznámila a dolo-
žila pokladními doklady - pů-
vodním a po reklamaci. Bylo 
mi řečeno, že na hypermarket 
Albert mají hodně stížností, ale 
toto je závažné oznámení, kte-
rým se budou zabývat. A také 
mi bylo doporučeno nakupovat 
zeleninu a ovoce u Vietnamců, 
že prý ji (tady v Mostě) vozí 2x 
týdně z Německa a při kont-

rolách bývá v dobré kvalitě. 
Velice mě to překvapilo. Chci, 
aby o těchto praktikách vědělo 
co nejvíce lidí, proto píšu toto 

obšírné sdělení a těm, kteří tam 
nakupují, doporučuji pokladní 
doklady kontrolovat. 

Hezký den přeje Marie 

Kamery by si mohly „posvítit“ 
na chuligány a vandaly i v MHD

Z eptali jste se...

N apsali jste nám

Zkuste bruslení v areálu 
netradičních sportů

Vadily by vám kamery 
v MHD nebo na zastáv-
kách?

Jaroslav Kaňka, 56 let
Myslím, že kamery by 

byly v pořádku a nevadily by 
mi. Kamery jsou na spous-
tě veřejných míst ve městě, 
takže rozšíření o zastávky 
nevidím jako nic proti ni-
čemu. A ve vozidlech? Ten, 
kdo se chová normálně 
a slušně, mít žádné obavy 
nemusí a pro „vejlupky“ je-
dině dobře. 

Miloslava Chládková, 32 
let

Kamery by mi nevadily 
na zastávkách, ale v autobu-
sech a tramvajích ano. Tam 
je to více o soukromí a jeho 
narušování, i když jde o ve-
řejný prostředek. Zastávky 
jsou na tom stejně jako když 
jsou městské kamery třeba 
na objektech, takže tam ne-
vidím problém.   (sol)

Kamery už dnes sledují situaci v některých vozidlech MHD na Mostecku. Zatím ale nepořizují záznam.

Zákaznice nakoupila v hypermarketu 
Albert a nestačila se divit

Na stížnost reagovala Barbora Vanko z odboru komunika-
ce společnosti AHOLD Czech Republic 

Zákaznici, která se obrátila na Českou obchodní inspekci 
a svou stížnost adresovala také hned několika regionálním re-
dakcím, jsme se za ojedinělý problém omluvili. Ihned po zjiš-
tění této nesrovnalosti provedla servis vah specializovaná firma 
a při následné kontrole inspekce nezjistila žádné závady. Ráda 
bych také zopakovala fakt, že stejně jako v ostatních obchodech, 
i v Mostě jsou váhy pravidelně kontrolované a servisované auto-
rizovanou firmou a mají osvědčení od akreditované kalibrační 
laboratoře. Tuto ojedinělou situaci jsme zaznamenali v hyper-
marketu v Radniční ulici. V prodejně Albertu v ulici Velebudic-
ké vážící systém zcela odpovídá všem standardům. 

Česká obchodní inspekce, kterou jsme v této souvislosti rovněž 
oslovili (2. 2.), do uzávěrky novin na náš dotaz nereagovala. (sol)

MOST - Bezplatnou poradnu 
EKIS (energetické konzultač-
ní a informační středisko) pod 
záštitou Ministerstva průmys-
lu a obchodu můžete využívat 
v Mostě. Energetická konzultač-
ní a informační střediska EKIS 
poskytují bezplatné energetic-
ké poradenství pro občany, zá-
stupce veřejné správy, podniky 
a podnikatele.

V Mostě tuto činnost zajišťu-
je Středisko pro úspory energie, 
s.r.o. které poskytuje konzul-
tace každé pondělí a středu od 
13  do  17 hodin, či dle telefo-

nické dohody kterýkoli den. 
Termín návštěvy doporuču-
jeme domluvit předem. Vedle 
osobních konzultací poskytuje 
poradna také telefonické kon-
zultace a zejména konzultace 
prostřednictvím internetové 
poradny i-EKIS. Odborné dota-
zy neposílejte e-mailem, ale vý-
hradně prostřednictvím on-line 
formuláře poradny i-EKIS.

Pro vyhledání nejbližšího 
střediska EKIS si můžete stáh-
nout i mobilní aplikaci, kterou 
najdete na www.mesto-most.cz. 

(nov)

Bezplatná enegetická 
poradna
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MOST – Téměř polovina Mostečanů vlastní alespoň jedno vozidlo 
a čtvrtina dokonce dvě. Litvínovští jsou na tom ještě lépe. V obou 
městech podnikají nejčastěji cesty pěšky, teprve druhou příčku ob-
sadil v Mostě automobil, v Litvínově tramvaj. 

To a daleko více zajímavého 
vyplynulo z  dopravně-sociolo-
gického průzkumu, který probě-
hl v mosteckých a litvínovských 
domácnostech loni na konci 
roku. Průzkum zjišťoval běžné 
dopravní chování a obvyklé pře-
pravní vztahy obyvatel. Průzku-
mu se zúčastnilo v Mostě, Litví-
nově i okolních obcích celkem 
1 265 domácností, které obývá 
2 600 lidí. „V Mostě i Litvínově 
probíhá celá řada různých šetření 
a průzkumů, na jejichž základě 
se vytvoří plán udržitelné měst-
ské mobility. Jeho cílem bude jak 
zlepšení dopravních podmínek 
ve městě, tak efektivnější čerpání 
finančních prostředků z evrop-
ských fondů na různé projek-
ty se zaměřením na dopravu,“ 
informoval Zdeněk Dundek 
z tiskového oddělení Magistrátu 
města Mostu. Lidé, kteří by se 
chtěli rovněž zapojit do tvorby 
nového plánu mobility, mohou 
vyplnit pocitovou mapu. „Stačí, 
aby zájemci do mapy v jednotli-
vých krocích označili konkrétní 
místo, kde se necítí bezpečně, kde 
je špatný stav komunikace, kde 

něco chybí či překáží. Navíc je 
možné ke každému bodu vložit 
komentář,“ uvedl dále Zdeněk 
Dundek. Více na www.pocito-
vemapy.cz

Polovina lidí má auto, 
čtvrtina i dvě  

Zkoumala se například vy-
bavenost domácností jednotli-
vými dopravními prostředky. 
Jak v Mostě, tak v Litvínově ne-
vlastní žádný automobil zhru-
ba čtvrtina domácností, necelá 
polovina má 1 auto a 28 pro-
cent vlastní dva vozy v  Mostě, 
v Litvínově 30 procent všech 
domácností. „Zajímavé je srov-
nání s ostatními spádovými 
obcemi, kde žádný automobil 
nemá pouze 12 procent domác-
ností, naopak více než polovina 
domácností vlastní minimálně 2 
automobily,“ uvedla pro zajíma-
vost Veronika Lapková z odbo-
ru rozvoje a dotací mosteckého 
magistrátu. Z průzkumu také 
vyplynulo, že počet automobilů 
na 1 000 obyvatel je o něco vyšší 
v Litvínově než v Mostě a záro-

veň celkově vyšší v ostatních 
spádových obcích. „To je dáno 
značnou potřebou obyvatel men-
ších obcí vlastnit automobil za 
účelem dojížďky do zaměstná-
ní, službami či do škol sídlících 
v Mostě či Litvínově,“ dodala 
Veronika Lapková.

V Mostě jezdí více 
„dědečků“

Nejmladší vozový park osob-
ních automobilů mají domác-
nosti v Litvínově s průměrným 
stářím vozu 9 let. V Mostě 
a ostatních okolních obcích je 
to 11 let. Podle odhadů respon-
dentů ročně najezdí v Mostě 
i Litvínově kolem 10 000 km, 
u domácností z okolních obcí je 
to o 3 000 km více.

Garáž je větší luxus
Mostečané, ale i Litvínovští 

nejčastěji parkují na veřejné ko-
munikaci, silnici nebo veřejném 
parkovišti - v Mostě je to téměř 
polovina případů, v  Litvíno-
vě 40 procent občanů. Zhruba 
20 procent aut parkují v  Mostě 
jejich majitelé v soukromé ga-
ráži. V  Litvínově se v  garážích 
parkuje více než čtvrtina vozů, 
podobně jako na vlastním po-
zemku (asi 23 procent vozů). 

Litvínovští se více vozí
V celé mostecko-litvínovské 

aglomeraci převažuje s 30 pro-
centy pohyb pěšky, 26 procent 
cest pak podniknou lidé auto-
mobilem a necelých 20 procent 
autobusem MHD.  V Mostě pěší 
cesty tvoří jednu třetinu, zatím-
co v Litvínově pouze 27 procent. 
V Litvínově ale více lidé cestují 
automobilem než v Mostě, a to 
o 4 procenta. V Litvínově také 
převažuje využití tramvají, o 4 
procenta více než v Mostě. „Je to 
dáno silnějšími dopravními vaz-
bami ze směru Litvínov - Most. 
Zejména za prací, do škol a za 
nákupy,“ uvedla dále Veronika 
Lapková. Autobusy MHD nej-
víc cestují lidé z okolních obcí. 
Ti také hojně využívají vlak (17 
%), případně linkový autobus 
(7 %).

Největší tepnou je 
čtyřpruh 

Nejčastěji lidé cestují mezi 
Mostem a Litvínovem, dále 
mezi Mezibořím a Litvínovem 
a mezi Most II a Záluží u Lit-
vínova, kde se nachází výrobní 
provozy Chemopetrolu Litví-
nov. „Jedná se tedy o významné 
pracoviště pro obyvatele Mostu,“ 
dodala Veronika Lapková.   (sol)

MOST - První premiérou letošní sezony v Divadle rozmanitostí bude 
klasická pohádka „O třech přadlenách“. Premiéru loutková scéna  
uvede 11. února.

„Tři přadleny v našem podá-
ní jsou poněkud svérázné tety, 
které se s oblibou pošťuchují, 
popíjejí kafíčko a mají talent 
na vyprávění všemožných i ne-
možných historek. Srandovní 
i poučný příběh o líné Liduně, 
zoufalé mámě, krásném mla-
dém králi a třech podivných 
tetách - sudičkách spatříte 
v originálním ‚country - folk‘ 
stylu, okořeněný vůní pole 
a skřípotem karavanu. A kdo 
si dosud myslí, že stařičký ko-
lovrátek je nudný a ohraný ná-
stroj určený jen na len, hrubě 
se plete. Náš kolovrátek je totiž 
všestranně kouzelný a ‚vychy-
taný‘, a o tom se určitě přijďte 
přesvědčit,“ zve dramaturg Di-
vadla rozmanitostí Jiří Ondra. 
Předpremiéra proběhne 11. 

února 2017 v  10 hodin v  Di-
vadle rozmanitostí. Premiéra 
proběhne 11. února 2017 v 17 
hodin. (nov)

Dopravní průzkum: 
V Mostě jezdí více „dědečků“, garáž je luxus

Tři přadleny v Divadle rozmanitostí
Autor - Věra Herajtová 
podle Karla Jaromíra Erbena
Režie -Věra Herajtová
Scéna, kostýmy, loutky - Jana 
Hauskrechtová
Hudba - Tomáš Alferi

Hrají:
Sudička Jasnína - Pavel Zikmund
Sudička Josefína - Petr Rak
Sudička Justýna - Tomáš Alferi
Líná Liduška - Tereza Karásková
Zoufalá Máma - Jitka Raková
Krásný Mladý Král - Petr Čulík

Čepičky pro porodnici 
Seniorka z Městské správy 

sociálních služeb v  Mostě  na-
vázala na tradici z  roku 2012 
a upletla pro nedonošené děti 
z mostecké porodnice čepičky. 
Ty jsou významným pomocní-
kem při udržení tělesné teploty 
miminek v  inkubátoru. Dro-

bounké zboží, které je potřeba 
na oddělení,  nikdo v  obchodní 
síti nevyrábí, tak jsou na od-
dělení za tuto nabídku  vděčni. 
Jako model pro výrobu těchto 
čepiček slouží třeba pomeranč 
nebo citron.

Helena Houšková - kulturně 
výchovná pracovnice

N apsali jste nám
Ilustrační foto.Ilustrační foto.

Srandovní i poučný příběh už se těší na malé diváky.

Přední evropský producent nerostných surovin hledá do svých řad 
zaměstnance na pracovní pozici:

ZÁMEČNÍK - SOUSTRUŽNÍK
požadujeme:

•  vzdělání odborné vyučení bez maturity (obor zámečník, soustružník)
•  svářečský průkaz - obloukové svařování obalenou elektrodou, CO2
• praxe min. 2 roky
• zdravotní způsobilost

nabízíme:
• zajímavé mzdové ohodnocení
• udržování a obnovování kvalifikace 
• příspěvek na stravování ve formě stravenek
•  příspěvek na doplňkové penzijní spoření a soukromé životní 

pojištění
• věrnostní příspěvek horníků
• odměny za pracovní a životní jubilea
• 5 týdnů dovolené

místo výkonu práce: provoz Obrnice, PSČ 435 21, okres Most
směnnost: ne

V případě zájmu o nabízenou pozici kontaktujte p. Procházku v po 
až pá v době od 7,00 do 13,00 hodin na tel. 476 133 319, e-mail: pro-
chazka@keramost.cz  

KERAMOST, a.s., Žatecká 1899/25, Most, PSČ 434 30, zaměstnanec-
ké oddělení, tel.: +420 476 442 522, e-mail: ulrychova@keramost.cz 



Hrátky se smrtí 

Rád se díval na filmy plné 
násilí a brutality. Rád hrál hry, 
ve kterých mohl nemilosrd-
ně zabíjet. Rád snil o tom, že 
jednou zabije i ve skutečnosti. 
Sny o krvi ho provázely celé 
dětství. Na venek působil jako 
plachý a uzavřený chlapec, 
spíše hloubavý stu-
dijní typ. Rodiče 
si mysleli, že právě 
proto nemá žádné 
přátele. Ve skuteč-
nosti ale o žádnou 
společnost nestál. 
Žil si ve svém světě 
fantazií, ve kterém 
budil strach a šířil 
hrůzu. Po maturitě 
začal studovat me-
dicínu. Chtěl být 
chirurgem. Ta prá-
ce by ho alespoň 
trochu přivedla blíže jeho tou-
hám. Řezat do lidského masa, 
vidět téct krev. Co na tom, že 
ve výsledku by měl ten člověk 
přežít. V jeho představách kon-
čil bez života. Byl výborný stu-
dent. Brzy si ho profesoři všim-
li a jeho talent začali pěstovat. 
Všimli si ho ale také studenti 
z vyšších ročníků. Ve studovně 
si k němu jednou přisedl mla-
dík, jehož vzhled budil u ostat-
ních rozpaky. Vypadal, jako by 
vystoupil z  nějakého hororu. 
Šílený masový vrah. Stačil mu 
jediný pohled na toho kluka, 
a bylo mu jasné, že ten si na 
zabijáka jenom hraje. Kdyby 
ho od dětství provázely podob-
né fantazie jako jeho, nikdy by 
to nedával tak okatě najevo. 
Jmenoval se Patrik a pozval 
ho na jedno setkání. Tvářil se 
přitom tajemně. Nejprve se 
chtěl Patrikovi vysmát, pak ho 
ale napadlo, že by ze hry těch 
mladých lidí mohl získat něco 
pro sebe. A tak šel. Scházeli se 
v podkrovní místnosti jednoho 
starého domu. Temná zákou-
tí, na zdech rudé cákance, na 
kobercích skvrny. V koutě sta-
rá ohmataná sekera a stočený 
řetěz. V  duchu se smál. Kuli-
sy jako ze špatného filmu. Na 
stole hořela svíčka. Kluci měli 
na tvářích škrabošky. Patrika 
poznal hned, druhého mladí-
ka si vybavil z  přednášek tře-
tího ročníku, kam docházel ve 
svém volnu. Třetího nepoznal. 
Právě ten mluvil za celou sku-
pinu. Chtěli mu nahnat strach. 
Mluvil o tajné sektě, kam patří 
jen ti nejlepší. Pokud chce pat-
řit mezi elitu v chirurgii, musí 
být členem této sekty. Vážně 
přikývl, že udělá vše pro to, aby 
se členem sekty stal. V  duchu 
se skvěle bavil. Aby ho přijali, 
musí splnit postupně několik 
úkolů, aby dokázal, že bude 
loajálním členem. Byl zvěda-
vý, co ti amatéři vymyslí. Hned 
první úkol byl hodný tak party 
kluků na základní škole. Měl 
ukrást psa, zabít ho a rozřezat. 
Hlavu mrtvého zvířete měl ho-
dit majiteli přes plot. Nechtělo 
se mu zabíjet nevinné zvíře. 
Ve svých fantaziích vždy řezal 
a zabíjel jen lidi. Věděl ale, že 
si s prvním úkolem poradí bez 
problémů. Další týden přišel 
na setkání a přinesl s sebou 
fotografie. Viděl, jak jsou vá-
žení členové sekty vzrušení při 
pohledu na morbidní záběry. 
Pomyslel si, že jsou to chudáci. 
Čekal na druhý úkol. Tentokrát 
ho zadání bavilo víc. Měl najít 
bezdomovce a zbít ho. Pora-
nit, způsobit mu bolest. Tenhle 
úkol si vychutnal. Věděl, že 
je lepší zajet do jiného města. 
Vybral si starého muže, které-
ho našel v  opuštěném zákoutí 
u nádraží. Chlap seděl na zíd-

ce, v ruce krabici s vínem. Něco 
mumlal. Měl sílu, kterou by 
u něj jen málokdo čekal. Srazit 
toho nebožáka na zem nebyl 
problém. Nejdřív mu dupl na 
koleno a zlomil mu nohu. Te-
prve tím se ale dostal do ráže. 

Několikrát ho pěstí 
uhodil do obličeje. 
Nebyl spokojený, 
dokud neměl ten 
chlap obličej zalitý 
krví. Udělal fotky 
a šel. Měl dobrý 
pocit. Užil si to. 
Čekal na třetí úkol. 
Už se bavil. Když 
ukázal fotografie, 
jeho společníci 
vzrušeně vydech-
li. Všiml si, že se 
Patrik začal potit. 

V  duchu se smál. Ti kluci si 
mysleli, že ho dostanou. Že se 
zhroutí z  násilí. A dávají mu 
úkoly pro děti. Třetí úkol byl 
konečně něco. Měl unést od 
jedné ze škol dítě, odvézt do 
lesa, zabít a zakopat. Otočil se 
a šel. Večer mu volal Patrik, 
že s  ním chce mluvit. Dali si 
kávu v  baru nedaleko koleje. 
Patrik byl rozpačitý, nevěděl, 
jak začít. Pak ze sebe konečně 
vypravil, že ten úkol je přes 
čáru. Nemusí to dělat. Nikdo to 
od něj nechce. Chtěli vidět, jak 
se sesype a odmítne. Jeho sou-
hlas je překvapil. Vyslechl si ho 
a šel. Druhý den na přednášce 
se k  němu přitočil ten druhý, 
kterého poznal hned první 
den. Jinými slovy mu řekl to, 
co Patrik. Kochal se jejich stra-
chem. Oni se báli a on se těšil. 
Ke svému plánu potřeboval 
auto. V půjčovně si vybral ne-
nápadný sedan. Věděl, že už se 
nemusí bát, že ho dostihne po-
licie. Bylo mu to jedno. Zastavil 
u jedné ze škol. Ze školy chodi-
ly skupinky dětí. Vybral si děv-
čátko, které šlo samo a dívalo 
se do mobilu. Zatáhl holčičku 
do auta dřív, než stačila spustit 
křik. Odjel od školy. Dítě se kr-
čilo v autě, začalo brečet. Bylo 
mu to jedno. Odjel za město. 
Zastavil na lesní cestě. Vzru-
šením mu tepala krev v uších. 
Vytáhl dítě z  auta. Konečně si 
může splnit všechny představy, 
které ho provázely celý jeho ži-
vot. Vytáhl nůž. Krev postříka-
la bílý zmrzlý sníh. Nechal tělo 
ležet tam, kde děvčátko upadlo. 
Udělal několik fotografií. Ješ-
tě několik minut si tu chvíli 
vychutnával. Pak sedl do auta 
a jel. Zavolal Patrikovi, že úkol 
splnil. Řekl mu, že tentokrát to 
bude po jeho. Všechny tři na-
loží do auta u koleje. Jestli ne-
přijdou, půjde hned na policii 
a ohlásí, co si u něj objednali. 
Půjdou si všichni sednout. Če-
kali na něj. Tři vyděšení kluci. 
Do zabijáků z hororů měli hod-
ně daleko. Když k  němu na-
stoupili, rozjel se. Ukázal Patri-
kovi fotografie v mobilu. Kluci 
si postupně prohlédli ty fotky. 
Patrik otevřel okénko a zvra-
cel. Ti dva byli bledí, zpocení, 
mlčeli. Ten, který vždy mluvil, 
konečně našel slova. Měla to 
být jen sranda. Nechtěli niko-
ho zabít. Musí to ohlásit. Oni 
za nic nemůžou. Říkali mu, ať 
to nedělá. Usmíval se. Jejich 
strach a hrůza naplnily celé 
auto. Téměř si na ně mohl sáh-
nout. Jel čím dál rychleji. Ti tři 
začali křičet. Prosili ho, ať za-
staví. Vyhrožovali. Patrik začal 
brečet. Chtěli krev. Chtěli smrt. 
Mají ji mít. Jemu už o nic nešlo. 
On si svůj životní sen splnil. 
V plné rychlosti narazil do pi-
líře mostu.  (pur)

SOUDNIČKA
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Den otevřených dveří na ZŠ Lom aneb Škola se představuje v novém

21. února 2017 od 15 do 18 hodin

Program dne otevřených dveří:  Žáky prováděné pokusy z chemie a fyziky | Představení aktivit 
žáků v jejich kmenových učebnách | Ukázka nových didaktických materiálů včetně učebnic, se 

kterými žáci pracují | Představení školního časopisu | Možnost nahlédnout do všech prostor školy 
včetně tělocvičny a odborných učeben | Prezentace žákovských výtvorů ze školních aktivit

MOST – Benefi ční představení „Horečka nedělní noci“, kterou uply-
nulou neděli uvedlo mostecké divadlo, se těšilo nebývalé návštěv-
nosti. Hlediště bylo zaplněné do posledního místa. Výtěžek ze 
vstupného a z honorářů, kterých se herci a zpěváci vzdali, pomůže 
dětem v dětských domovech.

Úspěšný muzikál, který se 
na prknech mosteckého diva-
dla konal už podruhé, měl opět 
charitativní smysl. Pro Nadaci 
Veroniky Kašákové, která sama 

se svým bratrem vyrostla v Dět-
ském domově ve Vysoké Peci, se 
vybralo sto padesát tisíc korun. 
Veronika, co by zakladatelka na-
dace, přijela do Mostu, aby v zá-
věru představení převzala šek 
a poděkovala. Částku použije na 
tak zvané „kouče“, kteří pomá-
hají dětem odbourávat traumata 
z dětství, ale také získat sebevě-
domí a sebelásku.

Diváci si z večera odnášeli 
nejenom dobrý pocit, že po-
mohli dobré věci, ale skvěle se 
i bavili. Do projektu je totiž za-
pojena řada umělců z Mostu, ale 
i z Prahy a Plzně, kteří vystoupili 
bez nároku na honorář. Za jejich 
skvělé výkony si vysloužili po-
tlesk ve stoje a to nejen na závěr. 
Tématem skvělé hudební a he-
recké šou je noc plná vzpomí-
nek na slávu pěveckých hvězd 
napříč celým dvacátým stole-
tím. Autorem projektu je členka 
mostecké činohry Lilian S. Fis-
cherová, režie a role moderáto-
ra se ujal její kolega Jiří Kraus. 
V průběhu večera vystoupilo na 
šedesát umělců, Ondřej Ruml, 
Václav Noid Bárta, Tereza Vítů, 
STORM Ballet Plzeň, Taneční 
skupina The F.A.C.T. Z Mostu, 
Michaela Nosková a řada dal-
ších.  (ina)

Nadace Veroniky Kašákové si odvezla 
z mosteckého divadla 150 tisíc


„Nebylo to sice na denním po-

řádku, ale několikrát se to stalo. 
A kdyby se to stalo jen jednou, 
tak muž na ženu ruku vztáhnout 
nesmí,“ vzpomíná na nepří-
jemné zážitky Hanka. Tour je 
tak pro ni velkým zadostiuči-
něním: „Přes sociální sítě se mi 
ozývá spousta žen s podobným 
či horším příběhem a na každou 
zastávku tour zatím pokaždé 
dorazily ženy, které mají něco 

podobného za sebou. Nedávno 
se na mě ve fitku obrátila kama-
rádka jedné mojí stálé klientky, 
která byla obětí domácího násilí. 
Společně jsme jí pomohly odejít 

od partnera. Klientka je nyní 
šťastná a já mám dobrý pocit, 
že smysl projektu a ta pomoc je 
opravdu hmatatelná,“ popisuje 
svoji aktivní pomoc cvičitelka.

Domácí teror znají 
desítky žen na 

Mostecku 
Případy domácího násilí 

policie jako takové neeviduje. 
„Tato jednání mohou být kvali-
fikovaná jako různé trestné činy 
- omezování osobní svobody, 
týrání, ublížení na zdraví, vy-
hrožování, vydírání a podobně. 
Policie eviduje jen případy vy-
kázání, které souvisí s domácím 
násilím,“ říká  tisková mluvčí 
mostecké státní policie Lud-
mila Světláková. V roce 2016 
v Mostě bylo 26 případů vyká-
zání. „Počty případů domácího 
násilí mohou být však vyšší, než 

je uvedené číslo. To souvisí jen 
s případy vykázání osoby. Obě-
ti domácího násilí se mnohdy 
za jednání svého partnera sty-
dí a nechtějí se nikomu svěřit, 

jsou na něm ekonomicky závis-
lé, mají s ním děti, bojí se ho,“ 
vysvětluje mluvčí Světláková. 
Oběti přitom mohou využít 
i jiné instituce, než je Policie 
ČR. Cvičitelská tour s Hankou 
Kynychovou je jednou z  mož-
ností, jak se ženy mohou zbavit 
ostychu. 

Vykázání na deset 
dnů…

Institut vykázání má možnost 
využít Policie ČR podle záko-
na od roku 2007. Díky němu 
musí násilník, pokud policie 
zjistí znaky domácího násilí, na 
deset dnů opustit společný byt 
nebo dům. Je vykázán i z bez-
prostředního okolí společné-
ho obydlí. Ohrožená osoba se 
může obrátit v průběhu vyká-
zání na soud a podat návrh na 
vydání předběžného opatření 
podle zákona o zvláštních řízení 
soudních, který dobu vykázání 
prodlužuje do dne nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o poda-
ném návrhu. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Zažíváte domácí násilí? Řekněte to na cvičení Hance! 

IPokud se oběť domácího nási-
lí rozhodne přivolat Policii ČR, 
měla by dodržet několik základ-
ních pravidel. „Je dobré neuklí-

zet stopy po násilí, navštívit lékaře 
a nechat si vypracovat odbornou 
zprávu, je vhodné zdokumentoval 
svá zranění,“ radí mostecká policej-
ní mluvčí. 

Telefonní linka pro případy domácího násilí: 
116 006 

Je nonstop a bezplatná, provozuje ji Bílý kruh bezpečí. 

Zleva: Lilian Fischerová, Veronika Kašáková, Jiří Kraus a primátor Mostu Jan Paparega.

Hanka Kynychová
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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

Nabízíme pracovní místo:

2x zedník + řidič silničních motorových vozidel

Ranní směny od 7.00 do 15.00 hodin.
Na dobu určitou 1 rok.

Požadujeme kvalifi kaci:
- vzdělání SO s výučním listem
- zedník, řidičský průkaz skupiny C
- zedník, řidičský průkaz skupiny B
- (případně výhodou navíc strojní průkaz na nakladač)

Sídlo společnosti TSmM Dělnická 164 Most
Řízení lidských zdrojů Ing. Honová

LITVÍNOV – Litvínov se zařadil mezi téměř sto měst, která vstoupila 
do projektu Lepší místo. Obyvatelé města mají možnost prostřed-
nictvím aplikace v chytrých telefonech nebo tabletech upozornit na 
to, co se jim ve městě nelíbí. 

„Lepší místo“ je mobilní 
a webová aplikace, díky které 
můžete od počátku měsíce úno-
ra snadno upozornit litvínovské 
úředníky na nepořádek či ne-
dostatek ve svém okolí. Pouká-
zat můžete například na černé 
skládky, rozbité lavičky či jiný 
městský mobiliář, poškozené 
herní prvky, ale také na neod-
klizený sníh nebo na zledovatělý 

chodník. Litvínov se tak připojil 
k českým městům, která využí-
vají projekt „Lepší místo“ jako 
nástroj oboustranné komunika-
ce se svými občany. V celé České 
republice je už do projektu zařa-
zeno 97 měst. V současné době 
lidé podali do aplikace 4  600 
upozornění. Do svých chytrých 
telefonů si aplikaci nainstalo-
valo 7 048 lidí. „Služby Lepšího 

místa jsme se rozhodli využívat, 
protože v něm vidíme rychlou 
spojku mezi námi a našimi spo-
luobčany. Vnímáme ho jako mo-

derní nástroj, prostřednictvím 
kterého nám lidé mohou dát 

vědět o problémech v jejich okolí. 
A to navíc jednoduše, pohodlně, 
bez ztráty více než pár okamžiků 
jejich drahocenného času. O zby-
tek se pak už postaráme my,“ 
vzkazuje občanům Litvínova 
starostka Kamila Bláhová. Pro-
střednictvím aplikace mohou 
obyvatelé města nejen upozor-
ňovat na to, co se jim nelíbí, ale 
také komunikovat s  vedením 
města a například pochválit to, 
co se podle jejich názoru po-
vedlo. Navíc mohou v  aplikaci 
sledovat, jak je jejich podnět vy-
řizován.  (pur)

ÚSTECKÝ KRAJ – Ptačí chřipka už je v Ústeckém kraji. Hasiči museli 
zlikvidovat  chov krůt na Chomutovsku. Tento případ je zatím ojedi-
nělý. Podle ředitele krajské hygienické stanice ale kraji a Mostecku 
bezprostřední nebezpečí epidemie zatím nehrozí. 

Minilý týden státní veteri-
nární zpráva  požádala hasiče 
o pomoc při likvidaci chovu 
drůbeže, kde se vyskytla náka-
za ptačí chřipkou - v Bílencích 
na Chomutovsku. Jednalo se 
zhruba o tři sta kusů drůbeže. 
Na akci se podílelo 25 hasičů. 
Nikde jinde v  kraji se zatím 
ptačí chřipka nepotvrdila. Ve-

terináři, zemědělci i hygienici 
jsou ale v pohotovosti. Ptačí 
chřipka zaměstnává dokonce 
i městské strážníky. „Minulý 
týden jsme dostali informaci 
od obyvatele Horního Jiřetína, 
který měl na zahradě uhynu-
lou volavku. V období epidemie 
ptačí chřipky je postup jiný. 
Uhynulého ptáka jsme předali 

ke kontrole státní veterinární 
správě. V tomto případě se pta-
čí chřipka neprokázala,“ uvedl 
velitel Městské policie Litvínov 
Zdeněk Urban.  

Lidi mít strach nemusí
Na lidi se ptačí chřipka pře-

náší jen výjimečně, po přímém 
kontaktu s infikovanými nebo 
uhynulými zvířaty. Určité rizi-
ko pro člověka spočívá v mutaci 
viru ptačí chřipky s virem lidské 
chřipky a následně v potenci-
álním vzniku nového smíšené-

ho viru, který by mohl vyvolat 
chřipkovou pandemii. Doposud 
přímý přenos viru ptačí chřipky 
typu A z člověka na člověka ne-
byl prokázán.

Jak chřipku poznat
Ptáci infikovaní virem ptačí 

chřipky vylučují virus slina-
mi, nosními sekrety a trusem. 
Chovají se nestandardně, jsou 
zmatení, nepřijímají potravu, 
motají se, do dvou dnů hynou. 
U člověka se infekce virem pta-
čí chřipky typu A projevuje jako 

závažné onemocnění s horeč-
kou 38 °C a více, kašlem, duš-
ností, bolestmi hrdla. Inkubač-
ní doba je sedm dní, maximálně 
10 dní.

Drůbeží maso i vejce 
jezte bez obav

Hygienici doporučují všech-
na jídla z drůbeže včetně va-
jec a krve z drůbeže důkladně 
uvařit. Vaření virus likviduje, 
podmínkou je dosažení nejmé-
ně 70° C po dobu 20 minut. Při 
přípravě jídla ze syrové drůbeže 
je důležité mytí rukou. (pur)

 Hrozí Mostecku ptačí chřipka?

IPtačí chřipka je virové onemoc-
nění, které šíří divoce žijící ptac-
tvo. Poprvé byla zaznamenána 
v Itálii počátkem 20. století. Při-

rozenými nositeli virů ptačí chřipky 
jsou stěhovaví ptáci, zejména divo-
ké kachny. Ptačí chřipka ohrožuje 
především ptačí chovy a drůbež.

IKdo se chce do projektu zapojit, 
může si stáhnout aplikaci Lepší 
místo do telefonu nebo se zare-
gistrovat na www.lepsimisto.cz. 

Pak stačí kliknout na tlačítko Vložit 
tip, problém krátce popsat, vyfotit 
a uložit. 

V Bílencích na Chomutovsku likvidovali hasiči chov krůt.

Upozorňovat v nové aplikaci mohou občané Litvínova například na černé skládky.

 Udělejte z Litvínova lepší místo

Kontroly alkoholu
MOSTECKO – Policis-

té dopravního inspektorátu 
kontrolovali o víkendu v noci 
dodržování zákazu požívání 
alkoholických nápojů a jiných 
návykových látek řidiči moto-
rových vozidel. „V rámci krajské 
akce, která proběhla na Mos-
tecku, hlídky zkontrolovaly 29 
vozidel a zjistily 14 přestupků 
v dopravě. Za 12 z nich muži zá-
kona uložili řidičům pokuty, dva 
přestupky odešlou do správního 
řízení,“ uvedla statistiku policej-
ní mluvčí Ludmila Světláková. 
Policisté odhalili mimo jiné také 
čtyři případy překročení povo-
lené rychlosti, jeden řidič měl 
pozitivní dechovou zkoušku na 
alkohol, u tří vozidel zjistili ne-
vyhovující technický stav a po-
kutu vyinkasovali i dva chodci 
za dopravní přestupek.

Stopy ve sněhu
MOST – Policie díky stopám 

ve sněhu vypátrala podezřelého. 
Na lup se pod rouškou tmy vy-
dal 25letý muž z Mostu. Ten se 
kolem třetí hodiny ranní vloupal 
do skladového prostoru jedno-
ho mosteckého supermarketu. 
Na místě byl vyrušen pracov-
níkem ostrahy a z místa utekl. 
Lup nechal na místě. „Přivolaná 
policejní hlídka prohledala oko-
lí a jediné stopy v napadaném 
sněhu ji přivedly k nedalekému 
objektu, kde se za zídkou krčil 
schovaný podezřelý muž. Policis-
té muže zadrželi, umístili ho do 
policejní cely a následně mu pře-
dali záznam o sdělení podezření 
z pokusu přečinu krádeže, za kte-
rý mu v případě odsouzení hrozí 
až tříletý trest odnětí svobody,“ 
informovala policejní mluvčí 
mostecké státní policie Ludmila 

Světláková. Muž kradl už v mi-
nulosti a loni se vrátil z výkonu 
trestu. 

„Značkový“ zloděj
MOST – Policie v Mostě stíhá 

24letého muže z  Mostu, který 
kradl v  několika prodejnách. 
V centru města v  si nejprve 
vyhlédl obchod s oděvy a nijak 
„netroškařil“. V kabince ukryl 
do svého batohu 15 triček růz-
ných značek v hodnotě 4 585 
korun, která měl v úmyslu odci-
zit. Při odchodu ho ale zadrželi 
pracovníci prodejny. V mostec-
ké prodejně drogerie měl dále 
odcizit pánskou značkovou ko-
línskou vodu za více než 1 000 
korun a z obchodu i s lupem 
odešel. Ve třetím případě v jiné 
drogerii odcizil toaletní vodu, 
kterou si ukryl do kapsy a poté 
z objektu zmizel. Povedený lupič 
způsobil celkovou škodu za více 
než šest tisíc korun. Obviněný je 
nyní vyšetřován na svobodě.

Testy na drogy
MOST – Policisté při silnič-

ních kontrolách odhalili v Mos-
tě tři řidiče, v Litvínově a Lomu 
dva řidiče, kteří měli pozitivní 
testy na návykové látky. „Prove-
dené orientační testy ukázaly na 
užití canabisu a metamfetaminu. 
Policisté pěti motoristům ve věku 
24, 26, 29, 31 a 36 let z okresu 
Most sdělili ve zkráceném pří-
pravném řízení podezření ze 
spáchání přečinů ohrožení pod 
vlivem návykové látky,“ infor-
movala mluvčí Ludmila Světlá-
ková s tím, že muž ve věku 31 let 
má navíc zákaz řízení motoro-
vých vozidel. Policisté mu proto 
sdělili i podezření ze spáchání 
přečinu maření výkonu úřední-
ho rozhodnutí a vykázání.  

(sol)

P orušené paragrafy
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 LITVÍNOV – V únoru se vrátila do hry veřejná služba. Lidé, kteří jsou 
v evidenci Úřadu práce ČR a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než 
půl roku, mají od února možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné 
služby. 

Pokud tito lidé odpracují 
v tomto režimu alespoň 30 ho-
din měsíčně, vzroste jim příspě-
vek na živobytí o 605 Kč. Pokud 
však ve veřejné službě pracovat 
nebudou a nepatří mezi zrani-
telné skupiny obyvatel, jako jsou 
senioři a osoby se zdravotním 

postižením, dávka na živobytí 
jim po šesti měsících neaktivi-
ty poklesne. Pro nezaměstna-
né odkázané na dávky hmotné 
nouze jsou finance dobrým 
motivačním prvkem. Chtít ale 
musí také města. „O využití ve-
řejné služby v Litvínově už s Úřa-

dem práce ČR vedeme jednání. 
Rádi bychom ji opět využili,“ 
říká starostka města Kamila 
Bláhová. 

Veřejnou službu vrátila do 
hry novela zákona o pomoci 
v  hmotné nouzi.  „Vydali jsme 
metodiku k vyplácení dávek po-
moci ve hmotné nouzi a výkonu 
veřejné služby, opakovaně jsme 
informovali zaměstnance Úřadu 
práce ČR,“ vysvětila ministryně 
práce a sociálních věcí Michaela 
Marksová. Kromě obcí budou 
moci veřejnou službu využívat 
také neziskové organizace a po-
skytovatelé sociálních služeb. 
„Těmto subjektům může Úřad 
práce ČR poskytnout příspěvek 
až do výše 1 000 Kč na ochranné 
a pracovní pomůcky na jednoho 

pracovníka. Navíc můžeme re-
fundovat prostředky na pojištění 
odpovědnosti za škodu na majet-
ku nebo na zdraví, kterou osoba 
vykonávající veřejnou službu 
způsobí nebo která jí bude způso-
bena,“ upřesnila generální ředi-
telka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Cílem změn ve veřejné službě 
je motivovat dlouhodobě neza-
městnané, kteří pobírají dávky 
hmotné nouze, k práci. „Veřej-
ná služba má lidem pomáhat, 
ne je trestat. Zejména pokud jde 
o obyvatele regionů, kde dochází 
například k hromadnému jedno-
rázovému propouštění, nebo pa-
tří do skupin, které jsou na trhu 
práce skutečně znevýhodněny,“ 
uvedla ministryně Michaela 
Marksová. (pur)

Veřejná služba je opět ve hře
Od února zákon nově stanoví, že kdo pobírá příspěvek na 

živobytí déle než 6 měsíců a není aktivní, nebo nemá nárok na 
podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci, klesne jeho 
částka na živobytí na existenční minimum, tedy  2 200 Kč. 
Pokud naopak příjemce dávek v hmotné nouzi aktivitu proje-
ví, například nastoupí do projektu organizovaného Úřadem 
práce ČR, nastoupí na rekvalifikaci nebo odpracuje minimál-
ně 20 hodin měsíčně v rámci veřejné služby, výše příspěvku 
na živobytí se nezmění. V případě jednotlivce tedy bude na-
dále činit 3 410 Kč. Pokud člověk odpracuje alespoň 30 ho-
din měsíčně veřejné služby, vzroste mu příspěvek na živobytí 
o 605 Kč na celkem 4 015 Kč měsíčně.

LITVÍNOV/MEZIBOŘÍV – Klienti 
a zaměstnanci Domova sociál-
ních služeb Meziboří zorgani-
zovali „Tříkrálovou sbírku“. Její 
výtěžek poputuje pro opuštěná 
zvířata v Městském psím útulku 
v Litvínově.

„Zadařilo se nad očekávání 
- a tak mohl být výtěžek sbírky, 
čítající celkově 85 kg speciál-
ního krmiva, předán v prosto-
rách Domova zástupci útulku, 
panu Štefanu Horskému,“ říká 
fyzioterapeut Martin Krč-
ka. Ani Štefan Horský ovšem 
nepřijel s prázdnou. Dorazil 
spolu se svým nerozlučným 
parťákem, psem Ťapkou, kte-
rá o co má míň tlapek (o jed-
nu při nehodě přišla), o to má 
větší srdce.

A tak může spolu se svým pá-
nem, po úspěšně absolvovaných 
zkouškách  z canisterapie, při-
nášet radost nejen v domovech 
pro seniory, ale i dětem ve ško-
lách či dětských domovech.

Celá akce se nesla ve velmi 
srdečném a bezprostředním 
duchu, koneckonců zde Ťapka 
nebyla poprvé. „Kromě ukázky 
výcviku měli všichni zúčastně-
ní možnost si vyslechnout velmi 
poutavé vyprávění o svěřencích 
útulku a jejich osudech. Z ná-
sledné diskuse vyplynula mimo 
jiné i občasná paralela mezi ob-
darovanými svěřenci a životem 
některých seniorů, kdy především 
kontakt s někým blízkým je tou 
nejhodnotnější devizou,“ dodal 
Martin Krčka.  (nov)

Senioři darovali„Dárkový 
štěk“ pro pejsky z útulku

Tříkrálová sbírka pomůže opuštěným němým tvářím.

MOST - Běžkaři, pěší, a dokonce také jeden cyklista na horském kole 
si přijeli o pololetních prázdninách vyzkoušet zasněženou závodní 
dráhu mosteckého autodromu. Další šanci k netradičnímu využití 
okruhu budou mít zejména zamilované dvojice na svátek sv. Valen-
týna v úterý 14. února.

Horské kolo mělo na sněhem 
a ledem pokryté dráze premié-
ru, vychutnal si ji devětatřice-
tiletý Stanislav Pecho z  Mostu. 
„Mám speciálně upravené kolo, 
jezdím celý rok. Potřeboval jsem 
si vyčistit hlavu od práce, a tak 
jsem přivítal možnost projet se 
po oválu. Jinde se totiž v součas-
ných podmínkách jezdit nedá. 
Bylo to fajn. Stihl jsem však jen 
tři kola, musel jsem se vrátit 
k  povinnostem,“ uvedl sympa-
tický sportovec.

Autodrom přilákal také dva 
spolužáky z  páté třídy jedné 
z  mosteckých základních škol. 
Dorazili s  běžkami a rodičov-

ským doprovodem. „Kluci jsou 

kamarádi, a tak se dohodli, že 
si zaběhají. Škoda jen, že nebyly 
lepší podmínky. Sníh byl umrzlý, 
bruslit se nedalo. Jedno kolečko 
tak bohatě stačilo, i tak jsme strá-
vili na dráze více než hodinu,“ 
shrnul dojmy z  lyžování otec 

jednoho z chlapců Radek Šulo. 
Na běžkách si okruh zaběhl 

už 24. ledna. „Tehdy bylo méně 
sněhu, ale byl kvalitnější, svezení 
bylo příjemnější. Líbí se mi, že 
provozovatel autodromu nabízí 
i alternativní možnosti vyžití. 
Areál už jsme navštívili několi-
krát, děti si velmi oblíbily doprav-
ní hřiště,“ doplnil Radek Šulo. 

Po celou zimu také pokračují 
oblíbené volné jízdy pro ama-
térské jezdce vlastním vozem 
po závodním okruhu The Most 
Winter Challenge. Zatím nej-
více motoristických nadšenců 
do Mostu dorazilo v sobotu 28. 
ledna. Ustanovili zároveň re-
kord, který představuje celkem 
124 jízd po okruhu v jeden den. 
Další volné jízdy se uskuteční 
v sobotu 11. a 25. února. Jezdí se 
za každého počasí, vždy od 10 
do 16 hodin.  (nov)

Pololetní prázdniny na autodromu zpestřil cyklista

Veřejná služba má pomoci s úklidem města.

Nápad, jak využít zasněženou závodní dráhu, se veřejnosti líbil.
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MOST – Na hlavní porubní frontě lomu ČSA byla ukončena těžba 24. 
prosince loňského roku. Rypadlo RK 5000 se nyní dalo do pohybu 
a důstojnou rychlostí 30 metrů za hodinu kráčí na odstavné místo. 
Tam bude prozatím vyčkávat do roku 2020. To je termín, ve kterém 
se vláda vrátí k otázce další těžby na lomu ČSA.

Přesun kolosu o váze 5  500 
tun není žádná maličkost. Nej-
prve se musí upravit cesta, to 
si bere na starosti pomocná 
mechanizace z CCP. „Velko-
stroj dokáže kráčet po povrchu 
se sklonem maximálně dvě 
celé devět stupně (což je 5%). 
Za směnu ujde přibližně 200 
metrů. Na přesunu rypadla se 
každý den podílí pětičlenná 
skupina zaměstnanců,“ pro-
zradil podrobnosti akce Radek 
Sopr, zástupce vedoucího úse-
ku Povrchové těžby. Velkostroj 
svým tempem nakráčí na své 
odstavné místo, kde ale bude 
dál pod napětím vyčkávat, jest-
li se ještě nevrátí jeho chvíle. 
„V roce 2020, pokud by byla 
těžba obnovena, může tento 
velkostroj opět začít těžit tisíce 
kubíků zeminy. Samozřejmě by 
ale nejprve musel projít gene-
rální opravou. Přeci jen bude 

stát roky bez pohybu,“ doplnil 
Radek Sopr. Unikátní stroj RK 
5000 byl vyroben v roce 1983 
a o rok později už těžil skrýv-
ku v lomu ČSA. Váha rypadla 
je 5 500 tun, délka 160 metrů 
a výška 40 metrů. Jeden jeho 
krok měří za ideálních podmí-
nek cca 80 cm. Není ale jedi-
ným zařízením, které je v sou-
časné době odstaveno a čeká na 
další rozhodnutí o těžbě uhlí 
v  lomu ČSA. „Bude demonto-
váno cca 6 kilometrů pásových 
dopravníků. Pokud to bude 
nutné, můžeme tyto dopravníky 
znovu použít. I v tomto případě 
by ale byla nezbytná generální 
oprava celého zařízení,“ řekl 
dále Radek Sopr. „Ukončení 
těžby skrývky na hlavní porubní 
frontě lomu ČSA je závažným 
mezníkem,“ uvedla Gabriela 
Sáričková Benešová, mluvčí 
společnosti Czech Coal, která 

důl provozuje. V  lomu ČSA 
ale těžba stále pokračuje. V pl-
ném nasazení těží menší stroje. 
Lom ČSA vyprodukuje 5 až 10 
tisíc tun kvalitního hnědého 

uhlí denně. Kromě povrcho-
vé těžby tu těží také metodou 
chodbicování a nově i  stěno-
vání. „V současné době tu našlo 
uplatnění na dvě stovky hlubi-

nářů. Zaměstnat více havířů 
umožnil i souhlas Obvodního 
báňského úřadu se změnou me-
tody těžby. Při stěnování je totiž 
zapotřebí více zaměstnanců než 

při dosavadním chodbicování,“ 
popsala Gabriela Sáričková Be-
nešová. Úplné ukončení těžby 
uhlí je na lomu ČSA plánováno 
na rok 2024.  (pur)

LITVÍNOV/HAMR – Žáci Střední odborné školy v Hamru slaví úspěch. 
Poprvé se představili na celorepublikové soutěži Region v Plzni 
a hned si odvezli dvě vítězství. 

Hamerská škola letos poprvé 
vyslala reprezentovat i zástup-
kyně oboru prodavač, a benja-
mínek soutěže přivezl hned dvě 
pomyslné medaile. Vedle tohoto 
velkého úspěchu se blýskly i tra-
dičně oceňované obory aran-
žér a grafický design. „Děvčata 
z oboru prodavač neměla žádné 
předchozí zkušenosti se soutěže-
mi, a přesto dokázala vyniknout 
nad ostatní. Jsem na ně pyšná,“ 
říká učitelka odborného výcvi-
ku Jana Peterková, která žákyně 
na soutěž připravovala. V kate-
gorii Dárkové balení na téma 
Kazeta pro muže se na prvním 
místě umístila Michaela Farba-
rová. Bronzová příčka pak pat-
řila Tereze Svobodové za aran-
žování výstavky a poradenskou 
službu. 

Odborné dovednosti před-
vedly i přes malé komplikace 

aranžérky. „Na soutěžní katego-
rii Špendlení na živý model se 
dlouhodobě připravovaly žáky-
ně, které ale bohužel onemocněly. 
Nahradily je Dominika Krejčová 
a Šárka Fišerová. Trénovaly pou-

hé tři dny, a i tak dokázaly vyhrát 
druhé místo,“ popisuje učitelka 
odborného výcviku Ivana Cha-
ramzová. Tématem špendlení 
se stala Inspirace z dovolené. 
Mladé aranžérky bez pomoci 
jehly a nitě dokázaly vykouzlit 
kostým španělské tanečnice. 
„Myslím, že porotu zaujalo pře-
devším bezchybné zpracování, 

nikde nebyla vidět ani špendlíko-
vá hlavička,“ vysvětluje soutěží-
cí Šárka Fišerová.  

Nejsilnější konkurence čekala 
v Plzni na grafické designéry. 
Zde se soutěže zúčastnilo se-
dmnáct škol z České i Slovenské 
republiky. Tereza Tuhá kouzli-
la s tužkou a uhlem při kresbě 
busty, Jiřina Čapková a Lucie 
Slezáková zasedly k počítači, 
aby prostřednictvím plakátu 
ztvárnily nelehké téma Migra-
ce. „Soutěžící především nabrali 
zkušenosti. Práce se těžko porov-
návají, představili se samí výbor-
ní kreslíři a grafici,“ hodnotí uči-
telka Martina Marešová. „Jsem 
si vědoma náročné a dlouhodobé 
odborné práce všech pedagogů, 
kteří připravují jednotlivce na 
různé soutěže. Oceňuji obzvláš-
tě jejich schopnost namotivovat 
a získat žáky pro tyto akce. Sa-
motným žákům pak děkuji za 
vzornou reprezentaci školy,“ shr-
nula soutěžní úspěchy ředitelka 
školy Jitka Francírková. (sol)

Litvínov ušetřil
Ve druhém pololetí loňského 

roku vyhlásilo město Litvínov 
46 veřejných zakázek. Předpo-
kládaná cena všech veřejných 
zakázek je 34,5 milionů. Vysou-
těžená cena dosáhla 18,9 milio-
nů, což znamená, že teoreticky 
se uspořilo cca 15,6 milionů.  
Nejvíce veřejných zakázek zrea-
lizovaly odbor nakládání s ma-
jetkem města (20 za 5 milionů) 
a odbor investic a regionálního 
rozvoje (17 za 12 milionů). Nej-
více zakázek získali dodavatelé 
z  Litvínova (12 za 4,7 milio-
nu). Následují dodavatelé se 
sídlem v Praze (9 za 6 milionů)  
a v Mostě (8 za 1,7 milionu). 

Hledá se operátor
Na společné zakázce na do-

dávku mobilních telekomuni-
kačních služeb ušetřil Litvínov 
za čtyři roky 2 milióny.  Smlou-
va s operátorem ale už v dubnu 
končí. Rada města proto schvá-
lila záměr na centrální nákup 
mobilních telekomunikačních 
služeb pro město a jeho organi-

zace. Odbor systémového řízení 
městského úřadu proto připraví 
veřejnou zakázku na výběr no-
vého dodavatele telekomuni-
kačních služeb pro další čtyřleté 
období. 

Nabídka na rolbu
Litvínov obdržel nabídku na 

rolbu pro Zimní stadión Ivana 
Hlinky pouze od jediného do-
davatele, který splnil všechny 
podmínky uvedené v zadáva-
cím řízení. Rolbu tak do Litví-
nova dodá  pražská společnost 
TRANSTECHNIK CS, která 
předložila nabídkovou cenu 
4 101 900 Kč včetně DPH. Na-
bízeným typem stroje je rolba 
WM evo2 electric bez kabiny. 
Předpokladem pro samotnou 
realizaci veřejné zakázky je spo-
lufinancování dodávky stroje 
z dotace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy. Z dotač-
ního podílu by mělo být uhra-
zeno 2,16 milionu . Zbývající 
část nákladů na pořízení rolby 
uhradí město. Vlastníkem stroje 
bude město Litvínov, uživatelem 
stroje HC Litvínov.  (pur)

MOST - Oblíbená travesti sku-
pina SCREAMERS  oslaví letos 
již 20. narozeniny a ve středu 
8. března opět zavítá do Citade-
ly s pořadem 20 let s vámi.  

Staňte se tak součástí velkého 
narozeninového turné. Pětičlen-
ná mužská sestava imituje nejen 
naše a zahraniční hvězdy, ale 
i celé televizní pořady. Společně 
se Screamers zavzpomínáte na 
nejzábavnější a vámi nejoblíbe-

nější scénky a písničky, které jste 
mohli vidět za celou dobu půso-
bení skupiny, a samozřejmě se 
můžete těšit i na spoustu nové-
ho, co jste ještě neviděli, o čem 
jste ještě neslyšeli… SCREA-
MERS, to jsou – Správňáci, Co 
Rádi Energii A Množství Emocí 
Rozdávají Srdcem… Začátek 
představení od 19 hodin na Vel-
ké scéně Citadely. Vstupné 250,-
Kč.  (nov)

Z Rady města Litvínova

Screamers – 20 let s vámi Žáci z Hamru opět zářili na soutěži

Velkostroj důstojně odkráčel a bude čekat

V tuto dobu již rypadlo ukončilo transport na odstavném místě. Spolu s RK 5000 zde bude také odstavena technologie, která umožnila RK těžbu 
jako např. drtič, kabelové vozy, poháněcí stanice aj. 

Vítězka Michaela Farbarová. Špendlení na živý model.
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MEZIBOŘÍ - Klub seniorů praskal ve švech při poslední výroční schů-
zi mezibořského klubu seniorů. Celoroční aktivity klubu připomně-
la předsedkyně klubu Jana Bothová. Na výroční schůzi přišel i sta-
rosta města Petr Červenka. 

„Děkuji vám všem, že jste tak 
aktivní. Chodím na schůze i ji-
ných klubů a musím říci, že jinde 
senioři nemají zdaleka tolik akti-
v it, co máme my. Je to díky velké 
podpoře města, za kterou rovněž 
velmi děkuji, a to hlavně starostovi 
Petru Červenkovi,“ řekla v úvodu 
schůze Jana Bothová.  „Především 
si velmi vážíme třetího místa ve 
vyhlášené soutěži o nejaktivnější 
klub v Ústeckém kraji Senior art,“ 
doplnila předsedkyně. 

Klub se schází v prostorách 
na nám. 8. května. V klubu se 

hrají karty, šachy, využívají se 
posilovací stroje i pingpongový 
stůl, plánují se akce nebo se jen 
tak povídá. Pravidelně senioři 
navštěvují divadelní představe-
ní v  Kulturním zařízení Mezi-
boří, v  Citadele, ale i na diva-
delních scénách v Praze. „Klub 
seniorů úzce spolupracuje s Len-
kou Pecákovou, vedoucí Kultur-
ního zařízení města Meziboří, 
která  nás seznamuje s plánova-
nými akcemi, na které nás vždy 
zve. Velice dobrá spolupráce je 
s Policií ČR, která pro naše seni-

ory uspořádala besedu na téma 
Bezpečnost, při které jsme byli 
seznámeni s bezpečnostní zprá-
vou za rok 2015 a jak ochránit 
svůj majetek a i sebe před podvo-
dem. Další beseda byla na téma 
Bezpečnost chodců, při které 
byly rozdávány reflexní pásky.  
Velmi prospěšná všem seniorům 
byla beseda s projekcí na téma 
Podvodníci, šmejdi a podomní 
prodej,“ vyjmenovala dále akce 
z roku 2016. Výroční schůze se 
zúčastnil také starosta města 
Petr Červenka a zástupci úřed-
níků. „Činnost klubu seniorů je 
rok od roku lepší. Poděkování 
za to patří aktivní předsedkyni 
klubu Janě Bothové. Jsem velmi 
rád také za to, že udržujete přá-

telské vztahy s  našimi partnery 
ze Saydy,“ poděkoval seniorům 
za jejich aktivitu Petr Červen-
ka. Seniorům nabídl možnost 
využít ke společenským akcím 
sál kulturního domu a vyzval 
seniory, aby upozornili na své 
vrstevníky, kteří jsou sami. 
„Pokud zjistíte, že je ve vašem 
okolí někdo opuštěný, bez rodiny 
a přátel, upozorněte nás na něj. 
Chceme, aby byli senioři v Mezi-
boří šťastní a spokojení,“ požá-
dal starosta. 

V  besedě se starostou senio-
ři ocenili čistotu a upravenost 
města. „Bydlela jsem v Meziboří, 
pak jsem se na mnoho let 
odstěhovala do Mostu. Teď jsem 
se do Meziboří vrátila a musím 
říci, že se to nedá srovnat. 
Meziboří je krásné a čisté. 
Děkuji vám za to, starosto, jak 
to ve městě vedete,“ přihlásila 
se do diskuze Eva Marečková. 
Nepadala ale jen slova chvály. 
Senioři si postěžovali především 
na chování některých pejskařů, 
kteří po svých psech neuklízí. 
„Uvažovali jsme o tom, že zdra-
žíme poplatky za psy. Nakonec 
jsme se rozhodli, že to neudělá-
me. Za neukázněné pejskaře by 
město trestalo všechny, přede-
vším pak starší občany,“ vysvětlil 
starosta. Dále zazněla informace 
o tom, že město rozdává posy-
povou sůl. Stačí si zavolat na tel. 
číslo 476 748 170 a sůl si objed-
nat. Také je možné objednat se 
v sekretariátu starosty města ke 
konzultaci k  právníkovi, které-
ho město zajišťuje obyvatelům 
Meziboří zdarma.  (pur)

MEZIBOŘÍ - Lyžařský kurz kousek od školy si užívaly děti z Meziboří. 
Pro žáky čtvrtých až devátých tříd uspořádala škola pětidenní kurz 
lyžování na místní sjezdovce. Kurz vedli zkušení instruktoři lyžo-
vání: Veronika Drábková, Jana Šrůmová a Vojtěch Šrůma. Kurz byl 
vzhledem k výši kurzovného 500 korun dostupný všem dětem. 

„Pokud škola vyjede na lyžař-
ský kurz do vzdálenějších zim-
ních areálů, mnoho rodičů ho 
nemůže dětem dopřát, zvláště 
když mají ve škole dětí víc,“ míní 
ředitel školy Jan Peška. Kurzu se 
zúčastnilo třicet pět dětí. „Sjez-
dovka byla skvěle připravená, 
vlek fungoval bezchybně. Velmi 
děkujeme mezibořským tech-
nickým službám za jejich práci. 

Vedoucí technických služeb Pavel 
Esop nám vyšel vstříc. Děti moh-
ly nechávat lyže v  garáži přímo 
na sjezdovce. Vše bylo připrave-
né a zorganizované k  naší plné 
spokojenosti. Děkujeme také 
provozovateli restaurace na sjez-
dovce Antonínu Hurtovi, který 
zajistil, aby děti měly na svahu 
každý den teplý čaj,“ říká dále Jan 
Peška. Díky lyžařskému kurzu 

na mezibořské sjezdovce měly 
možnost vyzkoušet tento zimní 
sport také děti, které jinak šanci 
lyžovat nemají. Lyžovalo se od 
pondělí do pátku. Poslední den 
se konaly závody ve slalomu. 
Oceněno bylo pět nejrychlejších 
dětí v  každé kategorii. 
V kategorii starších žáků vyhrál 
Martin Dvořák a mezi mladšími 
byl nejrychlejší Samuel Otruba. 
Kromě sjezdovek si žáci 
druhého stupně me zibořské zá-
kladní školy mohou vyzkoušet 
také běžkování. „Nakoupili jsme 
do školy běžky a na našem hřišti 
upravili běžeckou stopu kolem 

oválu. Žáci druhého stupně si 
mohou v  rámci tělesné výchovy 
běžkování vyzkoušet. Do ho-
din tělesné výchovy jsme pro ně 
zařadili běžkařský rychlokurz,“ 
prozradil Jan Peška. Využívat 
sjezdovku v  Meziboří k  lyžař-
ským výcvikům plánuje ředitel 
školy i v  příštích letech. „Letos 
jsme zorganizovali jeden kurz, 
v příštím roce, pokud budou přát 
sněhové podmínky, můžeme při-
pravit kurzy ve dvou termínech. 
Zájem ze strany žáků je a z letoš-
ního roku máme jen ty nejlepší 
zkušenosti,“ uzavřel ředitel ško-
ly.  (ema)

MEZIBOŘÍ - Co dělají hasiči, jaká 
je jejich práce, co musí umět 
a znát a jak je povolání hasičů 
nebezpečné? To vše zajímalo 
žáky mezibořské základní ško-
ly. A tak si pozvali odborníka na 
slovo vzatého, aby jim o práci 
hasičů povyprávěl.

Třídu 3. A ZŠ Meziboří 
v poslední vyučovací hodině, 
ve které rodiče žáků vypráví 
dětem o svém povolání, na-
vštívil člen jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Meziboří 
a zaměstnanec hasičského zá-
chranného sboru Severní ener-
getické Petr Bednář. Na hodině, 
která má název „Svět dospělá-
ků“, vyprávěl o svém povolání 
hasiče, které vykonává již 26 
let. Svými postřehy ze zásahů, 
které doložil i fotografiemi, 
žáky velice zaujal. Na závěr žáci 
včetně učitelky Karin Fröhli-
chové panu Petru Bednářovi 
poděkovali a ten je na oplátku 
pozval na prohlídku hasičské 
zbrojnice do Meziboří.  (pur)

Svět dospěláků 
v mezibořské škole

Školní hřiště se proměnilo na lyžařský ovál

Senioři v Meziboří se nenudí

Schůzi seniorů v Meziboří předsedala Jana Bothová (vpravo).

Práci hasičů představil Petr Bednář.
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

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

Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ
 ■ Prodám autosedačku, mod-

rou se stříškou proti slunci, sta-
hující s volánky, s papíry – 500 Kč. 
Nutno vidět, dále přepravku pro 
menší plemena, pro leteckou pře-
pravu, nepoužitá – 300 Kč. Telefon: 
736 164 363

 ■ Prodám nové dámské kolo, 
bílé, cyklistická přilba – nová, ori-
ginální balení, běžecký elektrický 
pás – fungl nové, rotoped a jiné 
cvičicí stroje i náčiní, nutno vidět. 
Most. Telefon: 736 164 363

 ■ Krásnou 1,5 m vysokou kyt-
ku, látka, pořizovací cena 2 800 
Kč, nyní 600 Kč, dětskou vaničku, 
modrá, protiskluzová – 100 Kč, 
nočník + prkénko – 100 Kč, nosič 
miminka – modrý – 200 Kč. Tele-
fon: 736 164 363

 ■ Koupím motocykl Jawa – pa-
nelka, kývačka a jiné, ČZ – cross, 
moped, velorex, vozík pav a jiné, 
nekompletní nebo jen ND – vel-
ký TP a doklady. Dále harmoniku 
heligonku, fl ašinet, vojenskou 
vzduchovku, socialistické hračky 
– autíčka na ovládání – bovden, 
také nářadí – kovadlinu, kleště, ko-
vářskou probíjecí desku, signovač-
ku, malý soustruh a jiné. Peníze na 
místě za vaši cenu. Stačí SMS 603 
335 591. Nabídněte cokoliv, ovzu 
se hned, platí stále

 ■ Prodám myčku nádobí AEG 
favorite silence plus – volně stojící, 
energetická třída: A, počet progra-
mů: 5, hlučnost: 42 DB, cena: 8 500 
Kč. Telefon: 606 602 971

 ■ Koupím staré hračky z doby 
ČSSR, vláčky a mašinky, Merkur 
a podobné stavebnice, auto na 
bowden, klíček, setrvačník, pásáky 
atd. Telefon: 608 224 183

 ■ Prodám malé dětské kolo, 5-7 
let, cena 500 Kč, koloběžku – leh-
kou, stabilní – 100 Kč. Telefon: 607 
004 965 – večer

 ■ Koupím levně škrábadlo pro 
kočky, děkuji. Telefon: 607 109 439 
– jsem z Mostu

 ■ Prodám dětské kolečkové 
brusle, jednou použité – nevhod-
ný dárek, cena 400 Kč. Telefon: 607 
004 965 – večer – Most

 ■ Prodám nové péřové přošíva-
né deky, 4 ks, cena za ks – 800 Kč, 
Most. Telefon: 774 449 292

 ■ Prodám nerez dřez s odkapá-
vačem 44x88 cm – 700 Kč, bílé 
umyvadlo 55 cm – 350 Kč, malé 
béžové umyvadlo – 200 Kč, bílé 
umyvadlo 50 cm – 350 Kč. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ Prodám palivové dřevo v Mos-
tě, kmeny 1 m, špalky, meruňka – 4 
500 Kč. Telefon: 607 277 880 – ve-
čer

 ■ Prodám vysokou prosklenou 
lednici Mattoni – 4 500 Kč, kupec-
kou váhu – 1 000 Kč, 6 x jídelní stůl 
– 600 Kč / ks. V Mostě. Telefon: 607 

277 880 – večer

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám byt v Mostě, OV, u Ka-

hanu, po rekonstrukci, 2+KK, 270 
000 Kč. Při rychlém jednání do-
mluva možná, volný od jara 2017. 
Telefon: 604 616 995

 ■ Prodám byt v blízkosti centra 
Litvínova, po rekonstrukci, klidný 
a čistý cihlový dům, veškerá ob-
čanská vybavenost, nízké nájem-
né. Cena 590 000 Kč. Rychlé jed-
nání – sleva. Telefon: 731 648 184

 ■ Prodám byt v Litvínově u po-
likliniky, 40 m2, nízké náklady na 
bydlení. Cena 280 000 Kč. Telefon: 
607 507 352

SEZNÁMENÍ
 ■ Muž 41/185/85 kg, pohled-

ný, zajištěný, bez závazků, hledá 
přítelkyni. Schůzky v mém bytě v 
Mostě. Telefon: 721 278 883

 ■ Hledám kamarádku k občas-
ným schůzkám u kávy, která se 
ráda odreaguje od všedního ko-
loběhu, pokud možno štíhlejší a 
drobné postavy. 46/174/76. Tele-
fon: 720 125 672

 ■ 72/164/69 – nekuřák, fi nančně 
nezávislý, rád pozná také takovou 
přítelkyni, která je rovněž osamě-
lá, má ráda cestování a jiné aktivity 
a je také z Mostu. Telefon: 704 446 
569

 ■ Já 30/177 – sportovní postavy, 
hledá upřímnou hodnou ženu od 
25-40 let, ke společnému životu. 
Děti nejsou překážkou, na vzhledu 
nezáleží. Pokud tu někde jsi, tak se 
ozvi. ZN: info v redakci

 ■ Muž 36/174 – sportovec, ne-
kuřák, hledá ženu do 50 let ke 
společnému životu. Pokud jsi taky 
sama a chceš to změnit, tak se ozvi 
a uvidíme. ZN: jen vážně, info v 
redakci

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

VYHRAJ BILLBOARD S VYZNÁNÍM!

Partnerské soutěže o hodnotné ceny!
Předání výher 6. spotřebitelské soutěže.

18. 2. 2017  14:00 – 17:00

VALENTÝNSKÁ
AFTERPARTY

Vhazujte do Valentýnské pošty své originální Valentýnky. Nejoriginálnější
vyznání získá billboard na měsíc zdarma. Valentýnskou poštu

naleznete u Infostánku OC. Pro více informací sledujte:

/occentralmost www.centralmost.czcentralmost
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Na extraligu 
netradičně ve středu

K dalšímu domácímu 
utkání nastoupí extraligový 
tým HC Verva Litvínov po 
reprezentační přestávce ne-
tradičně ve středu 15. února. 
Jeho soupeřem bude Kome-
ta Brno. Utkání začíná již 
v 17.20 hodin.

Most hraje poslední 
kolo doma

Hokejisté prvoligového 
HC Most sehrají poslední 
kolo základní části WSM ligy 
na domácím ledě. Po dvou 
zápasech na hřišti soupeřů 
tak nastoupí doma v pondělí 
13. února. Jejich soupeřem 
před boji play out bude Frý-
dek – Místek. Zápas začíná 
v 17.30 hodin.

Divizní Souš zamíří 
do Karlových Varů
Fotbalisté divizního Ba-

níku Souš se v  sobotu 11. 
února představí v  dalším 
přípravném utkání, a sice 
na hřišti v  Karlových Va-
rech. Na zdejší umělou trávu 
vyběhnou proti domácím 
v 11.00 hodin. 

Jícha si připsal 
sedm bodů v duelu 

s Motorem
Junioři HC Litvínov na 

svém ledě odehráli divoké 
utkání s Českými Budějovi-
cemi, v němž nakonec zvítě-
zili 9:5. V utkání se blýskl Jan 
Dufek s Martinem Havelkou, 
jimž se podařilo vstřelit hat-
trick. Za vyzdvihnutí ovšem 
stojí i obdivuhodný bodový 
zisk Josefa Jíchy, který zazna-
menal v utkání sedm kanad-
ských bodů. 

Štípek a Unger 
v jedenáctce podzimu

Soušský kapitán, útočník 
Václav Štípek, se dostal, stej-
ně jako brankář Michal Un-
ger, do nominace jedenáctky 
podzimní části fotbalové di-
vizní skupiny B. 

Mosteckým se 
v Litoměřicích 

nedařilo
Stolní tenisté SKST Ba-

ník Most se představili při 
krajském přeboru v Litomě-
řicích. Most reprezentovala 
čtveřice Macháček, Žielin-
ský, White a Vondráček. Bo-
hužel Mosteckým se v turna-
ji nevedlo a nepostoupili do 
závěrečných bojů. 

 Reichel rozhodl zápas 
s Finskem

Česká hokejová reprezen-
tace do 19 let na úvod Turna-
je pěti zemí porazila Finsko, 
když otočila stav z 2:4 na 5:4 
v prodloužení! Těsně před 
koncem nastaveného času 
rozhodl o naší výhře Kristian 
Reichel.

 (jak)

NÁCHOD,  ČESKÁ  LÍPA - Kraso-
bruslaři z Mostu se vydali hned 
na dva závody a domů přivezli 
sedm medailí! Závod ISU se ko-
nal v Náchodě, kde měl Most 
dvě zástupkyně, a to Evu Bla-
houtovou – nováček mladší 
a Sophii Ellen Kučabovou – no-
váček starší. Evě i Sophii se na 
ledě vedlo a obě vybojovaly pro 
Most cenné kovy. Kučabová ten 
nejcennější, zlatý a Blahoutová 
bronzový. 

OBO závod se konal v České 
Lípě, kam se vydalo sedm mos-
teckých závodnic, a to Mariana 

Kordíková – přípravka začáteč-
ník, Aneta Mrkvičková a Stela 
Nováková – přípravka, Štěpán-
ka Maříková – žačka nejmladší 
B, Alexandra Vitmayerová – 
žačka mladší B, Dominika Kol-
manová – žačka A, Lucie Vaň-
ková – žačka B. 

Ze sedmi krasobruslařek si 
medaili na krk pověsilo hned pět 
z nich a na ledě v České Lípě do-
kázaly, že Most prostě umí. Vý-
sledky: 1. místo: Štěpánka a Lu-
cie 2. místo: Mariana, 3. místo: 
Anetka a Alexandra, pod stupni 
vítězů: Stela a Dominika.  (jak)

MEZIBOŘÍ – V mezibořské základní škole pokračoval Český pohár 
jednotlivců v billiard-hockeyi šprtci turnajem CorroTech Cup. Ten 
byl do soutěží zařazen jako nejnižší kategorie Expres, a tak jeho 
startovní listinu tvořili hlavně mladší hráči z regionu. 

Nejvyšší soutěž zastupoval 
pouze Patrik Purket, hrající 
první ligu za BHC StarColor 
Most. Favorizovaný hráč také 
bez zaváhání turnaj vyhrál. 
Druhým místem udělal ra-

dost pořadatelskému oddílu 
Jan Chládek, který byl zároveň 
nejlepším starším žákem. Třetí 
příčku obsadil junior Matyáš 
Vaníček (BHC StarColor Most 
B). Překvapením bylo celkové 

čtvrté místo a prvenství mezi 
mladšími žáky Ladislava Slap-
ničky z 15. ZŠ Most. 

Již tuto sobotu nastoupí stol-
ní hokejisté k dalším soutěžím. 
BHC StarColor Most jede do 
Brna k prvnímu kolu 1. ligy 
billiard-hockeye šprtce. Rovněž 
v sobotu se ve Středisku volného 
času Most budou hrát i turnaje 
jednotlivců, od deseti hodin je 
na programu billiard-hockey 
šprtec, ve tři hodiny na něj na-
váže turnaj air-hockeyový. 

Výsledky CorroTech Cup 
Meziboří (Český pohár, kat. 
Expres): 1. Patrik Purket (BHC 
StarColor Most), 2. Jan Chládek 
Jun. (KSH ZŠ Meziboří), 3. Ma-
tyáš Vaníček (BHC StarColor 
Most B), 4. Ladislav Slapnička 
(BHC 15. ZŠ Most), 5. Michal 
Gula (KSH ZŠ Meziboří), 6. On-
dřej Matura (Netopýři Most), 7. 
Ondřej Frýba, 8. Jan Matuščín 
(oba BHC StarColor Most B), 9. 
Jáchym Chalupný (SSZŠ Litví-
nov), 10. Michal Pošta (KSH ZŠ 
Meziboří), ...  (jak)

MOST - Utkání DHK Baník Most proti DHC Slavia Praha, které se 
mělo uskutečnit v sobotu 11. února, bylo na žádost pražského 
týmu z důvodu početné marodky ZRUŠENO. Náhradní termín byl 
stanoven na čtvrtek 23. února, na 18:00 hodin.

„My tuto skutečnost akceptu-
jeme, protože v první řadě jde 
o kvalitu zápasu. Pokud bychom 
měli nastoupit proti výrazně 
oslabenému soupeři, nemělo by 
to ani pro jeden z týmů žádný 
přínos. Utkání se Slávií je pro 
nás velmi prestižní záležitost, 
navíc ho lze brát jako přímý 

souboj o výhodnější pozici pro 
play off české části soutěže. Mrzí 
nás to o to víc, že kromě zraněné 
Michaely Borovské máme k dis-
pozici kompletní hráčský kádr,“ 
komentoval nepříjemnou zprá-
vu trenér Mostu Peter Dávid.

Pro Černé anděly přeložené 
utkání ale znamená i kompli-

kace. „Jde zejména o výpadek 
ze zápasového tempa a rytmu. 
Po relativně krátké době bu-
deme mít opět volný víkend. 
V následujícím kole nás ale 
čeká poměrně těžké utkání ve 
Zlíně, které se ale hraje až v ne-
děli 19. února. Hned ve čtvrtek 
nastoupíme k přeloženému 
utkání se Slávií, abychom pak 
v sobotu 25. února nastoupili 
doma proti Bratislavě,“ dopl-
nil trenér.  

(pim)
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MOST – Badmintonisté Baníku Most se představili na několika tur-
najích. Prvním bylo Granda Prix C, kategorie U 13 v Liberci. Odvahu 
jet na céčkový turnaj do zasněženého Liberce našla jen Laura Stará. 
A nevedla si na svém prvním postupovém turnaji špatně. 

Třetí kolo oblastního přeboru 
dospělých se hrálo v Teplicích. 

Hostitelem byl místní BK 
Goram. Mostečtí se museli ten-
tokráte obejít bez Jakuba Cacha, 
který se nemohl zúčastnit kvůli 
zdravotním problémům. Za Ba-
ník tedy hráli: Klára Dokláda-
lová, Terka Kozempelová, Jirka 

Král st., Sváťa Hofman, Luboš 
Trubač a Pavel Bleyer. 

Z Teplic jsme si nakonec při-
vezli výhru 6:2 nad domácími 
a remízu 4:4 s BK TU Liberec. 
Před posledním kolem soutě-
že, které se odehraje poslední 
únorový víkend v Liberci, patří 
Baníku průběžné druhé místo 

v tabulce. V  Mostě se hrál tur-
naj Grand Prix D kategorie U 17 
Most. Domácí Badmintonový 
klub Baník Most reprezento-
valy na turnaji jen zástupkyně 
něžného pohlaví. Aneta Šleme-
rová, Anička Kindlová a Karin 
Lahučká. Získaly dohromady 
tři umístění na stupních vítězů. 
Aneta byla stříbrná ve dvouhře, 
bronzová s Aničkou ve čtyřhře 
a bronzová v mixu. Postup na 
GP C vybojovala Aneta a Anič-
ka.  (jak)

MOST – V utkání 49. kola WSM ligy hostil HC Most na svém ledě Ho-
ráckou Slavii Třebíč, kterou nakonec porazil 3:1. 

Lví podíl na vítězství měli 
hlavně mladíci v  týmu. Litví-
novský centr Kristian Reichel, 
který Mostu již poněkolikáté 
pomáhal, vstřelil dva důleži-
té góly už v  první třetině. Jan 
Dufek si připsal dvě asistence 
a v brance výborně zachytal Pa-
trik Spěšný. Mostečtí tak snížili 
bodovou ztrátu na předposlední 
Kadaň. Ve středu tým nastoupil 
v Litoměřicích a v sobotu v Ka-
dani. 

HC Most – Třebíč 3:1 (2:0, 
0:0, 1:1). Branky a nahrávky: 2. 
K. Reichel (Dufek), 6. K. Reichel 
(Havlíček, Divíšek), 60. J. Do-
ležal (Dufek, Hora) – 56. Kristl 
(Čejka, Wasserbauer). Rozhod-
čí: Luczków – Čížek, Křivohla-

vý. Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. 
Diváci: 207. Střely na branku: 
14:28 (7:7, 3:9, 4:12). Sestava HC 

Most: Spěšný – Šefl, K. Černý, 
Walter, Šesták, Kokeš, A. Rulík 
– Kubinčák, Divíšek, Smolka – 
J. Doležal, K. Reichel, Dufek – 
Rod, Alinč, Havlíček – R. Veselý, 
J. Šimeček, Stříbrný.  (jak)

Badmintonisté Baníku startovali 
na několika turnajích

Most doma porazil Třebíč, 
k vítězství jej dotáhli mladíci

Zápas Baník Most – Slavia Praha přeloženo 

V Meziboří zvítězil Patrik Purket

LITVÍNOV – Hokejisté extraligo-
vého HC Verva Litvínov ve svém 
domácím vystoupení proti Mla-
dé Boleslavi, na které navázalo 
neúspěšné dobývání hradecké 
tvrze (HK – Verva 3:1), dokázal 
nakonec svého soupeře přetla-
čit až v prodloužení. Litvínovští 
si tak připsali dva body. 

„Mně se utkání hodnotí straš-
ně těžko, protože jsme měli vý-
borný vstup, ale potom už se 
nám tolik nedařilo. Dost dlouho 
se tam posuzovalo to, zda jsme 
vstřelili třetí gól, nebo ne. Ta 
dlouhá přestávka jednoznačně 
hrála ve prospěch Mladé Bolesla-
vi, která se potřebovala nadech-
nout. Naše výborně rozehraná 
třetina tak nakonec skončila 
vyrovnaně. Jsme rádi, že jsme 
uhráli dva body, ale myslím si, že 
jsme měli navíc. Chválím muž-
stvo, že utkání zvládlo, protože 
jsme mohli taky klidně prohrát. 
Na konci třetí třetiny při power 

play pak nastala z naší strany 
obrovská chyba, kdy byl obránce 
minutu a půl na ledě a pro nás 
nepochopitelně neodjel střídat. 
Výhra nás však těší, protože Mla-
dá Boleslav má výborné tři lajny, 
jsou to všechno skvělí bruslaři. 
Proti takovému týmu se nehraje 
dobře,“ řekl k  průběhu zápasu 
trenér Radim Rulík.

HC Verva Litvínov – BK 
Mladá Boleslav 5:4pp (2:2, 1:1, 
1:1 – 1:0). Branky a nahrávky: 
8. M. Hanzl (Pilař, R. Hanzl), 9. 
Hořava (Trávníček, Válek), 31. 
Martynek (Lukeš, V. Hübl), 45. 
J. Černý (Pavlík), 64. R. Hanzl 
(M. Hanzl) – 14. Urban (Orsa-
va, Štich), 19. Musil (Pacovský, 
Stříteský), 22. Orsava (Urban, 
Pospíšil), 60. Pospíšil (Orsava, 
Pacovský) Rozhodčí: Pešina 
a Pražák. Vyloučení: 5:9. Vy-
užití: 0:2. Zásahy: Petrásek 30 
– Maxwell 39, Lukáš 1. Diváci: 
4 370.  (jak)

Verva nakonec přetlačila 
Mladou Boleslav 

v prodloužení

Mostecké krasobruslařky 
braly medaile v Náchodě 

i v České Lípě
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LITVÍNOV - Nádraží, letadla, 
auta, vláčky, budovy i postavy, 
to vše je k vidění v zámku Vald-
štejnů v  Litvínově na unikátní 
výstavě mechanických hraček 
z minulého století. Pro vel-
ké i malé mecha-
niky, kteří se 
n e c h a j í 
okouzlit 
krásou 
dřevě-

ných i plechových hraček, je vý-
stava v zámku Valdštejnů rájem. 
V expozici nechybí ani funkční 
elektrifikované kolejiště sesta-
vené z plechových železničních 

h r a č e k 
značky 

HUSCH představující historic-
ké události z dějin Českosloven-
ska. K  vidění je ale například 
také lokomotiva na pérový po-
hon, tank na klíček či největší 
autíčko na pérový pohon vyro-
bené v  Československu v  roce 
1934.   (pur)

Mechanické hračky 
z minulého století 
uvidíte v zámku Valdštejnů

ké i malé mecha-
niky, kteří se 
n e c h a j í
okouzlit 
krásou 
dřevě-

značky 
p ý p y

bené v  Československu v  roce 
1934.   (pur)


