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MOST – Mostečany čeká atraktivní překvapení. Na Šibeníku by mělo 
vyrůst velké lanové městečko a přilákat více lidí nejen do parku, ale 
i do Mostu jako takového.    

Zástupci města  už jednali 
se zhotovitelem lanového cen-
tra, které funguje v  nedalekém 
Oseku. „Prohlédli jsme si i sa-
motné lanové městečko a moc se 
nám to líbilo. Domluvili jsme se 
na zpracování studie pro Most. 
Chtěli bychom městečko vybu-
dovat na Šibeníku,“ prozradil 
novinku primátor Jan Papare-
ga. Studie by měla být hotova 
zhruba do osmi týdnů. Na její 
zpracování město vyčlenilo dvě 
stě padesát tisíc korun. Poté by 
se měla uskutečnit prezentace 
pro radní města. Pokud záměr 
odsouhlasí, s  budováním la-
nového městečka se začne co 
nejdříve. „Pokud dostane záměr 
zelenou, začali bychom se zá-
klady na podzim. Betonové části 
totiž doporučují zhotovitelé těch-
to atrakcí udělat s  dostatečným 
předstihem. Lanové městečko 
jako takové by se pak dokončilo 
v příštím roce,“ vysvětlil primá-
tor Paparega.   

Vedení města společně 
s  úředníky už v  parku vytipo-
vali pro lanové město i vhodné 
místo. „Zatím nebudeme prozra-
zovat, kde přesně by mělo vznik-
nout. Vybírali jsme ale takové 

místo, aby vše splynulo s parkem 
a abychom museli co nejmé-
ně kácet. Nechceme městečko 
na prázdné ploše, ale částečně 
i v přírodě,“ nechal se slyšet ná-
městek primátora Marek Hrvol. 
Lanové městečko by mělo být 
také podstatně větší než to osec-
ké. „U nás nemáme tak vzrostlé 
stromy jako v Oseku. Proto se la-
nové atrakce zrealizují na kůlech 
a na nich budou pochozí lávky. 
Některá část bludiště by vedla 
nad korunami stromů. Bude to 
zároveň i jakási minivyhlídka,“ 
má představu náměstek Hrvol 
a dodává: „Byla by to bezpochyby 
další věc, která by výrazně oživi-
la nejen park Šibeník. Neposled-
ně by to byl i důvod, proč přijet 
do Mostu.“ ¨

Město zatím nemá jasno, zda 
bude lanové centrum zpoplat-
něné či nikoliv a v jakém režimu 
bude fungovat. „V  Oseku mají 
symbolické vstupné. Necháme to 
na debatě s  radními. Určitě zde 
ale počítáme s nějakým kioskem 
v rámci letního provozu. Nechce-
me však, aby bylo lanové městeč-
ko oplocené,“ doplnil ještě k bu-
doucímu provozu Marek Hrvol.  

(sol) 

Nová atrakce Šibeníku: lanové městečko

   Extrém bike

MOST – V sobotu 
3. června se na 
hipodromu uskuteční 
16. ročník závodu 
horských kol o český 
pohár XCM 2017. 
Závod je určen pro 
profesionální cyklisty 
i širokou veřejnost v 
každém věku. Start 
prvního závodu v 10 
hodin.

  Perly jarních nocí

MOST – Program o sou-
hvězdích jara v neděli 
4. června od 16:30 v 
planetáriu. Promítání 
doporučeno pro děti 
od 10 let. Vstupné 65 
Kč/dospělí a 30 Kč/děti 
do 15 let.

  Dětský den

MOST – V úterý 6. červ-
na od 10 do 12 hodin 
přijďte navštívit mateř-
ské centrum Duhová 
školička. Na zahradě SVČ 
budou připraveny hry 
a soutěže a při nepří-
zni počasí se program 
uskuteční v tělocvičně. 
Vstupné 40 Kč/rodina.

Na lanové centrum, jako mají v Oseku, se mohou děti už brzy těšit i v Mostě.

PROMENÁDNÍ KONCERTY 2017

PRAVIDELNÉ PÁTEČNÍ
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST POŘÁDÁ

hraje 
Big Band Zdenka Tölga

2.6.|16.6.|30.6.|14.7.

28.7.|11.8.|25.8.|15.9.

vžd
y od

 16 do 17 hodin na 1. náměstí v Mostě

Za nepřízně počasí se koncert  
přesouvá do OD Central.

Vážení čtenáři, 

příští číslo týdeníku 

Homér 23/24 vychází 

16. června 2017.

MOST - Zejména děti si užijí 
doprovodný program závodu 
The Most RALLY #2, který se 
jede v  sobotu 3. června.  Nej-
mladší návštěvníci mosteckého 
autodromu se mohou těšit na 
skákací hrad a další atrakce na 
dopravním hřišti, kde si mohou 
půjčit kola, koloběžky, odráže-
dla, šlapadla i přilby. 

„Děti budou mít k  dispozici 
i omalovánky a mohou se také ne-
chat zvěčnit ve fotokoutku se Sejftí-
kem, tedy maketou safety caru,“ 
upřesnila eventová manažerka 
společnosti AUTODROM MOST 
Tereza Zajíčková. Pro dospělé fa-
noušky je připravena adrenalino-
vá show, volný vstup do servisní 
zóny závodníků, mohou se projet 
se na čtyřkolkách či prodlouže-
né motokárové dráze. Ke koupi 
budou také reklamní předměty 
autodromu. „Vstup do areálu au-
todromu je volný, zdarma budeme 

rozdávat také bulletin s informace-
mi o rally. Ceny za pronájem mo-
tokár a čtyřkolek zájemci najdou 
na našich webových stránkách,“ 
doplnila Tereza Zajíčková.

K  rychlostní zkoušce v  areá-
lu autodromu poprvé přibydou 
také rychlostní zkoušky v členi-
tém terénu Krušných hor. Divá-
ci uvidí opět napínavé souboje 
špičkových tuzemských rallyo-
vých posádek. Soutěž zahrnuje 
čtyři rychlostní zkoušky, měří 
celkem 70 kilometrů. Jedou se 
dvakrát, jedna pak třikrát.

Do závodu se přihlásilo 50 
posádek, nechybějí mezi nimi 
Karel Trněný se spolujezdcem 
Christianem Doerrem na Ško-
dě Fabii WRC, Martin Vlček 
s  Jindřiškou Žákovou s  vozem 
Ford Fiesta R5 či Petr Nešetřil 
s navigátorem Jiřím Černochem 
s elegantním speciálem Porsche 
997 GT3.  (nov)

Doprovodný program při 
rally potěší zejména děti
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MOST – Kupředu se pohnulo 
zobousměrnění Radniční ulice. 
Po několik let mohou v této ulici 
jezdit řidiči pouze jen ze směru 
z třídy Budovatelů do ulice J. 
z Poděbrad. To by ale ještě le-
tos mělo pominout. „Řešili jsme 
na zasedání rady města zobou-
směrnění Radniční ulice. Odhad 
projektanta na tuto akci je kolem 
2,7 milionu korun. Věříme, že 

ale nějaké náklady, které vze-
jdou z výběrového řízení, ušetří-
me. Zakázka se bude vyhlašovat 
v nejbližší době,“ ujistil náměstek 
primátora Marek Hrvol. V rám-
ci stavby se nepočítá se zpoplat-
něním nebo jiným dopravním 
opatřením, upravujícím vyhra-
zení parkovacích míst. Vzniklé 
pruhy a zálivy vytvářejí celkem 
cca 30 podélných stání.  (sol)

MOST – Podzemní vjezd do 
budovy magistrátu čeká opra-
va. Radní vyhlašují veřejnou 
zakázku malého rozsahu na 
stavební práce. Osloveno bude 
celkem pět firem. Podzem-
ní vjezd do garáží se nachází 
z boční strany finančního úřa-
du. Stavby, jako byl magistrát, 
pošta, Prior, Repre byly sta-
vebně obdobně koncipované 
a protkány podzemními vjezdy 
a garážemi. „Jezdíme sem ke 
svým garážím a dlouhodobě je 
stav těchto prostor neutěšený, 

protože sem zatéká. Je to vlivem 
chybného podloží dlažby, které 
je ve špatném stavu. Chystáme 
se i na rekonstrukci této dlažby, 
a to v  rámci plánované rekon-
strukce Repre,“ uvedl mostecký 
primátor Jan Paparega.  (sol)

MOST – Je rozhodnuto. Nad 
rámec rozsáhlé opravy a zatep-
lování budovy Divadla rozma-
nitostí se vylepší i vnitřní vyba-
vení. Avizovaná výměna letitých 
sedadel za nová je už definitivní. 
„Vyčlenili jsme nad plán i peníze 
na Divadlo rozmanitostí. Po po-
radě s  druhým jednatelem jsme 
vyhodnotili stav sedadel jako 
dlouhodobě nevyhovující a do-
jde tak k  jejich výměně,“ uvedl 
primátor Jan Paparega. Nové 

a pohodlné sezení budou moci 
letos diváci ocenit i díky spon-
zorům města. Řešit se bude 
i sklon plochy, kde jsou sedadla 
umístěna. „Díky penězům od 
našich dlouhodobých donátorů 
můžeme tuto akci uspíšit. Za to 
jim patří velký dík,“ podotkl dále 
první muž města. Zbývající část 
dofinancuje město Most ze své-
ho rozpočtu. Na nová sedadla 
uvolnilo město zhruba čtyři sta 
tisíc korun. (sol)

MOST – Letní sezóna je za dveřmi. Město ve spolupráci s Technický-
mi službami plánuje na Matyldě nové atrakce. Vzniknout by mělo 
nové workoutové hřiště, na vodní ploše by se měl objevit nový vod-
ní ponton a plánují se také nové slunečníky.  

Čtyři sta tisíc korun vyčle-
nilo město Most z  rozpočtu 
na nové atrakce na Matyldě. 
Za ně by se měl pořídit vodní 
ponton. Nové molo tu bude, 
aby se návštěvníkům lépe 
vstupovalo do vody. „Věříme, 
že bude na Matyldě ještě před 
létem,“ uvedl primátor Jan Pa-
parega. Technické služby při-
pravily návrh vodní atrakce, 
která se ale městu příliš neza-
mlouvala. „Jednalo se o jakési 
plastové barely, které jsou však 
velmi kluzké.  Když se namokří, 
byly by rizikové, zejména pro 
děti. Rozhodli jsme se, že zde 
pořídíme mola o něco dražší, 
ale taková, kde pochozí plochy 
nejsou z  plastu a jsou stabilní 
a riziko úrazů tu tak nehro-
zí,“ je přesvědčený primátor. 
Obdobná vodní mola by se 
měla objevit v  budoucnu i na 
Jezeře Most. Právě ta se stala 
inspirací i pro Matyldu. Město 
chtělo vodní atrakce sjednotit. 
V  letní sezóně by na Matyldě 
mohli Mostečané, ale i přes-
polní moci využívat i nové slu-
nečníky. Technické služby jich 
pořídily dvacet. Slunečníky by 
měly vykompenzovat stinná 
místa, kde by se dalo příjemně 
relaxovat.      

Novinkou bude 
i workout 

Letos poprvé budou moci 
návštěvníci Matyldy využívat 
i nové beach volejbalové hřiště, 
které tu vzniklo koncem loň-
ského roku. Nebude ale jediné. 
„Vyslyšeli jsme přání aktivních 

Mostečanů a vybudujeme tu ješ-
tě workoutové hřiště,“ prozradil 
dále primátor. Na vybudování 
nového workoutového hřiště 
město uvolnilo finanční pro-
středky a  už je vybrán dodava-
tel herní sestavy. „Ještě musíme 
vytipovat vhodné místo a zjistit, 
zda nebude potřeba ještě něja-
kých dodatečných prací ohledně 
uložení herní sestavy. Rádi by-
chom, kdyby se podařilo wor-
koutové hřiště  zrealizovat ještě 
během léta,“ řekl Jan Paparega. 

Nové workoutové hřiště na 
Matyldě bude třetí v Mostě. Jed-
no už slouží na Benediktu. Dru-
hé vznikne na Šibeníku. „Wor-
koutové hřiště na Šibeníku by se 
mělo taktéž vybudovat letos a to 
v části, kde bývaly betonové skru-
že. Tento plácek je již upravený 
a pro nové hřiště ideální. V sou-
časné době probíhá na Šibeníku 
výstavba veřejného osvětlení a na 
to by mělo navázat workoutové 
hřiště,“ doplnil ještě primátor.
 (sol)

MOST – Městská část u Kahanu bude v  novém. Radnice rozhodla 
nad rámec plánovaných letošních akcí, že zde zrekonstruuje auto-
busové zastávky. Kompletně by se tu měla opravit i zdejší komuni-
kace v celé délce.    

Město Most je v  dobré fi-
nanční kondici a tak radní na 
posledním zasedání schválili 
rozpočtové změny. Jedna z nich 
se týká uvolnění peněz na opra-
vu dvou autobusových zastávek, 
na které se dostane ještě letos. 
„Uvolnili jsme mimořádně zhru-
ba tři miliony korun na rekon-
strukci zastávek MHD u Kaha-
nu, které jsou jedny z nejhorších 
ve městě. Vzhledem k tomu, že je 
zde největší kumulace autobusů 
našeho dopravního podniku, ale 
i linkových autobusů Ústeckého 
kraje, dali jsme této akci prio-
ritu a připravuje se vyhlášení 
veřejné zakázky na realizaci,“ 
uvedl náměstek primátora Ma-
rek Hrvol. Zastávky by se měly 
opravit na podzim a budou vy-

padat podobně jako zastávky 
v  Topolové ulici, které město 
zrenovovalo v  loňském roce. 
„Je to nejlepší systém, který lze 
využít. I když jde o dražší řeše-
ní, životnost je mnohem delší,“ 
doplnil primátor Jan Paparega. 
Součástí opravy zastávek budou 
také jejich nové přístřešky. Měs-
to Most uzavřelo smlouvu se 
společností Euro AVK, která by 
měla opravit desítky přístřešků 
zastávek MHD po celém měs-
tě. „Většinou, když probíhá  re-
konstrukce zastávek, snažíme se 
harmonogram přizpůsobit a se 
společností sladit tak, aby se pro-
vedly zároveň i přístřešky,“ ujistil 
náměstek Hrvol. Odstraněn by 
zde měl být zároveň také jeden 
z PNS stánků.  

Vozovka dostane nový 
koberec 

Nejen zastávky dostanou 
nový kabát. Rekonstruovat 
se bude i zdejší komunikace 
a to v  celé délce. „Opravu vo-
zovky provedou technické služby. 
S nimi se budeme snažit dohod-
nout, aby se komunikace opravi-
la celá, od křižovatky Topolová, 
Lipová, Zd. Štěpánka až k Lidlu. 
Je to další z páteřních komunika-
cí v Mostě a chceme to mít, jak se 
říká, z  jedné vody načisto. Je to 
další z komplexních oprav, které 
jsme deklarovali,“ uvedl k  akci 
primátor Paparega.  

Zastávky i u hřbitova
Renovovat se budou také za-

stávky MHD v  ulici Pod Koň-
ských vrchem. Konkrétně za-
stávka na autobusové otočce. „Je 
dlouhodobě také ve špatném sta-
vu a nic se s ní nedělo. Zároveň se 

tu budou dokončovat opravy ko-
munikací a chodníku u hřbitova, 
s nimiž se začalo už v minulých 
letech. Jeden z  úseků tu zůstal 
nedodělaný,“ konstatoval dále 
Jan Paparega.  

Nové chodníky před 
4. ZŠ 

Nezapomnělo se ani na opra-
vu venkovních pochozích ploch 
u 4. základní školy v  Mostě. 
„Prostranství před 4. ZŠ, kte-
ré je poměrně rozlehlé, se letos 
opraví nad rámec. Upozornění 
na špatný stav jsme obdrželi od 
paní ředitelky. Nechali jsme proto 
zpracovat projekt, ale akci jsme 
nedávali do letošního rozpočtu. 
Nakonec ale můžeme prostředky 
na tuto akci uvolnit. Zakázka by 
se měla soutěžit za zhruba dva 
miliony korun, které jsme pro 
tento účel uvolnili,“ dodává ještě 
primátor.  Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

Vjezd pod magistrát 
se bude opravovat

V Rozmáňu pohodlněji

Radniční brzy oběma směry

U Kahanu nový koberec a zastávky MHD

Na Matyldě se objeví nové letní atrakce

Návštěvníci Matyldy vzali rákosové slunečníky ihned za své a hojně je využívají.

Ulice Radniční bude obousměrná ještě letos.

V Lipové ulici budou nejen nové zastávky, ale i nová silnice.
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MOST - Tento pátek, 2. června, 
vystoupí v mosteckém Rokáči 
Vinohrady děčínská rocková ka-
pela REBEL 67, spolu s karlovar-
skou heavy-metalovou smeč-
kou EXTAZE. 

Děčínská rocková kapela 
REBEL 67 hraje v sestavě Jarda 
Rebel Ullman - kytara, zpěv, 
Michal Bassman Halajčík - 
basa, zpěv, Pavel Schwarz -bicí, 
zpěv a Filip Bílý - kytara a zpěv. 
Karlovarská heavy-metalová 

EXTAZE vystoupí ve složení Pe-
ters M.A.X - zpěv, Radek Toček 
- kytara, zpěv, Ted Korn - kyta-
ra, Ivan Šmejkal - basa, Václav 
Vejvoda – bicí. Začíná se  ve 21 
hodin.  (nov)

MOST – Město chystá zásadní 
investiční akci v rozvojové zóně 
Joseph. Vybuduje tu novou pří-
stupovou komunikaci, aby zpří-
stupnilo další volné pozemky 
pro nové investory.   

Letos město Most muselo při-
stoupit k  větším investicím do 
zóny. „Budeme zde budovat ko-
munikaci a inženýrské sítě k dal-
ším plochám, na které už máme 
investory. Jedna z takových ploch 
je v  jednání,“ uvedl náměstek 
primátora Marek Hrvol. Podle 
vedení radnice se jedná o rela-
tivně velkou zakázku za více než 
dvaadvacet milionů korun bez 
DPH. „K tomu je zde i možnost 
opce za šest a půl milionu korun, 
která se týká právě této plochy 
a případného dobudování komu-
nikací a sítí. Je to věc, která byla 
zahrnuta v  rozpočtu,“ podotkl 
náměstek.  „Nicméně přínos pro 

město z  této části, kde dobudo-
váváme komunikaci a sítě, bude 
mnohonásobně vyšší,“ připo-
mněl primátor Jan Paparega.

O rozvojovou zónu mají zá-
jem i noví investoři. „Město 
vyjednává s  novým zájemcem, 
společností BLANCO Intenaci-
onal, která se zaobírá výrobou 
kuchyňských zařízení, zejména 
granitových kuchyňských dře-
zů. Je to poměrně velký investor, 
jsme rádi, že má zájem o zónu. 
Myslíme, že rozšíří vedle Yan-
kee Candle portfolio v  zóně,“ je 
přesvědčen náměstek Hrvol. 
Investor má zájem vybudovat 
továrnu na ploše zhruba o veli-
kosti dvanácti tisíc metrů čtve-
rečných. V první fázi má zájem 
o odprodej plochy s  tím, že si 
chce rezervovat i další pozemky 
pro případnou svou expanzi.   

(sol) 

MOST – Město si láme hlavu s pozemky u Prioru, které sousedí s po-
zemky u Repre a zčásti do nich i zasahují. Soukromý majitel totiž 
neslyší na opakované výzvy města, jež má zájem části odkoupit či 
směnit, aby mohlo začít s rekonstrukcí kulturního domu.  

„Intenzivně již nějakou dobu 
jednáme s  majitelem Prioru 
o některých jejich pozemcích. 
Primárně potřebujeme vyřešit 
dva pozemky, které úzce souvisí 
s  plánovanou rekonstrukcí Re-
pre,“ uvedl mostecký primátor 
Jan Paparega. Podle vedení měs-
ta  jsou jednání absurdní. „Chce-
me odkoupit pozemky, které čás-
tečně zasahují do budovy Repre, 
tak aby bezproblémově proběhla 
rekonstrukce. Jedná se přitom 
o nepatrné výměry pozemků. 
Celou věc dokola stále urgujeme. 
Vlastníci nejsou schopni reago-
vat, i když jim nabízíme v rámci 
prodeje nadstandardní plnění. 
Bohužel nemáme žádnou odpo-
věď,“ informoval  náměstek pri-
mátora Marek Hrvol.  

Město majiteli pozemků dalo 
konkrétní nabídku i požadavky. 
„Ze strany Prioru nám předložili 
před časem jediný návrh na smě-
nu pozemků, který jsme akcep-
tovali. Nespecifikovali už ale, za 
jakých podmínek,“ podotkl dále 
náměstek. Město proto nemá 
jiné východisko, než se usilovně 
snažit majitele přesvědčit, aby 
udělal vstřícný krok. V případě, 
že by Prior na žádosti města stá-
le neslyšel, mohlo by to ohrozit 

plánovanou rekonstrukci Repre. 
„Není vyloučeno, že by mohla 
tato situace nastat. Uvidíme, jak 
se podaří celou věc dohodnout. 
Domluvili jsme se, že nám dají 
souhlas, abychom mohli dotče-
nou část jejich pozemků – v rám-
ci rekonstrukce kulturního domu 
- opravit,“ uvedl ještě primátor.  

Dlažba u Prioru dělá 
Mostu ostudu 

Problematické je ale i celé 
prostranství u Prioru, přímo 
v centru města a na očích. Dlaž-
ba je tu v  katastrofálním stavu 
a ani tady majitel nepostupuje 
podle představ města. To mělo 
zájem tyto pozemky odkoupit 
už v minulosti, aby mohlo pro-
stor nechat opravit. Ani tady 
ale radnice neuspěla. „Co se týče 
celkového veřejného prostranství, 
velké plochy nám Prior prodat 
nechce. Snažíme se proto tlačit 
prostřednictvím stavebního úřa-
du. Dosáhli jsme sice toho, že 
některé nejhorší části opravili, 
jednalo se však jen o nejnutnější 
záplatování a nijaké řešení. S tím 
spokojeni nejsme. Donutit maji-
tele k tomu, aby si plochu udělali 
pěknou, jako si to tu chce udělat 

pěkné i město, bohužel ale nemů-
žeme,“ krčí rameny nad věcí ná-

městek Marek Hrvol. 
(sol)

Prohlášení vedení města Mostu
Město Most se distancuje od nepravdivých 

informací TV Prima FTV
Reportáž televize Prima FTV v nedělních zprávách 21. 5. 2017 

informovala o tom, že se německá seniorka zranila na chodníku 
města. Záběry, které v  reportáži redaktorka Pavlína Janečková 
použila, jsou však natočené na pozemku, který patří  soukromé 
firmě Le Cygne Sportif, a. s., se sídlem v Praze. Ta také zodpo-
vídá za jeho stav, Komu pozemek mezi Repre a Priorem patří, 
si může každý, tedy i reportérka Janečková zdarma na interne-
tu ověřit. Občany města a všechny diváky tak reportáž uved-
la v omyl, protože na tomto místě k  incidentu nedošlo. Navíc 
reportáž podsouvá divákům, že za stav zničeného soukromého 
chodníku je zodpovědné město, které s jeho stavem nic nedělá. 
Opak je pravdou – vedení města si stav komunikací, poničené 
intenzivní zimou, uvědomuje a letošní investice, které do oprav 
a údržby půjdou, se zvýšily z 25 na 46 miliónů korun. Vedení 
města se tímto také ohrazuje proti vyznění reportáže a údajné 
zodpovědnosti města Most za stav zmíněného pozemku.

Současné vedení města dokázalo budovu Repre znovu získat 
do majetku města, které předchozí vedení nevýhodně proda-
lo, a navíc neinvestovalo do nutných provozních oprav. Proto 
muselo město loni investovat například do opravy trafostanice 
v katastrofálním technickém stavu a opravit schodiště – to vše 
proto, aby byl po dobu dvou sezón zajištěn provoz pro společen-
ské akce města a jeho organizací. V plánu je také oprava celého 
objektu v řádu stovek miliónů korun, které chce vedení Mostu 
co nejvíc financovat ze svých peněz. Rekonstrukce tak velkého 
objektu však není možné realizovat během jednoho roku, vše ala 
směřuje k tomu, aby se přípravné a projekční práce rozeběhly už 
příští rok.  Vedení města Mostu

Radnice: Jednání s Priorem jsou až absurdní

Rebel 67 a Extáze v Rokáči

Nová cesta v Josephu 
pro nové investory

Rozbombardovaný chodník u Prioru dělá městu ostudu a pro chodce je nebezpečný. Pozemky jsou ale v soukromém vlastnictví.

BĚLUŠICE – Bělušické věznici se daří zvyšovat zaměstnanost odsou-
zených. Zatímco v  loňském roce bylo do práce zapojeno necelých 
třicet procent vězňů, letos je to padesát procent.

Věznice Bělušice funguje jako 
věznice s ostrahou pro výkon 
trestu odnětí svobody odsouze-
ných mužů, ve které je zřízeno 
také oddělení s dozorem. Ka-
pacita je 579 vězněných osob. 
„Současná naplněnost je však 
714, přičemž 662 osob tvoří od-
souzení s  ostrahou a dozor 52 
osob. Přeplněnost je tak 123pro-
centní,“ informoval tiskový 
mluvčí bělušické věznice Jan 
Pöschl.  

Odsouzení jednak pracují 
u cizích zaměstnavatelů a firem, 
a to na základě smlouvy o za-
řazení odsouzených do práce, 
kdy si práci firma organizu-
je sama. Mezi zaměstnavatele 
odsouzených, uvnitř věznice, 
patří například společnost Ana 
Aqualine, kde pracuje 121 od-
souzených, u firmy Kawe 38 
odsouzených. Mimo věznici 
jsou odsouzení zaměstnáváni 
u firem Alfecu, Meva, Dryák, 
Papei, Kovodemont, obec Bělu-
šice a od června nově i v Bohu-
šovické mlékarně.  

„U firmy Ana Aqualine pracu-
jí odsouzení na výrobě různých 
druhů houbiček – na nádobí, 
auto…, u firmy Kawe vykonávají 
jednoduché manufakturní práce 
– například slepují obálky do ba-
líčků, u firmy Alfecu se soustře-
ďují na likvidaci autovraků, Dry-
ák je pak zemědělská farma, pro 
vězně jsou to tak různé práce na 
poli apod. Firma Papei je zamě-
řena na potravinářský průmysl 
a je zde zaměstnáno nejvíce od-
souzených mimo brány věznice,“ 
vyjmenoval mluvčí Jan Pöschl.  

Mezi další možnosti zaměst-
návání ve Věznici Bělušice patří 
také práce bez nároku na od-
měnu ve prospěch věznice. „Je 
to například úklid, zahradníci 
apod. V současné době probíhá 
také spolupráce se zámkem Je-
zeří, muzeem v Mostě či Bedři-
chovým Světcem. Jde o pracovní 
terapii – tedy učení se práci. Prá-
ce bez odměny je prací k zajiště-
ní každodenních potřeb věznice, 
kterou vykonává vysoký počet 
odsouzených ve větším či men-

ším rozsahu,“ informoval dále 
Jan Pöschl. 

Věznice Bělušice v současné 
zaznamenává velký zájem ze 
stran firem o zaměstnávání od-
souzených, na druhou stranu 
se věznice ale potýká s nedo-
statkem vlastních zaměstnanců. 
„Momentálně nám chybí 11 za-
městnanců do služebního pomě-
ru a 13 do pracovního poměru,“ 
říká dále tiskový mluvčí.  

Práce i po propuštění 
Zvyšováním zaměstnanosti 

se věznice snaží naplňovat Kon-
cepci vězeňství do roku 2025, 
kdy zaměstnanost je jednou 

z klíčových kapitol. „Odsouzení 
si zařazením do práce udržu-
jí nebo nově získávají pracovní 
návyky, odbornosti, kvalifika-
ce. Pracovní zařazení přispívá 
k resocializaci odsouzených 
a k jejich začlenění do společnos-
ti, s čímž souvisí jejich uplatnění 
na trhu práce. Někteří součas-
ní zaměstnavatelé jsou ochotni 
‚svým zaměstnancům‘ dát práci 
i po propuštění. Odsouzení do-
stávají finanční odměnu a tím 
jsou schopni splácet své případné 
závazky, např. výživné, náklady 
na výkon trestu, exekuce apod.,“ 
podotýká dále mluvčí bělušické 
věznice.   (sol)

Zaměstnavatelé mají zájem o odsouzené

Ve věznici je zaměstnáno 50 % odsouzených. Loni to bylo 37 %.
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MOST – Do rekonstrukce mostu v Rudolicích se město pustí v roce 
2018. Na opravu, během níž bude provoz na mostě uzavřen, se nyní 
zpracovává projekt.   

Přípravy na rekonstrukci 
mostu v Rudolicích, kde je nyní 
omezen provoz, zatím běží po-
dle plánu. „Počítáme s tím, že se 
oprava realizuje v  příštím roce. 
Nyní se zpracovává projektová 
dokumentace, která ještě není 
hotova,“ potvrdil primátor Jan 
Paparega. Rekonstrukce mostu 
počítá s úplnou náhradou stá-
vající nosné vodorovné kon-
strukce za novou. Sanovat se 
budou opěry mostu. Oprava 
všech polí bude znamenat, že 
most bude koncipován na pů-
vodní tonáž. Předpokládaná ži-
votnost konstrukce mostu bude 
prodloužena o 60 let (limito-
váno stavem spodní stavby). 

Silniční doprava by měla být po 
celou dobu rekonstrukce mostu 
vyloučena. Pro obyvatele Rudo-
lic se vybuduje lávka pro pěší 
a zřídí se přeložky inženýrských 
sítí. Pod mostem se nachází že-
leznice. Během stržení mostu 
by tak měla být zajištěna výlu-
ka Český drah. Bourání mostu 
se předpokládá v co nejkratším 
čase, výstavba nového mostu 
pak bude probíhat za provozu 
železnice. Předpokládá se, že 
bude pouze snížena rychlost 
vlaků. Rekonstrukce by se měla 
stihnout dokončit ještě v  příš-
tím roce. 

Na rekonstrukci mostu do 
Rudolic chce město získat do-

tační prostředky. „Sháníme do-
tace, uvidíme, nakolik budeme 
úspěšní. Doporučili nám, že by 
bylo vhodné soutěžit zakázku už 
letos, ještě před podáním žádos-

ti, což ale nemůžeme, abychom 
neporušili finanční kázeň, i když 
finanční krytí máme,“ doplnil 
ještě primátor Paparega.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

Oprava mostu do Rudolic začne příští rok
Řidiči, připravte se na uzavírku

MOST - Tento pátek se na velké scéně mosteckého divadla odehraje 
naprosto unikátní detektivní komedie Splašené nůžky. Představení ne-
bude tentokrát pouze záležitostí herců, ale i diváků, kteří budou moci 
do děje aktivně vstupovat a pomáhat odhalit pachatele. Podle režiséra 
představení Milana Schejbala je tento typ divadelní detektivky nevy-
zpytatelný a naprosto nečekaný. Proč „sáhl“ právě po tomto žánru a na 
co se divák může těšit, poodhaluje v následujícím rozhovoru. 

Právě inscenujete komedii 
Splašené nůžky. Čím je tato 
komedie výjimečná? 

Na první čtené zkoušce jsem 
hercům říkal, že jsme se tento-
krát nesetkali ani nad ryzí ko-
medií, ani nad tragédií či drama-
tem, ale že nás nyní čeká velké 
divadelní dobrodružství. A ono 
dobrodružství spočívá v tom, že 
při vyšetřování zločinu (byť s řa-
dou komických peripetií) hrají 
samotní diváci velmi důležitou 
roli. A je na hercích, aby dokáza-
li roli diváků využít ve prospěch 
celkového vyznění inscenace. 
V tom je tato detektivní kome-
die naprosto výjimečná. 

Režíroval jste již někdy něco 
podobně specifického? Podo-
bá se tato hra něčemu? 

S takto specifickou struk-
turou inscenace jsem se ještě 
nikdy nesetkal. Vzdáleně se 
tomu podobá komedie Rozpaky 
zubaře Svatopluka Nováka, kte-
rou jsem měl možnost režírovat 

a kde diváci hlasují, jakým smě-
rem se bude děj této inscenace 
ubírat dál. 

Viděl jste dříve nějakou in-
scenaci Splašených nůžek v ji-
ném divadle? 

Viděl jsem inscenaci této hry 
od Východočeského divadla 
Pardubice, když s ní hostovali 
v Praze. Je tomu ale více než de-
vět let a pamatuju si z ní oprav-
du jenom střípky. 

Co na Splašené nůžky říkají 
herci? Baví je? 

Zpočátku byli herci velmi 
vyděšeni, neboť se s podobnou 
formou (stejně jako já) ještě ni-
kdy nesetkali a moje velké usilí 
směřovalo především k tomu, 
aby uvěřili, že se diváci při před-
stavení do hry zapojí a že tím 
pádem celý systém může na je-
višti „fungovat“. Poté, co tomu 
uvěřili, tak je hra začala velmi 
bavit a začali vymýšlet někdy až 
neuvěřitelné konspirace. Nyní 

musím dávat pozor, aby tyto 
konspirace byly alespoň částeč-
ně jevištně uvěřitelné...

V Mostě režírujete každým 
rokem. Co vás stále láká na 
mosteckou činoherní scénu? 

Patřím k těm, kteří mají mos-
tecké divadlo i díky jeho neob-
vyklým rozměrům rádi. Fasci-
nuje mě jeho velká scéna a její 
možnosti a mám znovu a znovu 
pocit, že jsem ve svých insce-
nacích ještě všechny „nabídky“ 
tohoto jeviště nevyužil. Neméně 
důležitým faktem je pro mě sku-
tečnost, že si s drtivou věšinou 
herců mosteckého divadla za ta 
léta rozumím a jsem přesvědčen, 
že je toto souznění vzájemné.

Jste specialista především na 
žánr komedie. Jak se vám tato 
„diagnóza“ přihodila? 

Ano, je možné v tomto pří-
padě mluvit o diagnóze, neboť 
není mnoho režisérů, kteří by 
žánr komedie preferovali. Já 
to mám tak, že mám komedie 
opravdu rád, a to odjakživa, 
a nejvíc se „tetelím“, když se di-
váci v divadle smějí a herci jsou 
za to rádi. 

Proč by si diváci Splašené 
nůžky neměli nechat ujít?

Protože to bude dobrodruž-
ství pro herce i pro diváky a pro-
tože něco takového ještě v mos-
teckém divadle nebylo. Bude to 
strhující, napínavé a komické 
zároveň.  

(nov)

Režisér: „Něco takového v 
mosteckém divadle ještě nebylo“

„SPLAŠENÉ NŮŽKY“ 
jsou ve světové dramatic-
ké literatuře mimořádným 
úkazem. Jedná se o komedii 
s detektivní zápletkou, a pře-
devším s interaktivním prů-
během jejího vyšetřování. 
Diváci budou svědky vyšet-
řování brutálního zločinu, 
který se odehrál přímo nad 
kadeřnickým salonem! Kdy 
a jak k němu vlastně došlo? 
A kdo z  přítomných měl 
k  němu motiv? Majitel sa-
lonu, excentrický kadeřník 
Tony, nebo jeho společnice, 
mladá kadeřnice Barbora? 
Nebo snad paní Šubrtová, 
manželka vlivného podnika-
tele? A nebo spáchal vraždu 
poněkud nevěrohodný ob-
chodník se starožitnostmi, 
Eda Lorenc? Řešení tohoto 
případu přinese v  každém 
případě mnoho překvapení 
pro všechny zúčastněné.

Premiéra se uskuteční 
2. června v  19.30 hodin, 1. 
repríza ve středu 7. června  
v 19 hodin, 2. repríza –  15. 
června v 19 hodin.

V příštím roce se řidiči přes most nedostanou.

Představení nebude tentokrát pouze záležitostí herců, ale i diváků, kteří budou moci do děje aktivně vstupovat a pomáhat odhalit pachatele.



Hodný chlap ze 
sousedství  

V  životě se mu vždy daři-
lo. Studium mu vycházelo, po 
ukončení školy získal praxi v ot-
cově firmě. Brzy si za finanční 
podpory své rodiny založil 
vlastní firmu. Otec mu otevřel 
cestu k obchodním partnerům, 
firma prosperovala. 
Pořídil si luxusní 
auto, drahé bydlení. 
Jezdil na exotické 
dovolené. Užíval 
si života plnými 
doušky, ale spoko-
jený nebyl. Byl sám. 
Ženy ho nepřita-
hovaly. Přestože 
byl velmi lákavým 
soustem pro všech-
ny zlatokopky, ulo-
vit se nedal. Občas 
si vzal domu dívku 
na jednu noc, ale vztah s  žád-
nou neudržoval a ani o něj ne-
stál. Čím byl starší, tím častěji se 
ho rodiče ptali, jestli už nemy-
slí na ženění. Chtěli vnoučata. 
On si ale neuměl představit, že 
by v  jeho domě měla s ním žít 
nějaká žena. Nedaleko jeho vily 
bydlela ve starém domě počet-
ná rodina. Potkával hubenou 
a unavenou ženu se čtyřmi dět-
mi. Ta žena ho nezajímala, ale 
děti byly kouzelné. Hlavně tři 
mladší kluci ho upoutali. Mys-
lel na to, že on má peněz hodně 
a mohl by dětem poskytnout 
všechno, ale děti nemá. Ta žena 
má čtyři krásné děti, ale nemá 
jim co dát. Začal se o rodinu 
více zajímat. Žena byla bez prá-
ce, otec dětí pracoval jako bagri-
sta. Po práci chodil do hospody 
a hrál automaty. Většinu peněz, 
které vydělal, dokázal také sám 
utratit. Rodina žila z  minima. 
Několikrát ve stejnou dobu 
ženu s  dětmi potkal. Oslovil ji, 
chvíli se bavili. Dětem nejprve 
koupil nějaké sladkosti a ovo-
ce. Pak už na ně čekával. Žena 
se jmenovala Inka a s  mladým 
mužem se vídala ráda. Bral ji 
i s dětmi do cukrárny, do restau-
race, později na výlety. Nakonec 
se s Inkou domluvil, že děti bu-
dou s ním trávit jeden den a ona 
bude mít volno. Připravil pro ně 
program, bavilo ho s dětmi dis-
kutovat o jejich přáních a pro-
blémech ve škole a školce. Inka 
jen zakázala, aby jim kupoval 
drahé věci. To mu ale nebránilo 
v tom, aby dětem pořídil tablety 
a počítače k  němu domů. Inka 
byla spokojená, děti k  němu 
chodily rády. Ona měla volno 
a o děti bylo postaráno. Navíc se 
dostaly k  věcem, ke kterým by 
jim ona nikdy nemohla pomoci. 
Přátelství s  rodinou ze soused-
ství trvalo už několik měsíců. 
To už Inka svolila, aby jí při-
spěl na dětské kroužky či školu 
v  přírodě. Inka byla obyčejná, 
ne příliš chytrá žena. Nehledala 
v chování svého bohatého sou-
seda nic divného. Když odjely 
starší děti do školy v  přírodě, 
vzal si nejmladšího Martínka 
samotného domů. Díval se, jak 
si dítě spokojeně hraje u bazé-
nu. Konečně si uvědomil, proč 
se o tu rodinu tak stará. Byl to 
právě Martínek, který vzbudil 
jeho zájem. To dítě bylo nádher-
né. Cítil vzrušení, když pozoro-
val chlapečka při hrách s vodou. 
Sám sobě přiznal, proč si nikdy 
nenašel ženu a proč ho ženy 
nelákají. Vzrušovalo ho to dítě. 
Cítil velkou sexuální touhu, 
kterou nedokázal ovládat. Vě-
děl ale, že dítěti nechce ublížit. 
Rozhodl se, že postačí, když se 
bude dívat. Dovolí si jen letmé 
dotyky. Nic agresivního. Zavo-
lal chlapečka k sobě a nabídl mu 
zmrzlinu. Zatímco Martínek 

ujídal studenou sladkost z  po-
háru, mazal ho krémem na opa-
lování. Pečlivě roztíral krém na 
každém centimetru čtverečním 
malého sluncem rozpáleného 
těla. Cítil se šťastný. Přál si, aby 
šťastné bylo i to dítě. Hned dru-

hý den se s  Inkou 
domluvil. Ona si 
také potřebuje od-
počinout. Teď, když 
jsou děti ve škole 
v  přírodě a doma 
je jen nejmladší, je 
nejvhodnější doba. 
Otec se o něj nepo-
stará, ten se domů 
chodí jen vyspat. 
On by si ale vzal 
Martínka na víkend 
k  sobě a Inku by 
poslal na víkendo-

vý pobyt do lázní. Byla nadšená. 
Už dávno si zvykla přijímat od 
mladého souseda finanční pod-
poru. Svého manžela se nebála. 
Řekne mu, že s  klukem jeden 
na víkend k rodičům, on si ani 
nevšimne. V  pátek si odvedl 
Martínka k sobě domů. Byl při-
pravený. Počasí slibovalo parné 
dny. Martínek si ochotně svlé-
kl plavky a cachtal se u bazénu 
nahý. Připravil si drahý foťák 
a cvakal jednu fotku za druhou. 
Občas Martínka namazal. Přitá-
hl si ho na klín, hladil ho a krmil 
ovocem. Dítě bylo spokojené, 
nic nepříjemného se mu nedě-
lo. Tak to trvalo až do neděle. 
V neděli si ale neuměl předsta-
vit, že chlapečka vrátí domů. 
Uplynulé dny byly ty nejhezčí 
v jeho životě. Už nedokázal ro-
zumně uvažovat. Všechna jeho 
předsevzetí i obavy šly stranou. 
Byl z přítomnosti dítěte ve svém 
domě natolik vzrušený, že už 
neuvažoval. Zatáhl dítě do lož-
nice a udělal to, na co myslel 
od chvíle, kdy si přiznal, že ho 
Martínek přitahuje. Když bylo 
po všem, chlapeček plakal a na 
posteli byla krev. Uvědomil si, 
co udělal. Nejprve uchlácho-
lil dítě. Umyl ho a ošetřil, až si 
byl jistý, že zběžným pohledem 
není nic patrné. Pak Martínka 
uplatil sliby a sladkostmi, aby 
mlčel. Sám sobě slíbil, že už 
něco podobného nikdy neudě-
lá. Večer seděl potmě a myslel 
jen na ty okamžiky. Byl vzru-
šený a šťastný a zároveň se sám 
sebe děsil a štítil. Uvědomil 
si, že je nebezpečný. Je pedofil 
a neovládá se. Rozhodl se, že 
okamžitě ukončí veškeré sty-
ky se sousední rodinou. Dům 
prodá a odstěhuje se. Už ne-
chce Martínka vidět. Jen tak 
ho ochrání.  U sousedů zatím 
probíhala ostrá hádka. Martín-
kův otec zjistil, že Inka s  dítě-
tem nebyla u rodičů, ale že byl 
chlapeček sám u mladého sou-
seda. Nejdřív ze všeho zmlátil 
svoji blbou ženu. Nechápal, jak 
mohla takhle naletět bohatému 
úchylovi. Pak vyzpovídal syna. 
Martínek se táty bál, řekl všech-
no, co chtěl táta slyšet. Jak si ho 
strejda fotil, sahal na něj i o bo-
lesti, kterou mu v posteli udělal. 
Bagrista byl chlap činu. Nespo-
léhal se na pomoc policie. Vzal 
kovovou tyč, kterou měl opře-
nou u vchodových dveří a šel 
k  sousedovi. Mladý muž ote-
vřel dveře jen na kousek. Když 
viděl rozzuřeného Martínkova 
otce, chtěl je přirazit. Ten ale 
kopancem dveře rozrazil a bez 
varování začala mladíka mlátit 
tyčí. Dokud nezůstal bez pohy-
bu s  rozmlácenou hlavou ležet 
na zemi, nepřestal. To už ulicí 
zněly sirény policejních vozů, 
které v obavě o souseda i o sebe 
zavolala Inka.  (pur)

SOUDNIČKA
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ÚSTECKÝ  KRAJ – Ženou regionu v  Ústeckém kraji se stala Petra 
Dlabolová, která podniká v sociální oblasti. Mezi fi nalistkami byla 
i předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová z  Mostu. Celonárodní 
soutěž Žena regionu se vyhlašuje od roku 2009. Nad krajským ko-
lem převzal záštitu hejtman Oldřich Bubeníček.

Vítězkou letošního ročníku 
ankety v Ústeckém kraji se stala 
Petra Dlabolová, členka organi-
zace marketingu, která bojuje za 
férové jednání se zákazníky. Za-
čala podnikat v sociální oblasti 
a rozvíjet možnost férového 
zaměstnání osob se zdravotním 
postižením a jejich uplatněním 
na trhu práce. Inspirací a hna-
cím motorem pro ni byl i fakt, 
že ona sama vychovává dítě se 
zdravotním postižením. Mezi 
oceněnými byla i finalistka Ga-
briela Nekolová, která se zejmé-
na v rámci kraje angažuje jako 
předsedkyně krajské tripartity. 
„Je to uznání hlavně za činnost 
v HSR-ÚK, kterou spolu se vše-

mi ostatními členy vykonávám 
nad rámec svých běžných pra-
covních povinností, a tak je to 
uznání i pro ně. Velmi si vážím 
všech nominovaných žen a vítěz-
ce moc gratuluji,“ komentovala 
Gabriela Nekolová „Ženy, které 
jsou dnes oceněny, dělají prostě 
něco navíc, toho si nesmírně vá-
žím a vyjadřuji jim za to podě-
kovaní za celý Ústecký kraj,“ řekl 
náměstek hejtmana Jaroslav 
Komínek. Cena Žena regionu 
je tu pro výjimečné ženy, kte-
ré mnohdy nejen pracovní ale 
i volný čas obětují pro ostatní, 
dokážou svým aktivním přístu-
pem k životu motivovat ostat-
ní a obohacovat jejich životy. 

Cílem soutěže je ocenit úsilí 
výjimečných žen, zviditelnit 
jejich práci a aktivity. A uká-
zat, že každý region má mnoho 
neobyčejných žen, které mnoh-
dy nejen pracovní, ale i volný 
čas obětují pro ostatní. „Cíle-
vědomé ženy našich regionů si 

jednoznačně zaslouží takovéto 
uznání,“ uvedla k  soutěži Mi-
luše Horská, místopředsedkyně 
Senátu Parlamentu ČR. Soutěž 
se koná pod záštitou Senátu 
Parlamentu České republiky 
a Asociace krajů České repub-
liky.  (pur)

K vraždě se doznal
ÚSTECKÝ KRAJ – Krajští 

kriminalisté prověřují případ 
střelby, ke které došlo kolem 
třetí hodiny v noci z pátku na 
sobotu uplynulý víkend v ulici 
Jirkovská v Chomutově. Podle 
vyšetřování slyšel muž (roč-
ník 1980) v nočních hodinách 
z ulice hluk. Z okna panelové-
ho domu uviděl dodávku, jejíž 
řidič boural do zaparkovaných 
aut a vozidlem najížděl do 
osob, které stály před domem 
na chodníku. „Ihned poté vyšel 
s legálně drženou zbraní před 
dům, kde začal na auto, které 
právě v té chvíli projíždělo kolem 
něj, střílet. Muže (ročník 1983), 
který dodávku řídil, zasáhlo 
několik střel a utrpěl vážná zra-
nění, kterým na místě podlehl,“ 
informoval krajský policejní 
mluvčí Daniel Vítek. Přivolaní 
policisté podezřelého, který na 
hlídku čekal na místě činu a ke 
střelbě se doznal, bezprostřed-

ně poté zadrželi. Muž, který 
byl vzat do vazby, je stíhán pro 
zvlášť závažný zločin vraždy. 
„Pokud bude muž uznán vin-
ným ze spáchání trestného činu, 
ze kterého byl obviněn, hrozí mu 
trest odnětí svobody na dvanáct 
až dvacet let,“ dodal policejní 
mluvčí.

Za „marjánku“ vězení
MOST – Vyšetřovatel mos-

tecké policie obvinil z přečinu 
nedovolené výroby a jiného 
nakládání s omamnými a psy-
chotropními látkami a s jedy 
24letého muže z Litvínova. Ten 
měl po dobu několika měsíců 
v Litvínově na různých místech 
obstarat a následně poskytnout 
nejméně ve 20 případech přes-
ně nezjištěné množství omamné 
látky marihuany. Obviněný je za 
toto jednání vyšetřován na svo-
bodě a bude-li uznán vinným, 
hrozí mu až pět let odnětí svo-
body.

Okradla kamarádku
MOST – S poctivostí si hla-

vu zřejmě neláme 22letá žena 
z Mostu. Ta měla na návště-
vě kamarádku ze sousedního 
okresu. V nestřeženém oka-
mžiku jí v noci z kabelky odci-
zila platební kartu a následující 
den dopoledne s ní spěchala 
k bankomatu a neoprávněně 
vybrala finanční hotovost ve 
výši 12 000 korun. Pak kartu 
nepozorovaně vrátila zpátky 
na původní místo. „PIN nejspíš 
znala. Byla přítomna výběru pe-
něz a kód si asi zapamatovala. 
Dalšího jednání se měla dopus-
tit tím, že na sociální síti nabídla 
k prodeji mobil za částku 6 000 
korun. Na nabídku reagovala 
žena z Českých Budějovic, která 
částku uhradila, ale objednané-
ho zboží se nedočkala a marně 
čeká i na navrácení peněz,“ in-
formovala o případu mostecká 
policejní mluvčí Ludmila Svět-
láková. Žena způsobila celko-

vou škodu ve výši 18 000 korun. 
Ženě hrozí dvouletý trest odně-
tí svobody. 

Navigace zmizela
MOST – Policie v Mostě 

obvinila z krádeže vloupáním 
38letého muže z Mostu. Ten 
se měl na parkovišti u jedno-
ho mosteckého supermarketu 
v nočních hodinách vloupat do 
zde zaparkovaného osobního 
vozidla tovární značky Škoda 
Superb. „Do auta vnikl za pou-
žití násilí a uvnitř odcizil auto-
rádio a navigaci. Poškozený mo-
torista vyčíslil způsobenou škodu 
na částku 9 500 korun. Obviněný 
nekradl poprvé, za krádež byl již 
odsouzen a z vězení přišel v roce 
2015,“ uvedla policejní mluvčí 
Ludmila Světláková. Nyní muži 
hrozí až tříletý trest odnětí svo-
body. Policisté odcizené věci již 
nezajistili. Jak s nimi obviněný 
naložil, policistům neuvedl.

(sol)

Kraj zná nejlepší ženu regionu pro letošní rok

P orušené paragrafy

MOST - Unikátní přeložku všech sítí, potrubí a produktovodů v ob-
lasti tak zvané „Slatinické výsypky“ zahájí letos společnost Vršan-
ská uhelná. Důvodem jsou přípravy na pokračování těžby v oblasti 
Slatinic. Podzemní ropovod, potrubí s chemickými produkty, vodou 
či plynem, ale také nadzemní elektrická vedení, horkovod či datové 
a optické kabely – to vše bude muset být postupně přeloženo do 
nově připraveného koridoru. Již letos přijde na řadu horkovod, kte-
rý zásobuje teplem část města Mostu. 

„Přeložit více než dvě desítky 
různých nadzemních i podzem-
ních objektů není maličkost. Pří-
pravné a zemní práce trvaly déle 
než 5 let. Nyní hledáme dodava-
tele. V příštím roce by mělo dojít 
k  samotné realizaci,“ vysvětluje 
Ondřej Peroutka, ředitel celého 
projektu Vršanské uhelné, jedné 

z těžebních společností Pavla 
Tykače.

Vše musí probíhat v těsné 
spolupráci s  majiteli a provo-
zovateli jednotlivých sítí i pří-
slušnými úřady. Diskutují se 
nejen technická řešení, ale 
také harmonogram přepojová-
ní. Odpojení a přemístění sítí 

nesmí být v  kolizi například 
s  topnou sezónou či s  pláno-
vanými akcemi zúčastněných 
firem, jako jsou třeba odstávky 
zpracovatelů ropy a ropných 
produktů.

„V  těchto dnech jsme vypsali 
veřejné zakázky na přeložku hor-
kovodu. Zájemci najdou její de-
taily v  centrální databázi veřej-
ných zakázek. Budeme rádi, když 
se tendru zúčastní i firmy odsud 
z regionu či firmy malé a střední. 
Uspět může každý, kdo nabídne 

kvalitní a rozumně cenově ohod-
nocenou práci,“ uzavírá Ond-
řej Peroutka. Po prázdninách 
Vršanská uhelná zveřejní další 

tendry, z nichž klíčový bude ten 
na dodavatele největší části pře-
ložek. (nov)

Vršanská uhelná začne s unikátní přeložkou sítí 

INa realizaci přeložek nyní fi rma 
vypsala první veřejnou zakázku. 
Celková investice přesáhne 1 mi-
liardu a je příležitostí také pro 

menší fi rmy. 

Odkaz na databázi: https://profily-zadavatelu.cz/profil/28678010

Kraj ocenil úsilí výjimečných žen cenou Žena regionu.

Okolí Slatinic.Okolí Slatinic.



zpravodajství 2. červen 201766

LITVÍNOV – Litvínovští úředníci a strážníci dostanou přidáno. Návrh 
tajemníka města Valdemara Havely schválili zastupitelé na posled-
ním jednání. Koalice ale tentokrát nebyla jednotná a navýšení platu 
tak prošlo díky hlasům opozice.

Práci úředníků a strážníků 
městské policie se rozhodl oce-
nit navýšením platů o deset pro-
cent tajemník města Valdemar 
Havela. Návrh se mu podařilo 
obhájit navzdory nesouhlasu 
radního Vlastimila Doležala. 
„Práce strážníků je čím dál těžší. 
Jsou vyšší nároky na jejich zna-
losti a dovednosti, na čas, čelí 
napadání od občanů, hrozí jim 
úrazy související s výkonem prá-
ce,“ vysvětlil, proč navrhuje na-
výšení platů pro strážníky. Na-
výšení platů pro úředníky pak 
podle tajemníka města souvisí 
s  vážnými personálními pro-
blémy na městském úřadě. „Při 
výběrových řízeních nemáme 
z čeho vybírat. Zkušení úředníci 

odchází do soukromého sektoru. 
Na úřednice se nám hlásí doslova 
zahradnice a uklízečky. Průměr-
ný plat na městském úřadě je 
o patnáct tisíc korun nižší, než je 
průměr na úřadech v  Ústeckém 
kraji. Stává se nám proto také, 
že úředníci od nás odchází do ji-
ných úřadů,“ apeloval na zastu-
pitele Valdemar Havela. 

Koalice tentokrát nebyla jed-
notná. Proti návrhu se postavil 
předseda finančního výboru 
a radní Vlastimil Doležal. „Za-
městnanců města je daleko víc, 
než jen pouze úředníci a stráž-
níci. Navýšení platů by se mělo 
týkat také všech zaměstnanců 
příspěvkových organizací a ob-
chodních společností města. Tím-

to rozhodnutím zasahujeme do 
už schváleného rozpočtu a navy-
šujeme mandatorní výdaje pro 
příští roky,“ vysvětlil svůj nesou-
hlas Vlastimil Doležal. 

Koalici tentokrát ale podr-
želi i opoziční zastupitelé, a to 
jednomyslně. „Jsem rád, že se 
tato otázka dostala na jednání 
zastupitelstva. Oceňujeme práci 
strážníků i úředníků a navýšení 

platů schvalujeme. V případě pří-
spěvkových organizací je navýše-
ní platů záležitostí ředitelů, kteří 
by měli se svými návrhy přijít tak, 
jako to udělal tajemník města. 
V případě obchodních společností 
záleží na práci jednatelů,“ uvedl 

Martin Klika (ČSSD). „V rám-
ci schvalování podnikatelských 
plánů obchodních společností na 
příští rok se už o navýšení platů 
jedná. U příspěvkových orga-
nizací se navýšení platů objeví 
v rozpočtech pro příští rok. Hos-
podářský výsledek škol by měl 
být ve vyšším podílu rozdělen 
na odměny zaměstnanců,“ při-
pojila svůj argument pro také 
místostarostka Erika Sedláčková 
(KSČM). Problém s  navýšením 
platů neměl ani Roman Ziegler 
(ANO): „Technické služby Litví-
nov navyšovaly platy už před půl 
rokem a nikdo se nad tím nepo-
zastavoval.“ Robert Kysela (SNK 
– ED) připomněl, že za poslední 
dva roky odešlo z  města tolik 
schopných lidí, že by už dál úřad 
s navýšením platů neměl otálet. 
Nakonec se při hlasování spojila 
část koalice s opozicí a tajemní-
kův návrh prošel.  (pur)

LITVÍNOV – Na změnách ve stanovách Severočeské vodárenské spo-
lečnosti se na posledním jednání dohodli litvínovští zastupitelé. 
Chtějí omezit funkční období výboru pro audit a členové poradních 
orgánů by měli nadále podle Litvínova pracovat bezplatně.

Litvínovské zastupitele nejpr-
ve informoval 1. náměstek hejt-
mana Ústeckého kraje Martin 
Klika o záměrech kraje vstoupit 
jako akcionář do SVS. „Rada 
Ústeckého kraje dala mandát 
hejtmanovi Oldřichu Bubeníč-
kovi, aby jednal s  Libereckým 
krajem a obcemi a městy o mož-
nosti vstupu do SVS. Chceme 
také změnit orgány společnosti. 
Nově navržené orgány společ-
nosti - Poradní orgány ať exis-
tují, ať ale členství v  nich není 

placenou funkcí. Ústecký kraj 
chce v  budoucnosti zprůhlednit 
hospodaření společnosti a hlav-
ně zlevnit vodu pro občany ÚK,“ 
apeloval na zastupitele Martin 
Klika. S  jeho návrhem se zto-
tožnila i koalice.  „Členové po-
radních orgánů SVS už vznesli 
požadavek, aby mohli pracovat 
bezúplatně,“ uvedla starostka 
města Kamila Bláhová. Návrh 
Martina Kliky o bezúplatné 
práci poradních orgánů schvá-
lilo zastupitelstvo jako proti-

návrh k  původnímu usnesení. 
Na návrh Jany Ječné (KSČM) 
také zastupitelé schválili zkrá-
cení funkčního období výboru 
pro audit ze šesti na čtyři roky. 
Koaliční zastupitelé uvítali také 
záměr Ústeckého kraje vstoupit 
do SVS. „Martin Klika by měl 
být přizván jako host do jedná-
ní Rady města Litvínova, aby 
nás o postupu Ústeckého kraje 
informoval a mohli jsme záměr 
kraje podpořit,“ navrhl Roman 
Ziegler (ANO). Svůj protinávrh 
nyní Litvínov zašle představen-
stvu Severočeské vodárenské 
společnosti. O stanovách pak 
bude hlasovat valná hromada 
16. června.  (pur)

LITVÍNOV - Hledáte kreativní 
práci? Litvínovská knihovna 
hledá posilu do dětského oddě-
lení. Přihlásit se můžete v Měst-
ské knihovně Litvínov.

Městská knihovna Litvínov 
bude od září 2017 přijímat 
nového knihovníka nebo kni-
hovnici do dětského oddělení. 

Strukturované životopisy včet-
ně fotografie a motivační dopis 
je možno zasílat do 18. června 
na mail guttnerova@knihovna-
-litvinov.cz. Podrobné infor-
mace jsou zveřejněny na webu 
knihovny - http://www.knihov-
na-litvinov.cz/sluzby/nabidka-
-prace.  (nov)

Litvínov: Členové v orgánech 
SVS ať pracují bezplatně

 Strážníci a úředníci dostanou přidáno

IPro rozpočet města znamená na-
výšení platů strážníků a úředníků 
v letošním roce navýšení o 2,8 
miliónů korun, v dalších letech 

pak 6 miliónů korun ročně. 

Návrh na zvýšení platu úředníků a strážníků přednesl zastupitelům tajemník města Valdemar Havela.

Knihovna hledá posilu

NOVÁ VES V HORÁCH - Přímořskou atmosféru na horách si budou 
moci užít děti v Nové Vsi v Horách. V sobotu 10. června pořádá obec 
Den dětí. 

V sobotu 10. června čeká děti 
v parku před obecním úřadem 
pestrý program, kde nebu-
dou chybět námořníci i piráti. 
Masky jsou samozřejmě vítané 
a během programu proběhne 
i soutěž o nejlepší masku. O zá-
bavu se bude starat oblíbený Di-
vadelní ansámbl Bezevšeho 
z Postoloprt a také kouzelník. 
Děti budou procházet stezkou 
se čtrnácti stanovišti a na nich 
plnit úkoly, samozřejmě za od-
měny. Program bude probíhat 
od 13 do 16 hodin a doplní ho 
hudební produkce, takže si děti 
i zatančí a zadovádí. „Zveme na 

program nejen děti z Nové Vsi, 
ale i z okolních 
horských 
o b c í 
a po-
c h o -
p i t e l n ě 
i partnerské 
německé Nové 
Vsi. K dispozici 
bude tlumoč-
ník, ale věřím, 
že toho děti při 
hrách nepo-
třebují,“ říká 
starosta David 
Kádner.

Den dětí je první ze série 
akcí obce Nová Ves v Horách, 
podpořených z Fondu malých 

projektů Euro-
regionu Kruš-
nohoří. Násle-
dovat budou 
poslední čer-

vencový ví-
kend No-
voveské 
slavnosti 

a v září 
Slavnosti je-

řabin. „Poslední, 
už menší akcí pro 

naše občany bude 
zájezd na vánoční 
trhy k německým 
sousedům,“ prozradil 
David Kádner.  (nov)

Oslava Dne dětí v Nové Vsi v Horách
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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

Zámečnická společnost POSMAYSPOL s.r.o. 
nabízí volné pozice pro skladníky 

Nabízíme práci v prosperující společnosti v Mostě.
Zabýváme se především výrobou ocelových konstrukcí a komponentů do autosedaček. 

Požadujeme
- zkušenosti s obsluhou manipulační techniky – VZV, aj.
- schopnost pracovat ve výškách
- velmi dobrá orientace ve skladových prostorách
- manuální zručnost
- dobré organizační schopnosti, spolehlivost, zodpovědnost, flexibilita
- odpovědnost za sklad
- znalost základní práce na PC 
- odborné vyučení (s maturitou)

Náplň práce
-  Příjem a výdej materiálu a zboží z nákladního prostředku pomocí 

manipulační techniky
- kontrola počtu balení přijímané/vydávané zásilky oproti dodacím listům
-  přesun materiálu a zboží do správného umístění ve skladu a evidence 

záznamů o uskladnění 
- příprava zboží a štítkování zboží pro expedici
- nakládka expedovaného zboží a kontrola dodacích listů
- obsluha a kontrola svěřené manipulační techniky

Nabízíme 
- dlouhodobou pracovní perspektivu v prosperující společnosti 
- dobré finanční ohodnocení a prémie dle odvedené práce 
- příspěvky na stravování 
- čištění a údržba pracovních oděvů 

Milan Nemec tel.: 724 828 261 email: milan.nemec@posmayspol.cz

Dotace pro gymnázium
Bez diskuzí navýšili zastupite-

lé dotaci pro Gymnázium T. G. 
Masaryka. Na oslavy 70. výročí 
od svého vzniku dostalo gym-
názium 50 tisíc korun. Protože 
ale o dotaci požádalo po termí-
nu, kdy se mají žádosti podávat, 
museli zastupitelé schválit vý-
jimku. 

Na demolici ubytoven 
vyšší částka

Dalších 501 tisíc korun 
schválili zastupitelé uvolnit 
na demolici ubytoven U Bílé-
ho sloupu a následnou úpravu 
pozemku. Samotná demolice 
se prodraží o 100 tisíc korun, 
protože při odstraňování zá-
kladových pasů byla nalezena 
železobetonová konstrukce 
ve tvaru „L“, zasahující až pod 

úroveň původních základových 
pasů. Jedná se pravděpodobně 
o v minulosti provedené doda-
tečné zpevnění základů stavby 
proti jejímu poklesu vzhledem 
k jílovitému podloží. Dalších 
400 tisíc korun bude využito na 
revitalizaci zeleně v  této části 
města. 

Závěrečný účet 
schválili bez výhrad
Bez výhrad a připomínek 

schválili zastupitelé závěreč-
ný účet města za rok 2016. 
V  loňském roce získal Litví-
nov na daních o 13,72 pro-
cent více, než bylo plánováno 
v  upraveném rozpočtu, tedy 
312 762 000 Kč. Plnění příjmů 
za rok 2016 činí 505  265 240 
Kč. Čerpání výdajů za rok 2016 
činí 394 849 240 Kč. Saldo pří-

jmů a výdajů za rok 2016 je ve 
výši 110  416 000 Kč.  Přebytek 
vykazuje také provozní roz-
počet. V  loňském roce získalo 
město 52  678  730 Kč na dota-
cích na již realizované akce. 
Kapitálový rozpočet vykazuje 
přebytek ve výši 10 718 820 Kč. 
Dobrou finanční kondici města 
z  posledních pěti let pozitivně 
ovlivnila změna rozpočtového 
určení daní, která městům při-
nesla více peněz z  vybraných 
daní do rozpočtů. V  posled-
ních pěti letech se naopak snížil 
výnos ze skládky Celio. „Před 
pěti lety to bylo ještě 31 miliónů 
korun, v posledních třech letech 
je to už o třetinu méně,“ uved-
la Jana Lanková. Město přišlo 
také o výnosy z hazardních her, 
které představovaly průměr-
ně 15 miliónů korun a město 
je rozdělovalo jako dotace na 

sport a kulturu. Nezařazovalo 
je ale do rozpočtu. 

Dohoda s ALLKONEM
 Bez výhrad také zastupitelé 

odsouhlasili písemnou dohodu 
se společností ALLKON, kterou 
město žalovalo kvůli nezaplace-
né pokutě za nedodržení termí-
nu dokončení stavby. Po vlek-
lých dohadech nakonec město 
ustoupilo od žaloby, protože 
podle vyjádření právníka města 
byla velká pravděpodobnost, že 
Litvínov soudní spor nevyhra-
je a bude muset navíc zaplatit 
soudní výlohy stavební firmě. 
Na prodloužení termínu dokon-
čení stavby mělo totiž zásadní 
podíl také město. Žalobu o po-
kutu více než 3 milióny korun 
tak město stáhne, stavební firma 
se na oplátku vzdá nároku na 
uhrazení soudních výloh. (pur)

LITVÍNOV – Jubilejní už třicátý ročník Sportovních her seniorů, ten-
tokrát v Litvínově, vyšel na výbornou. Na atletickém stadionu se se-
šlo na osm set seniorů z Ústeckého a Karlovarského kraje. V disciplí-
nách, jako je hod kroužkem či balónem do sítě, soutěžilo 35 klubů. 
Palmu vítězství a postup do 4. republikových her Svazu důchodců 
za Ústecký kraj získal klub z Horního Jiřetína. 

Do sportovního klání se pus-
tilo 400 seniorů, stejný počet 
pak přišel své favority podpořit 
na tribuny. Počasí tentokrát se-

niorům přálo. V  loňském roce 
se museli vzhledem k vytrvalým 
dešťům rozejít hned po slav-
nostním zahájení. Letos si ale 

senioři hry užili. Nejen, že si 
zasoutěžili a pobavili se, ale bě-
hem přestávky si mohli nechat 
také změřit tlak a tuk v těle. Pu-
tovní pohár se vrátil do Horního 
Jiřetína, kde už jednou byl. Dru-
hé místo získal klub z Roudnice 
nad Labem a třetí skončil klub 
Most 2. Nejstaršími sportovci 
byli Josef Kučera z Varnsdorfu 
a Vlasta Filipovská z Meziboří. 

Oba obdrželi ceny a diplomy. 
Ceny a pamětní medaile dostali 
hned v  úvodu her také senioři, 
kteří se účastnili her nejčastěji. 
Na úvod her se soutěžící sešli 
ke společnému nástupu. Řada 
klubů zaplnila celou plochu let-
ního stadionu. Hry seniorů ale 
nemají pouze sportovní smysl. 
„Chceme, aby nikdo ze seniorů 
nebyl ve stáří sám. A to se nám 
díky třicetileté tradici her plní,“ 
řekl v  úvodu Miroslav Vajner, 
který byl v  minulosti hlavním 
organizátorem jedenácti roční-
ků her. Slavnostního zahájení 
se zúčastnili také zástupci měst 
a obcí. Přijela také náměstkyně 
ministryně práce a sociálních 
věcí Gabriela Nekolová. „MPSV 
má ve své gesci péči o seniory. 
Snažíme se o zvýšení důchodů 
a zlepšení životní úrovně senio-
rů. Jsem velmi ráda, když vidím, 
že senioři jsou takto aktivní. 
Oceňuji také, že se krajské hry 
seniorů konají opakovaně v  na-
šem regionu. MPSV vyhlašuje 
soutěž Obec přátelská seniorům 
pro všechna města a obce v  celé 
republice. Věřím, že se přihlásí 
také města z  Mostecka,“ uvedla 
Gabriela Nekolová. Po úvodní 
rozcvičce čekalo na seniory de-
vět soutěžních disciplín.  (pur)

V Litvínově se sešly ke sportu 
a zábavě stovky seniorů

Z jednání Zastupitelstva města Litvínova

10. čer vna 2017 v areálu Oblastního muzea v Mostě
Československé armády 1360 Most

zvou Vás a Vaše přátele k návštěvě

Program:
17:00 Zahájení muzejní noci
17:00–22:00 Prezentace automobilových a motocyklových

veteránů klubu Veteráni Litvínov
17:00–21:00 Prezentace automobilových a motocyklových 

veteránů návštěvníků muzejní noci 
na vyhrazeném parkovišti u Okresního 
archivu Most

17:20–21:00 Hudba 60. a 70. let v podání hudební skupiny 
Chameleon 

17:30 Vernisáž fotografické výstavy Vůně benzínu
z fotografií dokumentujících historii
automobilismu a motocyklismu na Mostecku

19:00 Vůně kerosinu – II. doplněná vernisáž 
výstavy „11. stíhací letecký pluk Žatec“,
včetně komentované prohlídky a setkání 
s bývalými stíhacími piloty 11. slp. Žatec

20:30 Vyhlášení soutěže o nejlepší dobové oblečení 
II. muzejní noci

20:40 Vyhlášení soutěže o nejkrásnějšího 
automobilového a motocyklového veterána
návštěvníků muzejní noci

21:00 Vyhlášení soutěže o nejkrásnějšího 
automobilového a motocyklového veterána
klubu Veteráni Litvínov

12:00–22:00 Expozice a výstavy OMM

Vstupné dobrovolné
Svoz návštěvníků historickým autobusem Škoda 706 RTO 
(jízdní řád na zastávkách, webu a FCB)

II. mostecká muzejní noc je součástí festivalu muzejních 
nocí pořádaného Asociací muzeí a galerií České republiky. 
V roce 2017 se koná již XIII. ročník tohoto festivalu, který má 
otevřít muzea aotevřít muzea a galerie široké veřejnosti. Hlavní složkou jegalerie široké veřejnosti Hlavní složkou je
netradiční podvečerní, večerní, či noční návštěvní doba muzeí, 
ale i program, který muzea a galerie připravují.

Oblastní muzeum v Mostě
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ÚSTECKÉHO KRA JE

Vůně benzínu
I I .  M O S T E C K Á  M U Z E J N Í  N O C

Partneři: Poděkování:

www.muzeummost.cz

Senioři se sešli už ke třicátým sportovním hrám.
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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 – Zámek Valdštejnů v  Litvínově rozhodně stojí během 
června za návštěvu. Připraveny jsou netradiční akce pro děti i do-
spělé i stálé koncerty ZUŠ Litvínov. Červen má být navíc mimořádně 
teplý a slunečný, a tak si zábavu pod lípou na zámeckém nádvoří 
nenechte ujít.

NEDĚLE 4. ČERVNA
V neděli 4. června budou na 

zámku slavit všechny děti. Při-
pravena je totiž pro ně oslava 
dětského dne. A ne ledajaká. 
Bude to rovnou Vodnický den 
dětí v zámku. „Chtěli jsme kaž-
dou oslavu v  zámku tak trochu 
ozvláštnit. Dětským dnem pro-
to provede vodník,“ říká Dáša 
Wohanková z propagace města. 
Možná to bude ten, který žije 
v  zámecké kašně. Akce začíná 
v 10 hodin a potrvá do 16 ho-
din. Od 11 hodin začíná Vod-
nická taškařice s  vílou Elvírou, 
zábavná show s upovídaným 
vodníkem a vílou, děti loví 
rybičky a sbírají dušičky, učí 
se vodnické tanečky, nechybí 
ani mořské příšery z dlouhých 
tvarovacích balónků. Během 
dne jsou připraveny Balónková 
dílna a Podvodnické dílničky. 

Chybět nebude ani oblíbená 
jízda kočárem po zámeckém 
parku, tentokrát s  vodníkem 
na kozlíku. „Budeme rádi, když 
děti přijdou v  maskách vodní-
ků, víl a rybiček. Každou masku 
odměníme,“ doplnila Dáša Wo-
hanková. 

STŘEDA 7. ČERVNA
Ve středu 7. června od 16 

hodin na nádvoří zahraje Ju-
nior Big Band ZUŠ Litvínov, 
na pátek 9. května je připraven 
Klavírní koncert Lucie Kafta-
nové a vystoupení dětí z  hu-
debních škol, a to od 17 ho-
din. V neděli 11. června bude 
zámek patřit Patchwork klubu 
Litvínov. V rámci Rozmarného 
patchworkového léta uvidíte, 
co šikovné ruce litvínovských 
patchworkářek dokáží. Vy-
staveny budou deky, polštáře, 

prostírání, ale i originální taš-
ky. „Jedná se už o druhý ročník 
výstavy. V  loňském roce měla 
ohromný ohlas. Letos je výsta-
va spojená také s dobročinností. 
Patchwork klub Litvínov za-
čal se šitím polštářků, baťůžků 
a vlaječek pro dětskou onkologii 
v motolské nemocnici. Na výsta-
vě předvedeme, o jaké výrobky 
má nemocnice pro malé paci-
enty zájem. Veřejnost se může 
zapojit a přinést své výrobky 
na Svatomichaelské slavnosti,“ 
uvedla Dáša Wohanková. Kro-
mě výstavy je součástí Rozmar-
ného patchworkového léta také 
tvořivá dílna pro děti i dospělé 
s  ukázkami klasického patch-
workového vzoru a ručního 
sešívání. 

STŘEDA 14. ČERVNA
Ve středu 14. června zazpívá 

na nádvoří od 16 hodin pěvecký 
sbor Vrabčáci a pěvecké odděle-
ní ZUŠ Litvínov. Ve stejný den, 
ale v 17 hodin, začínají v zámec-
ké kuchyni KLAUZURY, výsta-
va prací žáků grafického desig-

nu SOŠ Litvínov-Hamr, výstava 
trvá do 28. 8. 2017. 

PÁTEK 16. ČERVNA
Nové expozice v  prostorách 

zámku můžete obdivovat od 
pátku 16. června. Na nádvoří to 
budou drátěné plastiky Veroni-
ky Psotkové Bikiny klub, v zám-
ku nová výstava soch Stanislava 
Hanzíka.  

ÚTERÝ 20.ČERVNA
V  úterý 20. června se od 18 

hodin v  obřadní síni koná Ab-
solventský koncert Lenky Pal-
mové a Jana Doskočila.

STŘEDA 21. ČERVNA
Ve středu 21. června od 16 

hodin koncert Komáreček a ko-
morní hry.

STŘEDA 28. ČERVNA
Ve středu 28. června zahraje 

od 16 hodin Dechový orchestr 
ZUŠ Litvínov . Ve stejný den od 
15 hodin okomentují expozici 
historických hraček v  zámku 
sami jejich sběratelé.  (pur)

LITVÍNOV - Legendární černou 
inscenaci o lidumilovi, který se 
málem stane několikanásob-
ným vrahem „Podivné odpole-
dne Dr. Zvonka Burkeho“ v  po-
dání Divadla Bolka Polívky máte 
možnost zhlédnout ve čtvrtek 
8. června 2017 v  litvínovské Ci-
tadele.

Co všechno je schopen udělat 
doktor Burke, aby si zachránil 
svoji milovanou rezidenci krá-
sy? Legendární černá crazyko-
medie o skorovraždě, buchtách 
a svatbě studentů JAMU z roku 
1992 (Radim Fiala, Petr Hal-
berstadt, Pavel Liška) se vrací 
na jeviště ve spojení s  Bolkem 
Polívkou a Šárkou Vaculíkovou.

Nekonečné pekáče plné bu-
chet paní Outěchové, řízný ná-
padník Václav, nesmělý Tichý, 
Svatava skoro svatá a hlavně 

starý mládenec Burke, který je 
na konci svých mužských sil, ale 
ještě se nehodlá vzdát, a tak svá-
dí dojemný „donkichotský“ zá-
pas s přesilou, kterou tvoří snůš-
ka lidských nectností a špatných 
vlastností. 

V základě hry je smutek. 
Smutné věci mohou být veselé 
a naopak. A silný akt v nás může 
vyvolat veselí plynoucí z tohoto 
násilí. Burke není jediný egoista, 
všechny postavy jsou více nebo 
méně egoisty.

Za vstupné zaplatíte 360,-
/390,- Kč. Vstupenky si můžete 
zakoupit v  pokladně Citadely 
s  možností rezervace telefonic-
ky nebo online na webových 
stránkách  www.citadela-litvi-
nov.cz 

Přijďte, určitě se budete skvě-
le bavit. (nov)

Legendární černá 
crazykomedie 

Podivné odpoledne 
Dr. Zvonka Burkeho

Zámek Valdštejnů ožije v červnu bohatým programem.

Červen v zámku Valdštejnů nabízí 
spoustu zajímavých zážitků 
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LITVÍNOV – Oslavy pojala lit-
vínovská městská policie jako 
velké společné cvičení všech 
složek Integrovaného záchran-
ného systému Ústeckého kraje. 
Cvičení probíhalo přímo v  cen-
tru města a bylo se na co dívat. 
Předvedli se nejen strážníci, ale 
také hasiči,  zásahová jednotka, 
zdravotničtí záchranáři a armá-
da. 

Parkoviště v ulici Školní bylo 
v pátek plné. Svou techniku tu 
rozložily všechny složky IZS 
Ústeckého kraje. Dokonce najel 
i obrněný vůz Pandur Armá-
dy České republiky. Nechyběli 
psovodi s  ukázkami výcviku 
psů, sebeobrana, velmi ostrý 
zásah Zásahové jednotky Po-
licie ČR proti ozbrojeným pa-
chatelům loupeže, hasiči po 
improvizované autoneho-
dě otevřeli auto doslo-
va jako krabičku od 
sardinek. Všem 
ukázkám při-
hlížely stov-
ky dětí 
z  litví-

n o v -
s k ý c h 
z á k l a d -
ních škol. Po 
skončení akce se 
všechny uniformy 
přesunuly do zámku 
Valdštejnů. Tady se děko-
valo a oceňovalo. Za spolu-
práci poděkoval velitel Městské 
policie Litvínov Zdeněk Urban 
postupně Územnímu odboru 
Policie ČR, krajským psovo-
dům, Hasičskému záchran-
nému sboru Ústeckého kraje, 
Zdravotnické záchranné služ-
bě Ústeckého kraje, Jednotce 
sboru dobrovolných hasičů 
Litvínov, za podporu pak 
1. náměstkovi hejtma-
na Ústeckého kraje 
Martinu Klikovi 
a vedení Ústec-
kého kraje 
a symbo-
l i c k y 

i ve-
d e n í 
m ě s t a 
L i t v í n o v . 
Ocenění pře-
vzali strážníci za 
15, 20 a 25 let služby. 
Čtvrt století u Městské 
policie Litvínov slouží Jo-
sef Havlík, Zdeněk Urban, 
Radka Bártková a Renáta Brab-
cová. „Všem složkám Integro-

V Litvínově se slavilo čtvrt 
století městské policie

vaného záchranného systému 
Ústeckého kraje, které se podílely 
na společném cvičení v rámci 
oslav 25. výročí Městské policie 
Litvínov, a všem dalším organi-
zátorům děkuji. Akce se mimo-
řádně povedla,“  poděkoval  na 
závěr velitel Zdeněk Urban.  

 První debaty o potřebě 
vzniku městských policií se 
datují do let 1990 a 1991. 
Ve společnosti vzrůs-
tala kriminalita, 
policie prochá-
zela změna-
mi, udržet 
pořádek 
b y l o 

obtížné. V té době pomáhala 
s bezpečností také armáda. 

(pur)
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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®

Plus plán je knížka plná slevových poukazů na servisní úkony, 
nákup Originálních, Výměnných a Economy dílů Volkswagen® 
a Originálního příslušenství Volkswagen® pro osobní i užitkové 
vozy. S poukazy z Plus plánu ušetříte nemalé finanční 
prostředky. Knížka je pro Vás připravena k vyzvednutí  
v našem autorizovaném servisu Volkswagen.

Plus plán
Plus pro Váš vůz. Plus pro Vás.

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
 ■ Nabízím výbavičku na mimin-

ko na první půlrok, bezvadný stav, 
moderní. Domluva telefonicky, 
levně. Telefon: 737 586 243

 ■ Na campování nabízím 2 spací 
pytle, pěkné na zipy, 2 000 Kč/kus. 
Telefon: 737 586 243

 ■ Kdo by za výplatu posekal ka-
ždých cca 20 dnů benz. sekačkou 
menší zahrádku, včetně odvozu 
trávy. Volejte na tel.: 604 103 485 
po 19. hod.

 ■ Koupím staré hračky, stavebni-
ce merkur, vláčky merkur, auta na 
bowden, pásáky, indiány z NDR aj.. 
Telefon: 608 224 183

 ■ Prodám potahy sedadel na 
Fiat Seincento, dále polstrování 
kufru stříbrné, chránič volantu 
proti slunci, stříbrný. Celková cena 
300 Kč. Telefon: 602 956 929, 606 
262 236

 ■ Prodám lezlo pro kočky – škra-
badlo. Výška 80 cm, šířka 60 cm. 
Nepoužité. Cena 800 Kč. Telefon: 
607 655 455

 ■ Prodám bílou fl ashku na kartu 
mobilní internet za 600 Kč. Tele-
fon: 606 262 236

 ■ Prodám úplně nové knížkové 
červené pouzdro na telefon Xiomi 
Mimax 6.44 – cena 320 Kč. Telefon: 
606 262 236

 ■ Prodám kožené, objemnější 
křeslo, krémové, zhotovené na 
zakázku jako odpočinkové. Pů-
vodní cena 15 000 Kč, nyní 4 500 
Kč. Litvínov – Osada. Telefon: 736 
469 724

 ■ Prodám starožitné sklo – por-
celán – mísy – vázičky – sošky – 
pěkné, značkové, nepoškozené. 
Telefon: 607 652 434

 ■ V Mostě prodám 4x stoly spoje-
né s lavicemi trubkami, 4x sluneč-
ník, vhodné před restauraci, chatu, 
ohniště – bytelné – cena za stůl a 
slunečník – 1 700 Kč. Telefon: 607 
277 880 – večer

 ■ V Mostě prodám 6 dřevěných 
stolů ze zrušené hospůdky (4-6 
osob), 600 Kč/ks. Jsou v pořádku. 
Telefon: 607 277 880

 ■ Prodám nerez dřez s odkapá-
vačem 44x88 cm, málo použitý 
– 500 Kč, nové nářadí ke krbu – 
černozlaté – lopatka, smetáček, 
pohrabáč, proutěný koš na dřevo 
ke krbu – vše za 1 100 Kč. Telefon: 
607 277 880

 BYTY, DOMY
 ■ Prodám byt 3+1 v Litvínově na 

Osadě. Cena: 850 000 Kč. Telefon: 
775 682 969

 ■ Prodám garáž v ulici Pionýrů 
v Mostě, elektřina není zavedena. 
Cena 70 000 Kč. Telefon: 737 818 
916

 ■ V Mostě prodám 3x velký byt 
ve vile, 4x garáž, velká zahrada, 
dům je rekonstruovaný s velkou 

terasou, pergolou, udírnou, letní 
chatkou, plastová okna, ústřední 
topení. Telefon: 607 277 880 – ve-
čer

SEZNÁMENÍ
 ■ 66 letý nekuřák, abst., středo-

školák, 180/96, hledá příjemnou 
ženu pro spolužití. Užít si volného 
času pro procházky, výlety, houby. 
Bydlím v RD na Lounsku. Telefon: 
721 310 917

 ■ Nějaký fajn chlap se ještě na-
jde někde? Já 34/80/160 cm z 
Mostu, pište na číslo 607 109 439, 
budu se těšit.

 ■ Muž hledá ženu pro vztah od 
30 do 55 let. ZN: Žít si klidný život 
– Honza. Kontakt v redakci

 ■ Přitažlivou ženu hledá zdravý 
67 letý, 171 cm, nekuřák. Výtvarné 
a sportovní zaměření vítáno. Mož-
no se i přistěhovat. Telefon: 705 
233 646

 ■ 70letá důchodkyně (SŠ), hledá 
motorizovaného kamaráda. To-
lerantního, vzdělaného. Pozdější 
společný život možný. Telefon: 604 
532 781

/occentralmost

www.centralmost.cz

centralmost

DEN PLNÝ ZÁBAVY A SOUTĚŽÍ
NEJEN PRO DĚTI

3. 6.  14 - 17h

vyhrazeno
NEJLEPŠÍ

Soutěže * Tvořivé dílničky * Fotokoutek 
Balónkář * Malování na obličej 

Základní škola a mateřská 
škola v Mostě hledá 

kuchaře/kuchařku. 
Možno i důchodce/důchodkyně. 

Vítáme praxi v oboru. 
V případě zájmu pište na 

mail offi ce@amaschool.cz, 
tel. 702279927

Prodám dětský golfový bag (7-9 let), 
půlset. Po prvním hráči, používaný rok 
a půl. Cena 1.200,- Kč (původní cena 
3.700,- Kč). Tel: 739 030 454
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MFK nastoupí 
v sobotu proti Štětí

Mostecký fotbalový klub 
se v dalším kole divizní sku-
piny B představí na domácím 
hřišti. Jeho soupeřem bude 
v  sobotu 3. června od 10.15 
hodin celek SK Štětí. Jedná se 
o souboj sousedů v  tabulce. 
Pokud Most vyhraje, může 
svému pronásledovateli od-
skočit až na pět bodů. 

Memoriál Oldřicha 
Rouda pošesté

Start v pořadí již 6. roční-
ku cyklistického memoriálu 
Oldřicha Rouda – jarního 
seriálu se uskuteční v neděli 
4. června v Litvínově u spor-
tovní haly u Koldomu. Zá-
vod je vypsán pro děti od 3 
do 16 let na horských kolech. 

Opět na závod 6hod 
Le Most

Amatérský automobilový 
závod s  více jak desetiletou 
tradicí se uskuteční v  úte-
rý 6. června na Autodromu 
Most. Účastníci nepotřebují 
licenci závodního jezdce. 
Piloti se ve vozech budou 
střídat, podle zakoupené-
ho času. Vzhledem k délce 
závodu jezdci i diváci zaži-
jí také tankování, výměnu 
pneu matik či změny v nasta-
vení vozu.

Jiřetín do Modlan, 
Litvínov do Vilémova

Oba zástupci Mostecka 
v  krajském přeboru v  kopa-
né dospělých míří na hřiště 
svých soupeřů. Sestupem 
ohrožený Sokol Horní Ji-
řetín zajíždí na horkou půdu 
do Modlan. FK Litvínov se 
střetne ve Vilémově s domá-
cím SK Strap – Stratec.

Soutěž v puttování 
V sobotu 3. 5. 2017 pro-

běhne na mosteckém golfo-
vém hřišti MISTROVSTVÍ 
KLUBU JEDNOTLIVCŮ 
V PUTTOVÁNÍ, které na 
mostecké hřiště přináší dob-
ře známý MULLIGAN BAR. 
Soutěž je určena pro všechny 
hráče i nehráče golfu, pro 
děti i dospělé, pro amatéry 
i profesionály i pro širokou 
veřejnost, která se může jen 
pobavit. Formát hry je stano-
ven na 2x 9 greenů, přičemž 
každý hráč bude na každém 
greenu puttovat ze dvou pev-
ně stanovených pozic. Vy-
rovnání mezi hráči bude pro-
vedeno ve výši 1/6 osobního 
HCP, přičemž hráči bez HCP 
nastoupí se základní hodno-
tou 54. Vítězství bude určeno 
v kategoriích netto i brutto, 
přičemž nejlepší hráči bu-
dou moci používat titul Mi-
str klubu v puttování, První 
vicemistr klubu v puttování 
a Druhý vicemistr v puttová-
ní. Konečně nastává čas, kdy 
lze obejít mostecké hřiště 
s jediným míčkem.

Plán přípravných 
zápasů je znám

Plán přípravných zápa-
sů hokejistů extraligového 
HC Verva Litvínov je znám. 
V  něm jsou zahrnuty čtyři 
zápasy s  extraligovými cel-
ky, čtyři zápasy s týmy I. ligy 
a čtyři zápasy v rámci turna-
je v německých Drážďanech. 
K  prvnímu utkání Litvínov 
nastoupí v  úterý 1. 8. doma 
proti  Ústí nad Labem. 

 (jak)

ZBÝŠOV - V  sobotu 13. května 
2017 se ve Zbýšově konal již 9. 
ročník poháru starosty města 
Zbýšov dorostu a juniorů v kla-
sickém silovém trojboji s  mezi-
národní účastí. Na tuto oblíbe-
nou soutěž se každým rokem 
sjíždí mnoho závodníků z Česka 
i Slovenska. 

Letos se však poprvé soutěžilo 
bez dresů a bandáží, což zapří-
činilo masivní nárůst přihlášek 
a pořadatelka byla nucena udělat 
ještě jedno závodiště na jiném 
místě. O tom, že je tato soutěž 
u mládeže velmi oblíbená, svědčí 
i rekordní počet 102 soutěžících. 
Samozřejmě i zde měl své zastou-
pení oddíl SKST Litvínov, který 
zde reprezentovali dorostenci 
Tomáš Hájek a Jan Merhaut. 

Nejprve přišel na řadu To-
máš, který startoval v  kategorii 
do 66 kg. Toto byla teprve jeho 
druhá soutěž v kariéře a tak jeho 
hlavním cílem bylo vytvořit si 
nové osobní rekordy a pomalu 
se blížit ke svým zkušenějším 
soupeřům. To se nakonec poda-
řilo a s výkony: dřep 92,5 + benč 

67,5 + m.tah 102,5= 262,5 kg si 
vytvořil všechny čtyři osobáky. 
Nakonec se mu ještě povedlo 
porazit dva ze svých soupeřů, 
čímž si zajistil 8. místo.

Honza, který startoval v  nej-
početnější kategorii do 74 kg, 
je přeci jen o trochu zkušenější 
a tak kromě nových osobáků 
útočil i na své soupeře, aby zís-
kal co nejlepší umístění. Hon-
za si rovněž vytvořil všechny 
čtyři osobáky, ale na medai-
li to bylo stále daleko. Přesto 
s výkony dřep157,5 + benč 80 
+ m.tah157,5= trojboj 395 kg 
skončil v silné konkurenci těsně 
za polovinou startovního pole 
na pěkném 8. místě.     

Oba naši závodníci tedy 
skončili na 8. místě, ale zatím 
co Tomáš byl se svým výkonem 
velmi spokojen, tak Honzu mr-
zel jeho poslední nezvládnutý 
pokus v mrtvém tahu, který by 
však na umístění nic nezměnil. 
Výkonnost se však pořád ještě 
u obou zvyšuje a tak je naděje, 
že si v září povedou ještě lépe. 

Text a foto: Dušan Švarcbach

Osobní rekordy na 
medaili nestačily

Tomáš Hájek - základní pokus 60 kg v benchpressu.

MOST – Házenkářky DHK Baník Most dvakrát doma porazily Slavii 
a mohly slavit svůj pátý mistrovský titul v řadě. 

Nedělní utkání začalo obdob-
ně jako to sobotní, Most se vel-
mi záhy dostal do vedení a první 
poločas zakončil s pětibranko-
vým rozdílem. Druhá půle se 
ale nesla v duchu řady nepřes-
ností a Slavii se nakonec poda-
řilo náskok Baníku stáhnout až 
na rozdíl pouhých dvou branek. 
Most ale větší drama nepřipustil 
a zlepšenou hrou v závěru opět 
odskočil a v posledních minu-
tách utkání už jen bezpečně 
kontroloval výsledek. 

„Jsme šťastní, že jsme finálo-
vou sérii nakonec otočili, asi už 
to bude nějaká naše nová tra-
dice. Byl to zápas velkých ner-
vů, velká psychická bitva a my 

jsme strašně rádi, že to takhle 
dopadlo. Samozřejmě jsme vel-
mi šťastní i radujeme se z páté-
ho mistrovského titulu v řadě. 
Obrovský dík patří také našim 
skvělým fanouškům, kteří po 
oba finálové zápasy v mostecké 
hale vytvořili úžasnou atmosfé-
ru a hnali nás stále kupředu. Ne 
nadarmo se říká, že v Mostě je 
nejlepší publikum a ve finále se 
to opět ukázalo,” nechal se po 
utkání slyšet Peter Dávid, trenér 
čerstvého mistra ČR. 

„Ze včerejška na dnešek ne-
bylo příliš prostoru na přípravu, 
ale po obědě jsme si dali video, 
na kterém jsme si ukázali naše 
včerejší školácké chyby a řekli 

si, že pokud se jich vyvarujeme, 
mohl by to být dramatický zápas. 
To se, myslím, povedlo, a nako-
nec dnešní střetnutí odpovídalo 
úrovní souboji o mistrovský titul. 
Odvedli jsme maximum a s na-
ším výkonem i s konečným titu-
lem vicemistra jsme maximálně 
spokojeni,” řekl po třetím utká-
ní finále trenér hostující Slávie 
František Štika.

DHK Baník Most: DHC Sla-
via Praha 24:21 (17:12). Nejvíce 
branek: Most- Mikulčík 7, Je-
řábková 5/1, Szarková 5, Růč-
ková 3/1 – Slavia: Kutlvašrová 
5, Chlupová 4, Kordovská 3, 
Šetelíková 3 Rozhodčí: Blanar, 
Haramul. Sedmimetrové hody: 
3/2- 3/1. Vyloučení: 3/5. Diváci 
920. Konečný stav série Most – 
Slavia 2:1 na zápasy.  (jak) 

MOST - V sobotu 3. června se na mosteckém hipodromu opět po 
roce sejdou milovníci horských kol. MTB maraton Specialized Ex-
trém Bike Most se bude konat již po šestnácté. 

Pořadatelé opět přichysta-
li náročnou trať, vedoucí přes 
kopce Ressl, Hněvín a Širák. 
Pro méně zdatné cyklisty bude 
k dispozici i varianta Hobby, 
jenž vede po zpevněných ces-
tách v okolí vodní nádrže Ma-
tylda. Závodit budou i nejmlad-
ší sportovci na odrážedlech 
a dětských kolech.

Poslední víkend před závo-
dem pořadatelé věnovali přípra-
vě tratě. V lese tedy bylo možné 

potkat cyklisty v montérkách 
s hráběmi a nůžkami. S přípra-
vou tratě neodmyslitelně souvisí 
i úklid odpadků v jejím okolí, 
jehož druhá fáze bude následo-
vat ihned po skončení závodu.

V areálu hipodromu si v so-
botu díky dalším doprovodným 
akcím přijdou na své nejen zá-
vodníci, ale i jejich doprovod. 
Nebude chybět tradiční soutěž 
v lezení na pivní přepravky, 
dočkáme se nového rekordu 

v počtu naskládaných bedýnek? 
Přítomna bude také Kološkola 

se svojí umělou dráhou s dřevě-
nými překážkami, které simulu-

jí přejezd nerovností, jako jsou 
obrubníky, schody, průjezdy za-
táčkou, vlny, lávky, apod. Dráha 
je primárně určena pro děti, ale 
jak jsme zjistili v předchozích 
ročnících, oblibu si našla i mezi 
dospělými. Přítomen bude také 
stánek s elektrokoly, která bude 
možné si zapůjčit.

Připomínáme, že do pátku 
2. června je možné přihlásit se 
do závodu. Veškeré informa-
ce vč. on-line přihlášky jsou 
na webových stránkách www.
klmost.cz. Aktuální informace 
naleznete také na facebookové 
stránce události.  (spe, jak)

Na Extrém Bike Most na hipodromu již v sobotu

Házenkářky otočily sérii se 
Slávií a mají pátý titul v řadě

CHOMUTOV - V uplynulém víkendu litvínovští plavci bojovali o ti-
tuly krajského přeborníka při jarním přeboru staršího žactva Ústec-
kého kraje v  Chomutově. V  počtu šesti plavců, z  toho čtyř děvčat, 
přivezli 11 titulů krajského přeborníka, 4 stříbrné medaile a 5 me-
dailí bronzových.

V kategorii čtrnáctiletého 
žactva si skvěle vedla Alexan-
dra Letaliková, která vybojovala 
5 titulů krajského přeborníka 
na tratích 100 m a 200 m prsa, 
200 motýl, 800 m volný způsob 
a 400 m polohový závod. K pěti 
zlatým přidala stříbro na trati 
400 m volný způsob.

Mezi třináctiletými žačkami, 
kralovala Kamila Javorková, kte-
rá získala 6 titulů krajského pře-
borníka na tratích 100 m a 200 m 
volný způsob, 100 m a 200 m 
motýl, 200 m a 400 m polohový 
závod. Stříbrná dohmátla na tra-
ti 50 m volný způsob. 

V kategorii čtrnáctiletých žáků 
si výborně vedl Josef Jupa, který 
vybojoval dvě stříbrné medaile 
na tratích 200 m motýl a 200 m 
znak a bronzová příčka mu pat-
řila v závodě 100 m motýl.

Adam Brettschneider, v  ka-
tegorii třináctiletých žáků, zís-
kal bronzovou medaili na trati 
100 m prsa a Eliška Němcová 
mezi dvanáctiletými žačkami 
dohmátla bronzová na trati 200 
m prsa. 

Parádní výkon předvedla 
děvčata v  obou vypsaných šta-
fetových závodech. Na trati 4 x 

50 m volný způsob ve složení 
Kamila Javorková, Adéla Wo-
hlová, Eliška Němcová a Lucie 
Toušková cinkla bronzová me-
daile a shodnou příčku obsadila 
i štafeta na 4 x 50 m polohový 
způsob ve složení Adéla Wohlo-
vá, Alexandra Letaliková, Kami-
la Javorková a Lucie Toušková.

Pro všechny kategorie star-
šího žactva byl tento přebor 
nominačním závodem na nad-
cházející mistrovství České re-
publiky. Dvanáctiletí navštíví 
Zlín, třináctiletí Ostravu a čtr-
náctiletí Pardubice.  (has, jak) 

Litvínovští plavci mají jedenáct 
titulů krajského přeborníka
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MOST – Žáci 7. Základní školy 
v  Mostě, v  ulici J. Arbesa, opět 
zažili natáčecí dny. Letos se zde 
uskutečnil už třetí ročník projek-
tu Animace – Imaginace. Vznikly 
tak nové krátkometrážní animo-
vané fi lmy, které budou soutěžit 
a prezentovat školu, ale i město 
Most na festivalu animovaného 
fi lmu v Plzni.

Filmaři opět navštívili Nej-
lepší školu v  republice (7. ZŠ), 
a to již posedmé. V  průběhu 
let se ale škola navíc zapojila do 
projektu Animace – Imaginace, 
jehož cílem je začleňování filmu 
do výuky. Letos se konal třetí 
ročník projektu a účastnili se ho 
žáci druhé a sedmé třídy. 

Druháci letos natáčeli čty-
ři animované filmy na téma 
záchrany životního prostředí 
a záchrana planety. Vznikly 
tak filmy s  různým zpracová-
ním. Moře plastu, Opičí ne-
mocnice, Jak zvířata vyzrála 
na pytláka a Zachránci lesa. 
„Utvořili jsme čtyři skupiny 
a vznikly čtyři filmy, každý se 
zabýval jinou částí ekologie, 
například záchranou zvířat, 
záchranou planety jako takové. 
Filmy máme hotové a animáto-
ři, kteří byli úžasní a pohodoví, 
děti naučili nové základní tech-
niky. Navíc se díky tomu žáci 
naučili i nová anglická slovíč-
ka, která jsme do výuky v sou-
vislosti s  animací zapojili,“ 
uvedla třídní učitelka 2.A Pav-
lína Havelková. Loni děti na-
táčely film o cirkuse, a protože 
byly teprve v první třídě, byla 
animace zaměřená a spojená 
i s výukou písmenek. 

Vyrobené filmy pak v  září 
poputují na festival animova-
ného filmu v Plzni, kde soutěží 
s ostatními filmy škol z dalších 
měst. „Na konci roku děláme 
i projekci pro rodiče a prarodiče, 
kteří jsou vždycky hodně dojatí 
a moc se jim to líbí. Nakonec fil-
my dětem stáhnu - když se v páté 

třídě loučíme, tak je dostanou 
jako dárek,“ přiblížila dále Pav-
lína Havelková a připomněla: 
„Filmy budeme posílat i našim 
kamarádům z Green Life na Su-
matru, kde nás také budou pro-
pagovat.“  

Animované filmy natáčeli 
také žáci sedmé třídy, kteří se 
s filmováním a animací sezná-
mili už před sedmi lety. Pat-
ří mezi průkopníky na škole 
a dnes jsou mezi nimi už zruční 
a šikovní filmaři. „Je to výjimeč-

ná třída, animuje už po sedmé 
a děti už toho o animaci a filmu 
hodně vědí. Přípravu jsme pro-
to volili tak, že jsme je zapojili 
do filmu úplně natvrdo a téměř 
profesionálně. Žáci dělali různé 
žánry, záběry a střihové fígle, 
což s  dětmi, s  nimiž začínáme, 
se až takto dělat nedá. Ty star-
ší už musí využívat schopnost 
dívat se, vymýšlet vhodný pří-
běh, který je krátký, smysluplný, 
zároveň ale sdělný…“ pochva-
luje si spolupráci se sedmáky 
ze 7. ZŠ Martina Voráčková, 
hlavní koordinátorka projektu 
a lektorka plzeňské Animánie. 
Mezi žáky školy se tak začínají 
probouzet talenty a někteří se 
o film zajímají natolik, že by jej 
chtěli jít studovat profesionál-
ně. „Jsou tu žáci, kteří se zají-
mají o podobnou školu. Naši 
animátoři, kteří jsou z  FAMu, 
jim tak mohou sdělit zkušenos-
ti. Multimédia, která ovládají 
svět - ať už v oblasti filmu hra-

ného nebo animovaného, to je 
i reklama, grafické zpracování, 
propagace… Mohou tyto zku-
šenosti využít k  jakékoliv práci 
s médii,“ doplnila ještě Martina 
Voráčková. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

ANKETA
Co se vám nejvíc na 

fi lmování líbilo?
(Odpovídají žáci 2.A/ 7.ZŠ 

Most)

Tomáš Remuta
„Mě by 
hodně ba-
vilo ani-
m o v a t . 
D ě l a l i 
jsme pří-
běh, kde 
byla zví-

řátka, zeměkoule a životní 
prostředí. Nejvíc mě bavilo 
při animaci fotit a pracovat 
s foťákem.“ 

Adam Kolařík
„Líbilo se 
mi, jak 
jsme natá-
čeli a hlav-
ně všech-
no okolo 
ozvučení 
f i l m u , 

nebo třeba i jak se dělají ti-
tulky.“ 

Štěpán Nový
„Mě bavi-
lo právě to 
f o c e n í , 
a jak se to 
na fotce 
postupně 
h ý b a l o , 
jak jsme 

rozpohybovávali postavičky 
ad. Animovat filmy je hodně 
zajímavý a zábavný.“  

Anna Bunešová
„Mně se 
nejvíc lí-
bilo, jak 
jsme si 
pomáhali 
s  různými 
v ě c m i . 
K a ž d e j 

z nás věděl, co má dělat. 
Měli jsme taky nejlepšího 
žáka ve třídě, co dokáže 
hodně myslet, a nejlepší 
z nás, co hezky kreslí a umí 
jiný různý věci, tak jsme po-
máhali. Líbilo se mi to moc. 
A těším se na další.“ 

Šimon Luska
„ B a v i l o 
mě, jak 
j s m e 
ozvučova-
li různý 
části fil-
mu, dělali 
jsme po-

stavičky a mohli s nimi hý-
bat. Každej z  nás se dostal 
k  nějaké zajímavé činnosti 
a všichni jsme se vystřídali 
a bylo to prostě super.“ 

Veronika Burdová
„Na ani-
m o v á n í 
mě bavilo 
ú p l n ě 
všechno. 
Nejvíc ale, 
jak jsme 
spolupra-

covali a měli velkou partu. 
Bylo to strašně zábavný 
a hodně zajímavý.“  (sol)

Školáci z Mostu 
znovu natáčeli 

Letos o 
záchraně 
planety

Letos se podruhé projektu zúčastnili i žáci 2.A.Letos se podruhé projektu zúčastnili i žáci 2.A.

Žáci 7.A jsou v animaci už zkušení, chválí je i profesionální fi lmaři.Žáci 7.A jsou v animaci už zkušení, chválí je i profesionální fi lmaři.

K animaci využily děti i plyšových hraček.K animaci využily děti i plyšových hraček.

Tak zas za rok - společné foto 2.A s fi lmovým štábem.Tak zas za rok - společné foto 2.A s fi lmovým štábem.

I malí školáci už ovládají základní techniky animace.I malí školáci už ovládají základní techniky animace.

S fi lmaři to děti baví.S fi lmaři to děti baví.


