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 � ŽELEZNIČNÍ MUZEUM

CHOMUTOV – Jen do 
28. října je přístupný 
chomutovský depozitář 
železničního muzea  
v Národním technickém 
muzeu v Chomutově. 
Otevřeno - Čt, Pá, So, 
Ne od 9 do17 hodin.  
Vstupné 110 Kč, snížené 
70 Kč, rodinné  270 
Kč . www.muzeum-
chomutov.cz. 

 � STRAŠIDELNÝ 
ZOOPARK

CHOMUTOV - Zoopark 
Chomutov zve děti 
27. 10. na odpoledne 
plné zábavy, kterou 
zakončí podvečerní 
strašidelný lampiónový 
průvod zooparkem 
a ohňová show. Přijďte 
v halloweenské masce na 
dětskou ZOO. Vstupné: 
dle vstupného zooparku. 
www.zoopark.cz. 

 � NOC SVĚTEL   
V ANNABERGU  

ANNABERG – Vydejte 
se 27. 10. na návštěvu 
annaberské noci 
světel a nákupů až do 
22 hodin. Lukrativní 
nabídky a zajímavé akce 
obchodů a kaváren činí 
z annaberské noci světel 
neobyčejný zážitek. 
Vstup: zdarma. www.
annaberg-buchholz.de 

Ð

MOST – Nový komediální seriál 
MOST! scénáristy Petra Kolečka 
a režiséra Jana Prušinovského 
se poprvé představí divákům 
v Ústeckém kraji. Speciální 
předpremiéry připravuje Česká 
televize ve spolupráci s Filmo-
vou kanceláří Ústeckého kraje. 
Odehrají se 30. října v Ústí nad 
Labem a 8. listopadu v Mostě. 

Další projekce jsou pak naplá-
novány v Plzni, Ostravě a v Pra-
ze. Výtěžek ze vstupného po-
putuje na účet Hospice v Mos-
tě. „Komedie nejvíc chutnají ve 
společnosti jiných smějících se li-
dí. Chceme fanouškům ostřejšího 
humoru dopřát zážitek posílený 
o velké plátno, dobrý zvuk a spo-
lečnost dalších desítek podobně 
naladěných diváků. Už jsme prv-
ní epizody takto pouštěli v Brně. 
A stojí to za to,“ říká kreativní 
producent Michal Reitler. Seri-
ál MOST! se poprvé představil 
na festivalu televizních a online 
seriálů Serial Killer v Brně letos 
v květnu, v červnu pak v mos-
teckém kině Kosmos proběh-
la projekce pro spolupracovní-
ky, kteří se na natáčení seriálu 
podíleli. Nyní seriál, respektive 
první tři díly, budou moci vidět 
diváci a fanoušci v dalších pěti 
městech. 

Přijďte na seriál MOST, pomůžete hospicu

Termín prvního povoleb-
ního zastupitelstva, na kterém 
se volí primátor města, radní 
a náměstkové, může být stano-
ven až s ohledem na rozhodnu-
tí soudu.  Krajský soud je povi-
nen o případné neplatnosti vo-
leb rozhodnout do dvaceti dnů 
od podání stížnosti. Pokud soud 
platnost voleb potvrdí, může 
dosavadní starosta či primátor 
města svolat ustavující zasedání 
nově zvoleného zastupitelstva.  
Vzhledem k tomu, že do uzá-
věrky novin (středa 24. 10.) se 
soud k žádné ze stížností nevy-
jádřil, nelze s určitostí říci, kdy 
by se nově zvolení zastupitelé 
města Mostu mohli k prvnímu 
zasedání sejít. Pokud však soud 
poslední ze stížností zamítne ja-
ko neopodstatněnou, ustavující 
zastupitelstvo by se mohlo ko-
nat nejdříve v polovině listopa-

du. Krajský soud v Ústí nad La-
bem přijal dvě stížnosti od hnutí 
Občané městu město Občanům. 
Další dvě stížnosti podali obča-
né Peter Bažo, František Nistor, 
Radek Šváb a Roman Šváb. Po-
slední stížnost na volby doru-
čil k soudu lídr hnutí Za zrov-
noprávnění maminek František 
Kačer. 

Stranám a hnutím, která od 
občanů města Mostu dostaly 
mandát k vládnutí, se tak ote-
vírá další prostor pro vyjedná-
vání. Zatímco ostatní města na 
Mostecku už mají o svých vlá-
dách definitivně jasno, volební 
subjekty v Mostě  se dosud ne-
dohodly. O vládu v Mostě hra-
je těchto šest stran a hnutí: Pro-
MOST (16), ANO (9), SMM (8), 
ODS (4), KSČM (4), Piráti a Ze-
lení (4). 

(ina)

STížnOSTi na 
nePlaTnOST vOleb 

Odsouvá se ustavující zastupitelstvo

MOST -  Pátek 19. října byl  posledním dnem pro podání návrhu na 
neplatnost hlasování nebo výsledek voleb do zastupitelstev měst 
a obcí. Ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem dorazilo  pět návrhů 
na neplatnost voleb do Zastupitelstva města Mostu. Z tohoto dů-
vodu je svolání ustavujícího zastupitelstva na čtvrtek 1. listopadu 
nepravděpodobné. 

Seriál se z převážné většiny natáčel v reál-
ných prostředích města Mostu – v restau-
raci Severka, na Autodromu Most, v hote-
lu Cascade, v mostecké nemocnici, v OC  
Central, v kostele Nanebevzetí Panny Marie, 
v restauraci U Kalendů, v místní knihovně ne-
bo v Chanově. V průběhu 65 natáčecích dní, 
po které se seriál připravoval, si v něm zahrá-
lo celkem 821 komparzistů převážně z Mos-
tu a okolí.

POVOLEBNÍ VYJEDNÁVÁNÍ
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Československá 
párty celou noc!

MOST - Ke stému výročí založení Československa pořádá Music Are-
na Nový Obzor  „Československou diskotéku“. 

Dva skvělí DJ´s - mostecký matador DJ Honza (CZ) a moderátor 
a DJ Matúš GOGO Klajdač (SK) na jedné stage si pozvali neméně 
skvělé hosty! Dívčí legendární skupinu Holki (CZ) a slovenské duo 
MC Erik & Ivana. Program: 20 - 20.30 hodin Warm up set, 20.30 - 
21.30 hodin DJ Honza, 21.30 - 22.30 hodin MC Erik & Ivana, 22.30 
- 23.30 hodin Matúš GOGO Klajdač + autogramiáda a focení, MC 
Erik & Ivana,  23.30 - 00.30 hodin Holki,  00.30 - DJ Honza & Matúš 
Klajdač + focení a autogramiáda Holki. Vstupné 190 Kč v předpro-
deji, předprodej v síti Ticketlive. Vstup povolen od 15 let.        (nov)

V podstatě jde o jakousi in-
ternetovou obdobu schránek 
důvěry, kam děti mohou ano-
nymně vložit vzkaz a sdělit, co 
je trápí. Je to možnost informo-
vat o problému pro ty, kteří by 
se v reálném světě báli coko-
liv udělat. Dětem nic nehrozí, 
a nejen proti šikaně tak bojují 
stylem, který je pro ně napros-
to přípustný. Zároveň nejsou 
nuceny určit “agresora”, tudíž 
nejde ani o „žalování“ a apli-
kace se tak dá jen složitě zneu-
žít. „Oznamování šikany je zce-
la anonymní. Není monitorová-
na žádná IP adresa. Žáci tím pá-
dem budou vědět, že když něco 
napíší, nikdo nezjistí, že to na-
psali oni. Oznámení je postoupe-

no povolaným osobám,” ujistila 
Petra Trojnová z odboru škol-
ství Magistrátu města Mostu. 

A jaký je postup, pokud chce 
někdo oznámit případ šika-
ny? „Škola se registruje zdar-

ma na webu. Následně mohou 
aplikaci děti používat jako on-
line schránku důvěry. Stačí vy-
hledat školu a napsat, co byste 
rádi sdělili metodikovi preven-
ce na své škole,“ uvedl zakla-
datel Nenech to být Jan Sláma. 
Školy obdržely tištěné letáčky, 
plakáty a samolepky, které jim 
mohou pomoct s informová-
ním studentů. „Fungujeme pri-
márně jako webová platforma, 
ale žáci a studenti mohou vy-
užít i mobilní aplikaci, kterou 
máme jako doplněk,“ upozornil 
dále Sláma. Případ poté dostá-
vá do rukou vybraná osoba na 
škole, obvykle metodik preven-
ce či výchovný poradce. Ten se 
jím zabývá ve spolupráci s Ne-

nech to být či organiza-
cí Cesta z krize. Společ-
ně hledají cesty, jak dí-
těti pomoct. 

Přestože webová či 
mobilní aplikace při 
boji proti šikaně na 
Mostecku nefunguje 

příliš dlouho, šikanu už školáci 
oznamují. „První případy ozná-
mení šikany na Mostecku se ob-
jevily, konkrétnější ale být ne-
můžeme,“ nechtěl více prozra-
dit Jan Sláma. 

nenech to být a nedej šikaně šanci!  

www.nntb.cz

Ubližuje 
někdo tobě
nebo tvým
spolužákům?

Nenech to být, 

anonymně pomoz 

skrz webovou či 

mobilní aplikaci.

www.nntb.cz

MOST – Mostecké základní školy se zapojily do nového projektu or-
ganizace Nenech to být (NNTB). Hlavním cílem je boj proti šikaně 
a vylučování dětí z kolektivu. Školáci tak mohou anonymně oznámit 
šikanu pomocí nových webových stránek nebo i mobilní aplikace, 
a to zdarma.     

Veřejnou zakázku na revita-
lizaci plochy vysoutěžila spo-
lečnost Gardenline s.r.o. za více 
než jedenáct a půl milionu ko-
run. „V parku nyní probíhá po-
kládka odvodňovacích drenáží, 
nových elektro rozvodů pro zem-
ní zásuvky pro chladírenské pří-
slušenství kluziště, pro nové ve-
řejné osvětlení a nasvícení plo-
chy kluziště. Dále se připravuje 
podklad pro zpevněné plochy, te-
dy plocha pod kluzištěm, plochy 
sousedící a plochy chodníků,“ 

uvedla tisková mluvčí Magis-
trátu města Mostu Alena Sed-
láčková. 

Město ještě před vyhlášením 
zakázky zvažovalo různé vari-
anty zpracování zpevněné plo-
chy a využití materiálů, mezi ni-
mi byla i žula. V úvahu ale při-
padaly i velkoformátové dla-
žební kostky. „Zpevněné plochy 
budou tvořeny ze žulového mate-
riálu a budou ohraničeny nový-
mi žulovými obrubníky,“ prozra-
dila výslednou variantu mluvčí 

Sedláčková. Letos se ale celist-
vé úpravy parku s největší prav-
děpodobností už nestihnou. Po-
kračovat se tak nejspíš bude po 
zimním období. „Příští rok bude 
dokončeno veřejné osvětlení v ce-
lé ploše, bude vybudována nauč-
ná stezka z mlatu a bude tu in-
stalován nový mobiliář, jako jsou 
například lavičky a odpadkové 
koše. Přesný termín stavby z hle-
diska blížící se zimy a zhoršují-
cích klimatických podmínek za-
tím nelze určit,“ doplnila ještě 
Alena Sedláčková. 

Nově vybudovaná parko-
vá plocha bude sloužit pro kul-
turu a sport. V zimně zde bu-

de  mobilní kluziště, které tu již 
mělo letos premiéru. „Zpevně-
ná plocha kluzišti pomůže, pro-
tože tu bylo dosud jen pískové lo-
že. Zpevněná plocha bude rovná 
a stabilní, takže se už nestane, že 
si plocha pod kluzištěm bude ne-
rovnoměrně sedat a tloušťka ledu 
bude na každém místě jiná. Dal-
ší pozitivum bude i v tom, že vý-
roba ledu bude rychlejší a led bu-
de kvalitnější,“ vysvětlil úřadují-
cí primátor Jan Paparega. Po od-
klizení kluziště bude plocha pak 
využita k dalším společenským 
účelům. Konat se zde mohou 
společenské akce, promenádní 
koncerty apod.                      (sol)

v parčíku u magistrátu se začalo stavět
MOST – V borovicovém parku vedle magistrátu začal stavební ruch. 
Pro řidiče dočasně platí omezení parkování. Vzniká tu totiž nová od-
dychová zóna. Ta by měla být dokončena už během příštího roku.

„Rotary club města Mostu bu-
de mít čest přivítat izraelské-
ho velvyslance Daniela Merona. 
Připravili jsme pro něj společen-
ský program, který zahrnuje pro-
jížďku Uhelným safari v rámci 
návštěvy společnosti Sev.en Ener-
gy, návštěvu Oblastního muzea 
v Mostě, kde si prohlédne výsta-
vu k výročí křišťálové noci  ‚Ži-
li mezi námi – Židé na Mostec-
ku‘ a večer se na hradě Hněvíně 
setká s významnými osobnostmi 
veřejného a podnikatelského ži-
vota,“ uvedl současný prezident 
Rotary clubu Milan Machovec.

Daniel Meron navštíví Ústec-
ký kraj letos podruhé. V květ-
nu se zúčastnil na pozvání hejt-
mana Oldřicha Bubeníčka akce 
Barevný region, která přibližuje 
kulturu a tradice národnostních 
menšin v kraji. Daniel Meron si 
Ústecký kraj velmi oblíbil a rád 
navštěvuje turisticky zajímavé 
oblasti, zejména České Švýcar-
sko. Hejtman i velvyslanec vyjá-
dřili přesvědčení, že spolupráce 
mezi Izraelem a ústeckým regi-

onem má široký poten-
ciál. Nabízí se například 
vzájemná spolupráce 
při inovacích, vzdělává-
ní i obchodu. 

Vztahy mezi Izrae-
lem a Českou republi-
kou byly výjimečné od 
samého svého počátku. 
Z hlediska ekonomic-
kého představuje Čes-
ká republika pro Izra-
el stále významnější-
ho partnera pro Izra-
el - v oblasti obchodu, 
investic, ve vědě a tech-
nice. V roce 1947 Čes-
koslovensko na půdě 
Valného shromáždění 
hlasovalo ve prospěch 
Rezoluce o rozděle-
ní tehdejšího britské-
ho mandátu Palestina, 
a bylo mezi prvními ze-
měmi, které uznaly stát 
Izrael, stalo se tak čtyři 
dny po vyhlášení nezá-
vislosti Izraele, 18. květ-
na 1948.                  (ina)

Rotariáni uvítají izraelského velvyslance

Velvyslanec Daniel Meron.                      Foto zdroj: Velvyslanectví státu Izrael v ČR

MOST – Město Most navštíví v pondělí 29. října velvyslanec 
státu Izrael Daniel Meron. Do Mostu zavítá na pozvání zdej-
šího rotary clubu. 

Děti i rodiče mohou odesílat na-
hlášení prostřednictvím webu, ale 
i mobilní aplikace, které jsou zdar-
ma ke stažení na Google Play či App 
store.  

Ò



„Stávající existence galerie by-
la v současné době ohrožena na-
příklad i tím, že všechny využí-
vané prostory jsou pronajímány 
od jiného subjektu, a to na dva 
roky s výpovědní lhůtou tři měsí-
ce, což je vzhledem k dlouhodobé 
strategii a udržitelnosti kulturní 
instituce zcela nevhodné,“ uved-
la Lucie Dosedělová z kanceláře 
hejtmana Ústeckého kraje. Jak  
ukázala analýza, depozitáře ga-
lerie nejsou ve vyhovujícím sta-
vu a bylo by přínosné najít jiné 
odpovídající prostory pro ucho-
vávání sbírkových předmětů. 
Pracovní činnosti obou organi-
zací by se nyní měly sjednotit 
a přinést jistotu zastupitelnosti, 
nastavit nové pravomoci a od-
povědnosti. Muzeum nyní dis-
ponuje dostatečnými prostory 
včetně technického zázemí, vý-

stavních prostor, depozitářů či 
kanceláří. 

„Sloučení obou organizací bu-
de také znamenat zachování 
všech pracovních míst v galerii, 
vyjma pozice ředitele, tak aby do-
šlo k posílení lidských zdrojů mu-
zea v oblasti ekonomiky, pedago-
giky a PR, a byl tak smysluplně 
řešen problém právě se zastupi-
telností. V rámci sloučené orga-
nizace bude galerijní segment 
vyhrazen oddělením s vlastní 
správou sbírek, kurátory a stá-
lou expozicí výtvarného umě-
ní,“ doplnila dále Lucie Dose-
dělová. S ohledem na problema-
tické klima přízemního podlaží 
kostela Nanebevzetí Panny Ma-
rie bude organizace hledat také 
další alternativy využití tohoto 
prostoru k výstavním účelům.

(sol)

Jak máme zabránit to-
mu, aby kamiony míjejí-
cí se v úzkých ulicích Ru-
dolic (konkrétně v uli-
ci Ke Skále), nenajížděly 
na chodníky a nedemo-
lovaly tak obrubníky, 
popelnice (stojící před 
vraty v den vyvážení) 
a neohrožovaly chodce. 
Dnes jsem přijela z prá-
ce a opět máme propad-
lý kanál před vraty na 
chodníku. Je to asi mě-
síc, co jsme ho vlast-
ními silami a na vlast-
ní náklady opravova-
li a situace se opakuje! 
Nejen, že nás to omezu-
je ve vjezdu do vrat, ale 
také hrozí úraz lidí jdou-
cích po chodníku. Ta-
ké bych se chtěla zeptat, 
kam se obrátit se žádostí 
o opravu kanálu.

V pondělí 1. 10. 2018 by-
la problematika zhoršené do-
pravní situace, která vznik-
la uzavřením mostního ob-
jektu v Rudolicích, řešena při 
mém osobním setkání s oby-
vateli městské části Rudoli-
ce. Na tomto setkání byl vzne-
sen požadavek ke zlepšení do-
pravní situace v Rudolicích, 
a to například umístěním pře-
nosného záznamového zaří-
zení rychlosti do ul. Ke Ská-
le. Dále bylo obyvateli Rudolic 
požádáno o navýšení doprav-
ních značek „nejvyšší povole-
ná rychlost 30 km/h“ v ul. Ke 
Skále, a tím tak došlo ke zvý-
šení bezpečnosti silničního 
provozu. Dalším z požadavků 
obyvatel Rudolic bylo řešení 
problematiky zajištění bezpeč-
ného pohybu chodců v ul. Ke 
Skále a to v místech, kde ne-
ní tato ulice opatřena komuni-
kacemi pro pěší. Z informací, 
které jsou mi v současné chví-
li známy, by měly být všechny 
uvedené požadavky v nejbližší 
době vyřešeny. 

Co se týče problematiky na-
jíždění vozidel na komunikace 
pro pěší, tak zde je řešení bo-
hužel velmi složité. Komuni-
kace v ul. Ke Skále je v nejuž-
ším bodě široká cca 5,5 metru 
a provoz vozidel je zde řešen 
přechodným dopravním zna-
čením upravujícím přednost 
jedoucích vozidel. Je vždy na 
samotném řidiči, jak danou si-

tuaci vyhodnotí a rozhodne se 
porušit, či neporušit doprav-
ní předpisy. Nad celkovou do-
pravní situací v současné chví-
li pravidelně dohlíží jak pra-
covníci magistrátu, tak i měst-
ská či státní policie. Víc toho 
v současné chvíli bohužel udě-
lat nelze.

Jaký význam má zavedení 
parkoviště K+R za Divadlem 
rozmanitostí u bloku 525?

Dopravní značení parkoviš-
tě K+R v ulici Topolová za blo-
kem 525 bylo osazeno z důvo-
du blízkosti Klubu seniorů tak, 
aby zde jejich doprovod mo-
hl bez problémů zastavit a se-
nioři mohli vystoupit. V sou-
časné době je osazeno pouze 
svislé dopravní značení, kte-
ré bude doplněno také vodo-
rovným dopravním značením, 
tedy parkovacím pruhem pro 
zhruba 3 – 4 vozidla. K uvede-
né problematice dále doplňu-
jeme, že v současné době platí 
zákaz stání v celé délce komu-
nikace za blokem 525, a z to-
hoto důvodu plánujeme zpra-
cování projektové dokumen-
tace na rozšíření komunika-
ce, případně opravu chodníku 
s následnou možností částeč-
ného stání na chodníku tak, 
aby bylo možné maximálně 
zkapacitnit parkování v dotče-
né části města.

Odpovídá primátor 
města Mostu 
Jan Paparega
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 � PteJte Se POLitiKů

MOST – Městská policie v Mos-
tě má stále málo policistů ve 
svých řadách, a to i přesto že ná-
bory probíhají už více než rok. 
Městská policie přitom nabízí 
zvýhodněné platové podmínky 
a jednorázový náborový příspě-
vek ve výši dvaceti tisíc korun.  

Před více než rokem schváli-
li mostečtí radní navýšení 8 pra-
covních míst na pozice strážní-
ků Městské policie Most, kon-
krétně od 1. 9. 2017. Do svých 
řad hledá městská policie mu-
že i ženy. „Nedá se říct, že by se 
nám nepodařilo sehnat během 
kampaně ´Pracuj pro město bez-
pečnější´ nové lidi. Ale když ně-
kdo nový přišel, někdo jiný ode-
šel. V současné době se nám, my-
slím, hlavně povedlo stabilizovat 
zaměstnance a vytvořit motivo-
vané týmy, které fungují, jak ma-
jí. Také se nám podařilo vyjednat 
s vedením města jeden z nejvyš-
ších rizikových příplatků, takže 
naši strážníci mají vyšší výpla-
ty než ve většině měst, a už to-
lik neodcházejí za lepší výplatou. 
O dalším zvýšení platů jedná-
me,“ uvedl ředitel městské poli-
cie v Mostě Jaroslav Hrvol. 

Městská policie nabízí ta-
ké novinku, která by mohla po-
moci přijmout nové strážníky. 
Jedná se o „Přijímačky nane-
čisto – poznej práci strážníka“, 

kde si mohou uchazeči promlu-
vit o pracovních podmínkách 
u městské policie a vyzkou-
šet si například fyzické prověr-
ky. Zjistí, jak probíhá přijíma-
cí řízení a promluví si s ředite-
lem a dalšími strážníky o práci 
u městské policie. Dozví se in-
formace o podmínkách, které 
je zapotřebí splňovat, výši pla-
tu vypočtenou přímo pro ucha-
zeče podle započitatelné praxe, 
a dalších benefitech, které měst-
ská policie nabízí. „Kromě nábo-
rového příspěvku ve výši 20 000 
Kč je to například zajímavý za-
městnanecký tarif na mobilní te-
lefony pro 5 telefonních čísel, kte-
rý může rodině strážníka ušetřit 
několik tisíc korun měsíčně. Na-
bízíme také 5 týdnů dovolené, so-
ciální volno, tzv. sick days, stra-
venky nebo třeba možnost využi-
tí posilovny a pravidelný trénink 
sebeobrany,“ informoval o bene-
fitech ředitel Jaroslav Hrvol.  

Zájemci o práci strážníka si 
mohou v tělocvičně městské po-
licie také nanečisto vyzkoušet, 
zda by zvládli fyzické prověr-
ky. Ty prověřují fyzickou zdat-
nost v pěti disciplínách: klik, leh 
– sed, celomotorický test, běh 
na 1000 m a plavání. Fyzické 
prověrky často zájemce o práci 
strážníka odradí. „Nikdo nemu-
sí mít obavy. Úplně netrénovaný 

člověk dokáže na fyzické prověr-
ky natrénovat za pár týdnů. Rádi 
mu i poradíme, jak na to, a při-
pravíme tréninkový plán. Fyzic-
ky zdatní muži i ženy to zvlád-

nou bez problémů napoprvé,“ 
uvedl Miroslav Pokorný, in-
struktor výcviku městské poli-
cie.  

                               (sol)  

Policie stále hledá posily, slibuje další benefity   

Zájemci o práci strážníka mohou přijít každé první pondělí v měsíci 
v 9 hod. do sídla městské policie v ul. Vl. Majakovského. Mohou si ale 
domluvit i jiný termín na tel. 476 448 724.                  Foto: Daniel  Šeiner

Galerie výtvarného umění a muzeum v Mostě se sloučily 

Finančně nejnáročnější srpno-
vou veřejnou zakázkou bylo do-
plnění mobiliáře a nadzemních 
částí staveb v oddychové pobřež-
ní zóně u jezera Most, konkrétně 
oplocení, převlékárny a jednot-

livých herních prvků dětských 
hřišť. „Jelikož původně byly ná-
klady odhadovány na zhruba 2,3 
milionu, ušetří město v tomto pří-
padě díky cenové nabídce společ-
nosti Microconsult ve výši 2 008 

757 Kč asi 300 tisíc korun, 12,5 
procenta,“ uvedla tisková mluv-
čí mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. 

Nejvyšší relativní úspory 
vznikly v případě nákupu počí-
tačů pro mateřské školy. Vítězi 
této soutěže, firmě C System Cz, 
zaplatí město 191 398 Kč. Ušetři-
lo zhruba 150 000 korun, tedy 45 
procent. Významné byly i veřej-

né zakázky na revitalizaci sídlišť 
Liščí Vrch a Výsluní (firma KHL-
-EKO, cenová nabídka 986 867 
Kč, 17,5% úspora), nákup nové-
ho služebního automobilu znač-
ky VW Caddy (Louda Auto, 518 
999 Kč, 22% úspora) a dodávka 
a instalace herních prvků na za-
hradě mateřské školy v Hutnic-
ké ulici (Dřevoartikl, 156 622 Kč, 
7% úspora).                             (sol)

na zakázkách se ušetřil skoro milion
MOST – Zhruba 830 000 korun ušetřilo město během srpna na vy-
braných veřejných zakázkách. Ty se týkaly mobiliáře u jezera Most, 
herních prvků u mateřinky, revitalizace sídlišť, nákupu počítačů pro 
mateřské školy a nákupu služebního automobilu.

Co má přinést sloučení?
Sloučení by mělo znamenat lepší plnění činností obou organizací. Galerie by tak na-
příklad měla být opět sbírkotvornou organizací, na což ze strany předchozího vedení 
instituce nebyl brán delší dobu zřetel.
Nová struktura by kromě jiného měla přinést například sjednocení sbírkového fon-
du umění v rámci spádové oblasti Mostecka, jednotnou koncepci budování sbírky 
či zajistit rozvoj akviziční činnosti i v galerijní oblasti. Sbírce se rovněž dostane péče 
kvalifikovaného konzervátora a bude umístěna do vhodných depozitárních prostor.  

Co na sloučení obou organizaci říká ředitel Oblastního muzea v Mostě Michal 
Soukup? 

„Jsme připraveni naplnit zadání zřizovatele. Máme za úkol pokračovat jako muze-
um a galerie s tím, že oba směry budou vyvážené. Pravdou je, že v případě správného 
nastavení startovních podmínek bude celkový provoz instituce o dost efektivnější.“

MOST – Galerie výtvarného umění a Oblastní muzeum v Mostě se 
sloučily v  jednu organizaci. Palec pro sloučení obou příspěvkovek 
Ústeckého kraje dali tento týden krajští zastupitelé. Spojení galerie 
a muzea bude znamenat nové organizační a systémové fungování 
galerie pod hlavičkou Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Prostor Oblastního muzea.

Galerie výtvarného umění Most.
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PONDěLÍ
Kachní vývar s masem a nudlemi 25 Kč

150 g Plátek vepřové krkovice po živáňsku, špenát,  

 bramborový knedlík 98 Kč

150 g Marinované kuře na citronu ve smetanovo-rajčatové omáčce,  

 šťouchaný brambor 95 Kč

350 g Lasagne s kachním masem, rajčaty, baby špenátem  

 a parmazánem 90 Kč

ÚTERÝ
Gulášová  30 Kč

150 g Segedínský guláš, houskový knedlík 98 Kč

150 g Kuřecí prso pečené ve slanině, bramborová kaše,  

 trhané listy salátu 95 Kč

350 g Kus – kus s kousky lososa a restovanou zeleninou 90 Kč

STŘEDA
Karotkový krém s krutony 30 Kč

150 g Smažený vepřový řízek, bramborový salát, citron 95 Kč

150 g  Hovězí po burgundsku s kořenovou zeleninou,  

 bramborová kaše 98 Kč

150 g Uzené maso, dušené zelí, špekový knedlík 90 Kč

ČTVRTEK
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 25 Kč

220 g Kološvárské pečené kuře, bramborový knedlík 98 Kč

150 g Pečené karbanátky, bramborová kaše, okurkový salát 95 Kč

350 g Lívanečky se skořicí, jablky a šlehačkou 90 Kč

PÁTEK
Krupicová s vejci 30 Kč

150 g Španělská hovězí pečeně, dušená rýže 98 Kč

150 g Smažené kuřecí medailonky v pivním těstíčku,  

 vařený brambor, tatarská omáčka 95 Kč

350g Zapečené pražské brambory, kyselá okurka 90 Kč

SPeCiÁL 340 g – PeČeNÁ KACHNÍ SteHÝNKA S DUŠeNÝM ČeRVe-

NÝM ZeLÍM A ReStOVANÝMi BRAMBOROVÝMi NOKY S BYLiNKAMi

Doba přípravy speciálu cca 20 min. 120 Kč

POLEDNÍ MENU
29. 10. – 2. 11. 2018
Při objednávce hlavního chodu

je voda v ceně menu. 
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.

SAUNA 
FINSKÁ, AROMA, PARNÍ, KNEIPPOVA LÁZEŇ, LEDOVÁ FONTÁNA 

Společná sauna                                            90 min.        225 CZK / 9 € 
  Privat sauna                                                  60 min.        590 CZK / 24 € 

 

MASÁŽE 
 Klasická celková masáž                                 75 min.        590 CZK / 24 € 
 Klasická masáž (záda, krk, šíje)                   30 min.        290 CZK / 12 €  
Klasická masáž nohou včetně plosek         45 min.         365 CZK / 15 € 
 Sportovní celková masáž                              75 min.         666 CZK / 27 €                                                                                       
Sportovní masáž (záda, krk,šíje)                   40 min.        440 CZK / 18 €  
 Rekondiční masáž                                           40 min.        440 CZK / 18 € 

 

Full Package 
1x Masáž dle vlastního výběru, sauna, fitness                  810 CZK / 33€  

SPECIÁLNÍ PODZIMNÍ NABÍDKA 
PLATNÁ DO 30.11.2018 

www.hotel-cascade.cz            hotel@hotel-cascade.cz          +420 476 703 250 

Z Rady města Mostu

MOST - Offroadový areál  mos-
teckého autodromu Czech Mo-
torland nabízí nové možnosti. 
Podařilo se dohodnout jeho 
rozšíření s  vlastníkem navazu-
jících pozemků.

 „Je to dobrá zpráva pro mi-
lovníky jízd mimo konvenční 
cesty. Czech Motorland je pří-
rodní plochou  s  různými dru-
hy povrchu, a to ornou půdou, 
uježděnou jílovitou půdou či 
kombinací sypkého materiálu 
s  hlínou a kamením. Dráha je 
vybavena umělými překážkami 
- železniční svršek nebo polože-
né klády. Disponuje sjezdy, vý-
jezdy, bočním náklonem, brody 
a podobně. Trasu je třeba určit 
podle typu vozidla s  cílem pro-
jet terénem bez poškození tech-
niky a zdravotní újmy. S  jejím 
výběrem poradí naši zkušení in-
struktoři,“ upřesnil výkonný ře-
ditel společnosti AUTODROM 
MOST Ivo Diviš.

Offroadové dráhy využí-
vá i jeden z  intenzivních kur-
zů bezpečné jízdy autodromu. 
„V tomto typu kurzu se věnuje-
me především konkrétním ná-
strahám terénu. Řidič získá zá-
kladní cit pro vůz kategorie SUV 
a off-road a následně mu pomů-
žeme zvládnout všechny nástra-
hy spojené s jízdou v lehkém, ale 
i těžkém terénu. Kurz je nut-
né absolvovat ve vlastním vo-
ze. Právě proto, aby jeho maji-
tel zjistil, jak auto reaguje, jaké 
má limity,“ doplnil vedoucí in-

struktor mosteckého autodro-
mu Marek Kohoutek.

Se závodní sezonou se auto-
drom rozloučí v sobotu 27. říj-
na stylově. Vedle možnosti vy-
zkoušet si bezplatně offroado-
vou dráhu nabídne motoris-
tickým nadšencům od 9  do 

17 hodin oblíbené volné jíz-
dy s vlastním vozem po závod-
ním okruhu za příznivou ce-
nu 150 korun za desetiminu-
tové svezení. Součástí progra-
mu bude i finální kolo čtvrtého 
ročníku oblíbené soutěže ama-
térských jezdců The Most Cha-

llenge. Návštěvníci mohou také 
na malém okruhu na polygonu 
zhlédnout souboje cestovních 
vozů, které si to rozdají v závo-
du do vrchu. Vstup a parkování 
v areálu autodromu je tradičně 
zdarma. 

(nov)

auTOdROM ROZšířil OffROadOvý aReál
 Za výhodných podmínek si ho můžete vyzkoušet

Kdo dorazí v sobotu 27. října na autodrom na akci the Most AUtOSHOW na čtyřkolce, může si 
naši offroadovou dráhu vyzkoušet za výhodnou cenu. Za celý den zaplatí jen 300 korun. Pro ví-
ce informací se může obrátit na e-mailovou adresu rosenkranzova@autodrom-most.cz.

Eva Onuščáková získala oceně-
ní za dlouholetou a obětavou prá-
ci s postiženými dětmi. Na oceně-
ní ji nominovala vedoucí zařízení 
Městské správy sociálních služeb 
v Mostě Jaroslava Puntová, která 
velmi kladně hodnotí její mimo-
řádně pozitivní a citlivý přístup 
k  dětem.  Ve stacionáři  se oce-
něná pracovnice věnuje   dětem 
se zdravotním znevýhodněním. 
Stacionář funguje jako školka pro 
děti s různým postižením a je tak 

vyhlášený, že do něj děti vozí ro-
diče ze širokého okolí. Stacionář 
získal mimo jiné národní oceně-
ní za péči o děti i jako celek. Vý-
sledky pracovního nasazení Evy 
Onuščákové jsou podle vedení 
městské správy sociálních služeb 
významným přínosem v  posky-
tování sociálních služeb všem dě-
tem, které potřebují mnoho lásky, 
trpělivosti a také individuální pé-
či a podporu s ohledem na jejich 
postižení.                                   (nov)

Město Most má vyznamenanou pečovatelku

Chanov pod stejným 
správcem

MOST – Správu, opravy 
a údržbu sídliště Chanov budou 
mít i v  příštím roce na staros-
ti Technické služby města Mostu. 
Radní zakázku odsouhlasili za  2,1 
mil. Kč bez DPH. Technické služ-
by budou vykonávat také správu, 
opravu a údržbu ubytovny UNO 
v Chanově a to za maximální cenu 
1,47 mil. Kč bez DPH od 1. 1. do  
31. 12. 2019.  

Nový projekt pro 
mladistvé 

MOST – I ty můžeš jít správ-
nou cestou, to je název projek-
tu, jehož cílem je podpora pre-
ventivních aktivit pro mládež ve 
věku 15-26 let a který bude pro 
město Most – městskou policii 
realizovat spolek Most 2000. Za-
měřen je na prevenci rizikového 
chování nezletilých a mladist-
vých žijících v sociálně vylouče-

ných lokalitách, jejich motivaci 
k aktivnímu a smysluplnému ži-
votu bez agrese a násilí, konzu-
mace drog a dalších nežádou-
cích jevů. Projekt bude usilovat 
o snížení trestné a přestupkové 
činnosti mladistvých v Mostě.  

Centrální hřiště se 
rozrostla

MOST – Radní schválili za-
dání veřejné zakázky na prová-
dění správy, údržby a zajištění 
provozu centrálních dětských 
hřišť a skateparku společnosti 
Sportovní hala Mostu, a. s., od 
1. 1. do 31. 12. 2019 za měsíční 
odměnu 142 tisíc Kč bez DPH. 
Do správy je zahrnuto i nové, 
nyní kolaudované centrální dět-
ské hřiště v Rudolicích.  

Památník za více 
peněz

MOST – I v dalších letech 
budou Památník obětem 2. 

světové války spravovat Tech-
nické služby města Mostu. 
Správu, údržbu a zajištění pro-
vozu budou provádět za 1,37 
mil. Kč bez DPH a to  od 1. 1. 
2019 do 31. 12. 2021. „Oproti 
předchozím letům je cena navý-
šena o  více než 45 tisíc Kč bez 
DPH na rok, tedy necelé 4 tis.  
Kč bez DPH za měsíc, důvodem 
je inflace a navýšení mezd,“ vy-
světlila mluvčí Alena Sedláč-
ková.  

Zdravotní pomůcky 
pro seniory

MOST – Mostečtí radní vy-
hlašují veřejnou zakázku na 
dodávku inkontinenčních po-
můcek pro Městskou sprá-
vu sociálních služeb v Mos-
tě. „Městská správa měla v mi-
nulosti špatné zkušenosti s ne-
seriózním dodavatelem těchto 
pomůcek, proto bude tato za-
kázka vyhlášena formou zjed-
nodušeného výběrového řízení, 

kdy bude obesláno pět účastní-
ků, o kterých je zadavatel pře-
svědčen, že danou zakázku bu-
dou plnit odpovědně a podle po-
žadavků,“ zdůvodnila tisková 
mluvčí mosteckého magistrá-
tu Alena Sedláčková. Předpo-
kládaná hodnota zakázky činí 
1,95 mil. Kč bez DPH od 1. 1. 
2019 do 31. 12. 2020.  

Nová cesta v Josephu

MOST – Město se pus-
tí do vybudování nové úče-
lové komunikace a inženýr-
ských sítí k průmyslové zóně  
Joseph. Radní vyhlásili veřej-
nou zakázku. „Komunikace bu-
de dlouhá zhruba 284 metrů, ši-
roká 8 metrů a bude obousměr-
ná. V rámci stavby bude vybudo-
vána i dešťová kanalizace, pitný 
a užitkový vodovod a STL ply-
novod,“ doplnila mluvčí Alena 
Sedláčková. Celková předpo-
kládaná hodnota činí  více než  
19 mil. Kč bez DPH.                 (sol)

MOST/ÚSTECKÝ KRAJ - Za účasti nejvyšších představitelů Ústecké-
ho kraje proběhl na zámečku Větruše v Ústí nad Labem slavnostní 
ceremoniál při příležitosti 2. ročníku ankety „Pracovník roku v soci-
álních službách v  Ústeckém kraji“.   Mezi oceněnými je pracovnice 
Denního dětského rehabilitačního stacionáře v Mostě Eva Onuščá-
ková. 

Eva Onuščáková u hejtmana Oldřicha Bubeníčka.

MOST – Pilotní projekt sociálního bydlení se v Mostě realizuje už dva 
roky. V rámci něj jsou vytvořeny Lokální koncepce sociálního bydlení 
a Metodika hodnocení bytové nouze a vyhodnocování úspěšnosti so-
ciálního bydlení.  

Z šedesáti podaných žádostí o účast v projektu bylo vybráno 15 kli-
entů/rodin. První z nich se zabydlel v prosinci loňského roku. Se tře-
mi byla ukončena nájemní smlouva. K prvnímu říjnu letošního roku 
je stále zabydleno 12 klientů či rodin ve 12 pronajatých bytových jed-
notkách. „Za deset měsíců se podařilo pěti klientům nastoupit do práce, 
tři klienti začali aktivně řešit své dluhy, dvanáct klientů si zlepšilo kom-
petence v oblasti bydlení, čtyři rodiny s nezletilými dětmi řádně dohlíže-
jí na plnění povinné školní docházky a čtyři klienti začali řešit svůj zhor-
šený zdravotní stav,“ doplnila tisková mluvčí mosteckého magistrátu 
Alena Sedláčková.                                                                                          (sol) 

Sociální bydlení 
funguje už dva roky   



Daň za neschopnost

Nechápal, jak to všichni ko-
lem něj dělají. Kluci, se který-
mi chodil do školy a kteří nikdy 
nebyli ničím výjimeční, si jezdi-
li drahými auty, bydleli v pěk-
ných domech a měli se dob-
ře. On bydlel sám v paneláko-
vém bytě, po maturitě na gym-
náziu nesehnal lepší práci, a tak 
prodával mobily. Za 
svou výplatu si roz-
hodně nemohl do-
volit auto ani večeře 
v lepších podnicích. 
Musel se usmívat na 
zákazníky a být mi-
lý a ochotný. Kaž-
dý den, když zavíral 
obchod, tak v něm 
narůstal vztek. Utá-
pěl se v sebelítos-
ti. On je přeci stej-
ně schopný, možná 
i schopnější než je-
ho spolužáci. Po maturitě se hlá-
sil na medicínu. Nevzali ho, stej-
ně jako další dva kluky ze tří-
dy. Ti se ale nevzdali, nastoupili 
do nultých ročníků a celý rok se 
připravovali na další přijímačky. 
On nemohl. Žili sami s matkou, 
která už odmítala chodit po ve-
čerech uklízet, aby uživila kluka 
na studiích. Chtěla, aby si našel 
práci a postavil se na vlastní no-
hy. Myslel si tenkrát, že když bu-
de pracovat jako prodavač mobi-
lů, bude mít dost času a na nové 
přijímačky se zvládne připravit 
sám. Po roce mu ale bylo jasné, 
že už nemá šanci. A tak zatímco 
jeho spolužáci studovali, on zů-
stal v obchodě. Myslel jen dočas-
ně, pak že si najde něco jiného 
a začne si budovat kariéru. Ro-
ky ale plynuly a on se vypraco-
val jen na vedoucího malého tří-
členného týmu. Ačkoliv si hrál 
na šéfa, sám sobě přiznával, že je 
jen prodavač s trochu větší zod-
povědností. Závistivě sledoval 
život kluků, se kterými čtyři ro-
ky chodil na gympl a poměřoval 
se s nimi. Užíral se vlastním ne-
úspěchem. Holka, se kterou cho-
dil, by určitě nikoho z nich ne-
oslnila. Přiznával si, že jeho pří-
telkyně Soňa je jen obyčejná, ne-
výrazná, ničím výjimečná účetní 
v malé firmě. Jediné, co na ní by-
lo skvělé, byl její neutuchající 
obdiv k němu. Neustále mu dá-
vala najevo, že je skvělý a všech-
no, co dělá, dělá dobře. Proto jí 
odpustil i nedokonalou posta-
vu s několika kily navíc, kte-
rá ho nepřitahovala. V její pří-
tomnosti se cítil úspěšný a jeho 
komplex méněcennosti ustupo-
val do pozadí. Před kamarády 
se ale za Soňu styděl, a tak ji ni-
kdy nebral do jejich společnosti. 
Nevzal ji ani na oslavu narození 
prvního dítěte kluka, se kterým 
čtyři roky seděl v lavici. V hos-
podě se ten večer sešla celá par-
ta z gymplu. Všichni byli přátel-
ští, pilo se, všichni se dobře ba-
vili. I on předstíral, že se dobře 
baví. Poslouchal a vyhodnoco-
val ale každé slovo, které pad-
lo. Když se jeden z kluků zmínil 
o tom, že příští týden odlétá slu-
žebně na několik měsíců do Špa-
nělska, málem se neovládl. Dal-
ší pak objednal rundu na osla-
vu svého služebního postupu. 
Jiný se pochlubil blížící se svat-
bou a ukázal fotografii své snou-
benky, zářivé krásky, které Soňa 
nesahala ani po kotníky. Domů 
odcházel s nervy napjatými jako 
špagáty. Tu noc nespal. Stále si 
v duchu omílal všechny ty úspě-
chy svých vrstevníků. On si pře-
ci také zasloužil peníze, úspěch, 
krásnou ženu. Nebyl o nic horší 
než oni. Už to nechtěl dál snášet. 
Ačkoliv to ve skutečnosti neby-
la pravda a ostatní nijak neřeši-
li, jestli je úspěšný nebo jen pro-
davač, on sám si myslel, že se tím 

parta bavila celý večer. Určitě se 
mu společně pořádně vysmáli. 
Vedoucí v prodejně mobilů. A to 
neviděli jeho Soňu. Už toho měl 
dost. Rozhodl se, že se to mu-
sí změnit. Musí něco udělat. Ce-
lý den přemýšlel jen o tom, jak 

získat peníze. Večer, 
když zůstal v pro-
dejně sám a počítal 
tržbu, mu to došlo. 
V pokladně je to-
lik peněz, které má 
odevzdat a on sám 
odejde jen s malou 
výplatou. Přitom 
stačí natáhnout ru-
ku. Schoval peníze 
do tašky, zamkl po-
kladnu. Pak si natá-
hl rukavice a vypá-
čil její zámek. Zhasl, 

zamkl a zakódoval poplašné za-
řízení. Věděl, že zadní vchod 
prodejny není vidět městský-
mi kamerami. Než odešel, vypá-
čil zámek dveří a nechal je po-
otevřené. Slyšel, jak se rozpíp-
al alarm a odešel dřív, než mohli 
přijet strážníci. Ještě ani nedošel 
domů, když mu volali. Schoval 
si ukradené peníze a vrátil se do 
prodejny. Byl v klidu. Policie vy-
šetřovala verzi, že zloděj počkal, 
až z prodejny odejde a pak přišel 
krást. Po týdnu se v prodejně vše 
vrátilo do starých kolejí. Dve-
ře i pokladna byly opravené. On 
byl spokojený. Říkal si, že počká 
pár měsíců a všechno zopakuje. 
Tak pěkně to přeci klaplo. Zno-
vu se rozhodl krást před vánoč-
ními svátky. Tržby byly rekord-
ní. Lidé kupovali drahé mobi-
ly jako vánoční dárky. Nechápal, 
kde na to berou peníze. Sám by 
si jen těžko mohl dovolit mobil, 
který stál víc, než on vydělal. Ten 
den čekal do večera, až byl v pro-
dejně sám. Se Soňou měli výročí, 
naplánovali si večeři v restaura-
ci. On už věděl, že večer stráví na 
policejní služebně. Všechno pro-
bíhalo stejně jako poprvé. Jen 
peněz bylo podstatně víc. Před-
stavoval si, jak si je užije. Kou-
pí si lepší oblečení a na silvest-
rovské párty bude hostit všech-
ny své kamarády. Ať vidí, že má 
peněz dost. Vypáčil pokladnu, 
zapnul alarm a zamkl dveře. Ve 
chvíli, kdy páčil zámek dveří se 
za ním objevila Soňa. Šla mu na-
proti, myslela si, že spolu půjdou 
rovnou na večeři. Nechápala, co 
dělá. Zpanikařil. Za chvíli tu bu-
de policie, alarm se už zpustil. 
Potřeboval utéct, ale Soňa, jeho 
nehezká holka, za kterou se vždy 
styděl, tady stála a chtěla vysvět-
lení. Měl strach, že ho chytnou 
přímo na místě. A tak se bles-
kově rozhodl. Popadl železnou 
tyč, která byla opřená v tmavém 
rohu a vší silou uhodil Soňu 
do hlavy. Když upadla na zem, 
praštil ji ještě několikrát. Pak tě-
lo odtáhl za kontejner s odpa-
dem a dal se na útěk. Stihl to 
na poslední chvíli. Byl vyděše-
ný z toho, co udělal, ale peníze 
ho hřály v kapse. Takových ho-
lek, jako byla Soňa, může mít. 
Najde si jinou. Čekal na telefo-
nát od policie. Tentokrát ho ne-
chali dojít až domů. Netušil, že 
po poslední krádeži město na 
přání ostatních obchodníků 
rozšířilo kamerový systém. Ni-
kdy nebyl pozorný ani důsled-
ný. Spolehl se na to, že se nic ne-
změnilo a všechno mu zase vy-
jde. Když kriminalisté sledovali 
na záznamu z kamery, jak vyla-
muje zámek, jak mluví se Soňou 
a jak ji vraždí, seděl v klidu do-
ma u kávy. Byl v klidu, když se 
ozval zvonek u dveří. Netušil, že 
už si pro něj jdou. 

(pur)

soudnička
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Mostečtí asistenti prevence 
kriminality prošli „Kurzem prv-
ní pomoci pro bezpečnostní pra-
covníky“ pražské Bezpečnost-
ní akademie. „Naši asistenti se po 
celou pracovní dobu pohybují me-
zi lidmi, a proto chceme, aby stej-
ně jako strážníci kromě svých po-
vinností uměli poskytnout maxi-
málně profesionální první pomoc 
lidem přímo v ulicích. A ne jen 
správně zavolat na linku 155, což 
je zákonná povinnost všech v pří-
padě zjištění ohrožení života. Jsme 
si ale vědomi toho, že se asisten-
ti mohou v některých případech 
sami ocitnout v nebezpečí,“ uve-
dl ředitel městské policie Jaroslav 
Hrvol. Asistenti se v kurzu nau-
čili správné postupy při poskyto-
vání první pomoci a každý z nich 
si několikrát vyzkoušel tzv. algo-
ritmus první pomoci v ulicích od 
A do Z. Ten obsahuje například 
vyhodnocení bezpečnostní situ-
ace, ve které se zraněný a zasa-
hující asistent nacházejí, správ-
né oslovení zraněného, vyzkou-
šení reakce na bolestivé podněty 
člověka v bezvědomí, zjištění, zda 
zraněný dýchá, volání linky 155, 
nahlášení události a případně za-
hájení resuscitace s asistencí zá-
chranné služby na telefonu. Přes-
nou techniku resuscitace na mo-
derním modelu, který diagnosti-

kuje správnost provedení, si pak 
všichni asistenti několikrát vy-
zkoušeli. „Proškolit asistenty pre-
vence kriminality v poskytování 
první pomoci byl velmi dobrý ná-
pad. Za dobu jejich působení po-
mohli desítkám lidí, ošetření drob-
ných zranění a odřených kolen 
dětí už ani neevidujeme, jen do-
plňujeme lékárničky,“ ujistila ma-
nažerka projektů prevence krimi-
nality Veronika Loucká. 

V několika případech asisten-
ti včasným a profesionálním po-
skytnutím první pomoci zachrá-
nili lidské životy. „Asistenti na-
příklad zastavovali krvácení na 
rukách vážně pořezanému mu-
ži, který se pokusil o sebevraždu 
pořezáním břitvou, jindy poskyt-
li první pomoc a přivolali pomoc 
muži, který měl krvavý úraz hla-
vy a upadal do bezvědomí,“ uved-
la manažerka prevence krimina-
lity. Asistenti byli proškoleni již 
potřetí. První školení proběh-
lo hned jako vstupní a do ulic již 
vycházeli jako proškolení. „S kaž-
dým opakováním se znalosti zlep-
šují a díky praktickému cvičení se 
správné postupy zaznamenáva-
jí do paměti a v krizových situa-
cích se pak snadněji vybaví. Pro-
to školení pravidelně opakujeme,“ 
vysvětlila dále Veronika Loucká. 

(sol)

|Popiska
Školitel asistenty chválil. Bylo 

podle něj vidět, že první pomoc 
je zajímá a chtějí se něco naučit. 
„Udrželi pozornost po celou dobu 
kurzu, zodpovědně zkoušeli a tré-
novali,“ řekl školitel.

asistenti se zdokonalují v první pomoci, 
zachránili díky tomu už několik životů 

MOST – Mostečtí asistenti prevence kriminality v  rámci svého „za-
školování“ do praxe absolvovali kurzy první pomoci. Nebylo to však 
poprvé. Již několikrát v terénu zasahovali a zachraňovali životy.   

Počasí, jak vzpomínám, by-
lo velice nepříjemné a deštivé. 
Cestou do školy jsem se potká-
vala s dalšími spolužáky. Všich-
ni jsme se pak setkali u šaten, 
v nichž se mnohdy vyřizova-
la různá nedorozumění. Jakmile 
zazvonil zvonek, oznamující po-
čátek vyučování, žáci velmi rych-
le opouštěli šatnu. Byl to přímo 
úprk po schodech, aby nepřišli 
pozdě, neboť naše paní učitelka 
byla velmi přísná. Všichni jsme 
očekávali obligátní větu: „sed-
nout a tiše.“ Paní učitelka vstou-
pila do třídy a pokračovala ke 
stolu, kde obvykle vzala do ruky 
třídní knihu, aby si ověřila účast 
žáků. Tento den tomu tak ale ne-
bylo. Zůstala stát uprostřed třídy 
a zlomeným hlasem a uplakaný-
ma očima oznámila větu, kterou 
nikdy nezapomenu: „děti, zemřel 
nám tatíček Masaryk.“ Stála, bez 
dalšího slova, s očima upřenýma 

do okna. Nevím, kdo prvý opus-
til lavici a přistoupil k ní. Ihned 
tak učinili i ostatní chlapci a děv-
čata. Seskupili jsme se kolem ní 
a stále jsme nechápali smysl pa-
ní učitelky. Jedna její velká slza 
vyprovokovala 35 žáků k tiché-
mu pláči. Do dveří vstoupil pan 
řídící a černou stuhou označil 
roh portrétu prezidenta Masary-
ka a beze slova opět odešel. V na-
prostém tichu a nevysvětlitelném 
strachu jsme seděli. Paní učitelka 
se zvedla, pohladila beze slova ty 
nejbližší, při ní stojící žáky a pro-
pustila nás domů. Tak ukázněný 
odchod ze třídy jsem ještě nikdy 
neviděla. Dokonce ani Vladimír 
Menšík nepronesl jediné slůvko, 
což se u něho nikdy nestalo.

Při prvém výročí úmrtí pa-
na prezidenta jsem zazpíva-
la v rozhlase tři jeho oblíbe-
né písně: „Tatíčku, starý náš“, 
„Ach synku, synku“ a „Rožnov-

ské hodiny“.  Pozvání naší třídy 
do brněnského rozhlasu nebylo 
poprvé a já jsem zpívala sólo tři 
jmenované písně. K tomu nut-
no podotknout, že za jednu pís-
ničku jsem obdržela honorář 
ve výši 70 Kčs, a to byly v roce 
1938 velké peníze. Ke zpěvu mě 
přivedl pan učitel Mikša, kte-
rý moji maminku neustále pře-
svědčoval, aby mě dala na kon-
zervatoř, až přijde čas. Ale ma-
minka si neuměla představit, 
že bych odešla do Brna a tam 
studovala bez dohledu rodičů. 
Zpěvu jsem však zůstala věrná 
dodnes.

To jsou nezapomenutelné 
okamžiky, které nezapadnou, 
naopak se vybavují víc a více. 
Končím svůj příspěvek větou: 
NIKDY NEZAPOMENU.

Anděla Karlíková 
Domov pro seniory, ul. 

Barvířská v Mostě

Smutná vzpomínka na T. G. M.
Psal se rok 1937, 14. září. bylo mi tehdy 12 roků. Obyčejný úterní den.

Nácvik přesné techniky resuscitace na figuríně.

n apsali jste...

LITVÍNOV - Komici s.r.o. - jedinečné STAND 
UP COMEDY představení. Devadesát  mi-
nut plných smíchu a neotřelého humoru 
nenechá jednoho diváka klidným. 

Vedle ostřílené stálice a principála 
souboru Miloše Knora tentokrát do Lit-
vínova dorazí i oblíbený filmový a seri-
álový herec Pepa Polášek a vycházejí-
cí černá hvězda z Ústí nad Labem Dani-
el. V neděli 4. 11. od 19 hodin ve spole-
čenském sále Citadely. Vstupné: 292 Kč, 
vstupenky si můžete zakoupit v poklad-
ně Citadely nebo v síti TICKETPOR-
TAL, s  možností rezervace  online na 
webových stránkách www.citadela-litvi-
nov.cz nebo telefonicky na čísle 476 111 
487. Více na www.loudmakers.com.      

(nov)

Citadela uvede STand uP Comedy Komici s.r.o.

V Stand up komedii uvidíte Miloše Knora, Pepu Poláška a Daniela Ference.
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MOST - Z pěti nabídek upravených do podoby e-shopu vybíraly 
letos školy na Mostecku v rámci 9. ročníku grantového programu 
Chytré hlavy pro Sever Vršanské uhelné. Tři nabídky už jsou „vypro-
dány“ a dvacet šest objednávek vyřízeno. Zbývá už jen vybrat a oce-
nit v kategoriích Nový Einstein a Wichterleho laboratoř.  

Za uplynulých osm let podpořila společnost projekty 14 milióny 
korun, letos tuto částku navýšila o další tři milióny korun. V základ-
ních a středních školách v regionu se díky Chytrým hlavám studenti 
a žáci učí ve 40 nových učebnách. Devět učeben přibyde z letošního 
grantu. Také letošní Uhelná maturita, kterou v rámci Chytrých hlav 
vyhlašuje Vršanská uhelná spolu s mosteckým ekologickým cent-
rem, už zná své vítěze.  Maturitní komise vyhodnotila na první mís-
to hned dva týmy. Zaujal je projekt týmu, který zpracoval téma His-
torie a současnost užití uhlí a týmu s tématem Druhá tvář uhlí.

Technické kroužky – hit letošního  
grantu Chytré hlavy

Kroužky s technickým zaměřením ovládly devátý ročník granto-
vého programu Chytré hlavy pro Sever. Loni Vršanská uhelná na-
bídla příspěvek na jejich rozjezd nebo rozvoj v rámci e-shopu Chyt-
rých hlav vůbec poprvé. Letos tato nabídka směle konkurovala zá-
jmu škol o vybudování nových učeben. Vršanská uhelná umožní na-
příklad vznik RoboKlubu v základní škole v ulici Okružní v Mostě 
a dalších deseti badatelských kroužků v základních školách na Mos-
tecku a Litvínovsku nebo nákup vybavení do dvou elektro kroužků 
pro začátečníky a pokročilé v centru  AMAVET. V mosteckém Stře-
disku volného času se díky příspěvku těžařů děti začnou učit zákla-
dům frézování na CNC strojích. „Doufáme, že zájem o zřizování zá-
jmových kroužků s technickým zaměřením dál poroste a že si udrží 
svou přitažlivost i vzdělávací akce. Semináře, exkurze i Uhelná ma-
turita, vzdělávací projekt pro střední školy, který realizujeme společ-
ně s mosteckým ekologickým centrem, opět zmizely z e-shopu jako 
první,“ zhodnotila zájem škol mluvčí Gabriela Sáričková Benešová.

Edisonův kabinet

Největší pozornost již tradičně patřila nabídce Edisonův kabi-
net, do níž školy přihlašují projekty na zkvalitnění přírodovědného 
a technického vzdělání. Podporu na realizaci získalo sedm základ-
ních a dvě střední školy. Poprvé v grantu uspěla základní škola v Ha-
mru, kde chtějí modernizovat přírodovědnou učebnu, dále mostec-
ké základní školy v ulici Vítězslava Nezvala, která chce žákům do-
přát pomůcky do učebny chemie a fyziky a ZŠ v ulici Obránců míru 
s projektem nazvaným Přírodní vědy badatelsky, kde se žáci mohou 
těšit na nové vybavení kabinetu přírodních věd. 

Mezi středními školami uspěla střední průmyslová škola v Mos-
tě se zónou technického vzdělávání. Počítačové vybavení si mohou 
pořídit v mosteckém gymnáziu. Obě školy finanční podporu od Vr-
šanské získaly v minulosti již několikrát, průmyslovka v součtu ví-
ce než milión korun a podpora mosteckému gymnáziu přesáhla dva 
miliony. „Všechny přihlášené projekty by si podporu určitě zasloužily. 
Jsem rád, že jsme mohli pomoci alespoň některým a zvýšili náš příspě-
vek na vzdělávání za dobu existence grantu Chytré hlavy na 17 milió-
nů korun,“ uvedl Vladimír Rouček, generální ředitel Vršanské uhel-
né. Vršanská uhelná v závěru letošního roku ocení ještě držitele ce-
ny v kategorii Nový Einstein za přínos v rozvoji technického vzdělá-
vání, který získá finanční odměnu.                                                (pur)

Podpořené projekty:

 � edisonův kabinet - modernizace učeben, dílen, laboratoří, 
nebo nákup vybavení, pomůcek a materiálu pro technické 
předměty

 � Základní škola a mateřská škola Hora Svaté Kateřiny – Za-
žij na vlastní kůži

 � Základní škola a mateřská škola Strupčice – Koncept pro vý-
uku přírodovědných předmětů

 � Základní škola Litvínov – Hamr – Poznání začíná pokusem – 
modernizace vybavení přírodovědné učebny

 � Základní škola Most, V. talicha – Přírodovědná laboratoř – 
pozoruj, zkoumej, bádej a uč se

 � Základní škola Most, Vítězslava Nezvala – Vybavení odborné 
učebny chemie a fyziky

 � Základní škola Most, Obránců mírů – Přírodní vědy badatel-
sky

 � Základní a Mateřská škola Meziboří – Hravá chemie
 � Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastrono-

mie a služeb, Most – Zóna technického vzdělávání
 � Podkrušnohorské gymnázium Most – Modernizace výuko-

vého areálu výpočetní techniky
 � S Darwinem na cestách  - Uhelná maturita, semináře, exkur-

ze
 � Základní škola Most, Svážná - Příspěvek na nákup vstupe-

nek do techmania Science Centra v Plzni
 � Základní škola Most, Svážná - Seminář Co dýcháme
 � Základní škola Most, Obránců Míru - Dva semináře těžba 

a rekultivace
 � Základní škola Most, Zdeňka Štěpánka - Seminář Co dýchá-

me
 � Základní a mateřská škola Meziboří - Seminář Co dýcháme
 � SZŠ Most - Uhelná maturita
 � VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most - Seminář těžba a rekultivace
 � VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most - Seminář Co dýcháme
 � VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most - exkurze v teplárně Komořany
 � VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most - exkurze v elektrárně Počerady
 � Střední odborná škola interDACt - exkurze v elektrárně Po-

čerady
 � Střední odborná škola interDACt - exkurze v teplárně Ko-

mořany
 � Křižíkova dílna - projekty na vznik a podporu činnosti od-

borných kroužků technického zaměření
 � Středisko volného času, Most, Albrechtická - Mladý technik 

a konstruktér
 � Veselá věda - Otevření badatelských rozvojových kroužků 

na základních školách
 � Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVet - Vybavení 

elektrokroužku pro začátečníky
 � Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVet - Vybavení 

elektrokroužku pro pokročilé
 � Základní škola, Most, Okružní RoboKlub

Chytré hlavy hlásí: už je téměř vyprodáno!

MOST - Studenti VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most u Uhelné maturity před-
vedli, že pro ně žádné téma není tak těžké, aby si s ním nedokázali 
poradit. Porota proto měla opravdu těžkou práci. Své prezentace 
předvedlo devět týmů. Nakonec se porota rozhodla udělit dvě první 
místa. 

Tým ve složení Kateřina Zemanová, Kateřina Hejduková a Ale-
xandra Bauerová skvěle zpracoval téma Historie a současnost uži-
tí uhlí. Děvčata to vzala z gruntu od první těžby v Oseku po sou-
časné využití uhlí.  První místo za své zpracování tématu Druhá 
tvář uhlí získaly také Tereza Prokopová, Alena Závěťová a Kateři-
na Weinfurtová. Porotu zaujalo především to, že děvčata zdůraznila 

přínos rekultivací pro ožive-
ní krajiny a pestrý výběr ži-
vočišných a rostlinných dru-
hů, které na rekultivacích ži-
jí a vliv těžebního průmyslu 
na zaměstnanost v regionu. 

 Studenti se dříve, než za-
čali zpracovávat svá témata, 
vydali na osmitýdenní cestu 

za poznáváním těžby uhlí a všeho, co s tímto nerostem souvisí. Po-
dívali se například do technického muzea, do povrchového lomu 
nebo komořanské teplárny. „Za osm týdnů jste měli možnost vidět 
uhlí ze všech stran. Všichni jste se svých témat zhostili skvěle, všich-
ni jste maturitu udělali. Věřím, že teď už nebudete vidět uhlí jen jako 
něco, co ničí přírodu. Že uvidíte i všechny přínosy, které uhlí pro lidi 
má,“ pochválil za práci studenty Petr Mrvík. S prací maturantů by-
la spokojená i Martina Černá. Ta ocenila především zájem a kreati-
vitu, se kterými studenti ke zpracování projektů přistupovali.   (pur)

Zdravotníci bodovali u uhelné maturity

Cesta za poznáním aneb Uhelná maturita je projekt, který 
pro studenty středních škol připravuje ekologické centrum 
Most ve spolupráci se společností Vršanská uhelná. Smyslem 
projektu je prohloubit a zlepšit vztah mladé generace k ne-
rostnému bohatství naší republiky a především k uhlí.

Maturitní témata
1. Uhlí jako surovina

2. Historie těžby uhlí na Mostecku
3. Vzácné nálezy při těžbě uhlí

4. Horník dříve a dnes
5. těžba uhlí – technologie, stroje

6. Uhlí jako zdroj inspirace
7. Rekultivace na Mostecku

8. Historie a současnost užití uhlí
9. Druhá tvář těžby uhlí

První místo získalo zpracování tématu Druhá tvář uhlí.
Nechyběl ani chemický pokus, při kterém pomocí uhlí měnily 
maturantky červené víno na bílé.

Cenu vítězným týmům předali personální ředitel Vršanské uhelné Petr Mrvík, mluvčí těžební společnosti Gabriela Sáričková Benešová, ředitelka 
Agrární komory Most Ludmila Holadová, ředitel Podkrušnohorského technického muzea Zbyněk Jakš a ředitelka Ekologického centra Most Martina 
Černá.
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LITVÍNOV – Domov sociálních 
služeb Litvínov je jedním ze 
zařízení Ústeckého kraje, která 
díky projektu kraje dostanou 
novou zahradu. Je už těsně před 
dokončením a klienti si ji nemo-
hou vynachválit.

Z  projektu „Zlepšit kvali-
tu prostředí v  sídlech“ renovu-
je kraj zahrady v pěti svých za-
řízeních. V  Litvínově pracuje 
společnost VYKRUT zahrad-
ní služby, která uspěla s nejniž-
ší cenou 3,5 miliónu korun. Za-
hradu plánuje firma dokon-
čit během tohoto měsíce. Dříve 
málo využívaná zarostlá plocha 
plná náletů a příliš úzkých cesti-
ček, které vozíčkáři používat ne-
mohli, se změní v rozlehlý park. 
„Renovace zahrady byl náš dlou-
hodobý záměr. Čekali jsme jen 
na vhodnou příležitost, abychom 
zajistili financování. Nyní se po-
dařilo Ústeckému kraji zařadit 
naši zahradu do svého projektu, 
v rámci kterého se dostane obno-
vy nejen naší zahradě,“ říká ře-
ditel zařízení Vladimír Vopelka. 

Celá akce začala důkladným 
dendrologickým průzkumem 
a arboristickým projektem. Fir-
ma nejprve vykácela a odstrani-
la ze zahrady nálety a staré stro-
my. Uvolnil se tím výhled a za-
hrada dostala šanci se nadech-
nout. Následně byla vysázena 
stovka nových parkových stro-
mů, a navíc desítky keřů. „Pro 
nás je zásadní, že byly vytvořeny 
nové širší cesty. Na ty se pohodl-
ně vejdou dva vozíky vedle sebe. 
Naši klienti, i ti, kteří používají 
invalidní vozíky, si mohou užít 
prostředí nové zahrady,“ pochva-
luje si změnu Vladimír Vopelka. 

Změnu vítají také samotní kli-
enti. Při slunečném počasí je ne-
odradilo ani to, že zahrada ještě 
není zcela dokončená. „Prochá-

zíme se tu každý den. Je tu hod-
ně cestiček, můžeme tu pobývat 
celé hodiny a hodně toho nacho-
dit. Všude jsou lavičky, můžeme 
si odpočívat pod stromy. A na za-
hradu je také nádherný výhled 
z  balkonu našich pokojů. Má-
me to tu skvělé,“ nešetřila chvá-
lou seniorka, která se do zahra-
dy vydala vybavená chodítkem. 
V  zahradě přibudou nejen ces-
ty a mobiliář v  podobě laviček 
a stolů, ale také nové hřiště na 
pétanque. Ten zatím senioři v ja-
novském zařízení hrát nemohli. 
„Je to zábava pro všechny věkové 
kategorie. Není nutná žádná zá-
sadní fyzická kondice a myslím, 
že si hru užijí i naši klienti,“ do-
plnil Vladimír Vopelka.  

V zahradě vznikne také vzpo-
mínkové místo, kde v úkrytu ze-

leně budou moci klienti rozjímat 
a uklidnit si duši.  „Někteří na-
ši klienti projevili před smrtí přá-
ní zůstat v našem zařízení i dál. 
Vzpomínkové místo v naší zahra-
dě by bylo důstojným místem pro 
takové účely. Není to ale jen tak. 
Není možné prostě vzít popel ze-
mřelého člověka a rozsypat ho na 
zahradě. Je to zatím jen záměr 
do budoucna,“ vysvětlil ředitel. 
Už v  minulém roce do zahra-
dy přibyly světelné prvky a roz-
vod elektrické energie. Nechy-
bí ani okrasné jezírko. Z  pahý-
lů starých stromů, které byly ze 
zahrady odstraněny, vznikly za-
jímavé sochy. „I v tom extrémně 
suchém a horkém létu se podaři-
lo nově vysazené rostliny udržet 
při životě. Máme tu klienta, pro 
kterého je zahrada velkou vášní, 

a ten zahradníkům se zaléváním 
pomáhal,“ prozradil ještě Vladi-
mír Vopelka.  

(pur)

nová zahrada dělá seniorům radost 

Díky nové zahradě se úroveň bydlení v Domově sociálních služeb Litvínov 
opět výrazně zvýšila.

V zahradě stojí více než 
dva metry vysoká dřevěná 
socha zpívajícího anděla 
a do budoucna tu ředitel 
zařízení plánuje vybudovat i 
rozsypovou loučku případně 
kolumbárium.

HORNÍ JIŘETÍN - V  jede-
náctičlenném zastupitelstvu  zís-
kala Sdružení Strany zelených 
a nezávislých kandidátů jasnou 
početní převahu jedenácti man-
dátů. Starostou tak dál zůstává 
Vladimír Buřt. 

LOM – Zde se dohodli vítěz-
ní Severočeši.cz s ODS a ČSSD. 
Starostkou zůstává Kateřina 
Schwarzová, místostarostové 
budou dva neuvolnění - za ODS 
Pavel Barák a za ČSSD Roman 
Lafek. Ustavující zastupitelstvo 
je naplánováno na 1. listopadu. 

LITVÍNOV - Koaliční jed-
nání jsou dokončena také v Lit-
vínově. Kandidátkou na sta-

rostku města je volební lídry-
ně hnutí ANO Kamila Bláho-
vá, na první místostarostku 
volební jednička KSČM Erika 
Sedláčková a  na druhého mís-
tostarostu Karel Rosenbaum 
za ANO. V  sedmičlenné radě 
obsadí ANO 4 místa, KSČM 
2  a SNK ED 1. Všichni  rad-
ní, kromě starostky a místosta-
rostů, budou pracovat jako ne-
uvolnění. Radě budou pomáhat 
dvě komise  –  dopravy a naklá-
dání s  majetkem. Hnutí ANO 
získalo do gesce finance, inter-
ní audit, systémové řízení, regi-
onální rozvoj a investice, naklá-
dání s majetkem a životní pro-
středí, KSČM pak sociální věci 
a školství. V  třiadvacetičlen-

ném zastupitelstvu bude mít 
koalice většinu 14 hlasů. „Me-
zi priority v tomto volebním ob-
dobí bude patřit dokončení při-
pravovaných strategických in-
vestičních akci, tj. výstavba nové 
plavecké haly, výstavba nového 
mostu přes ulici PKH, dokon-
čení investiční přípravy realiza-
ce nové smuteční síně na měst-
ském hřbitově, výstavba nového 
dopravního terminálu. Dalšími 
prioritami jsou mimo jiné mo-
dernizace a bezbariérovost škol, 
modernizace dětských i školních 
hřišť, realizace architektonické 
soutěže na revitalizaci Pilařské-
ho rybníka a okolí, oživení cen-
tra města, příprava architekto-
nické soutěže na zadní část ná-
městí Míru a Kostelní ulice, ře-
šení parkování především na 
Osadě a u Koldomu, příprava 
modernizace zimního stadionu 

Ivana Hlinky, demolice vybyd-
lených panelových domů v  Ja-
nově, vybudování nového ska-
teparku a zázemí volejbalových 
kurtů. Koaliční partneři odmí-
tají vybudování ropovodu v za-
stavěném území města a budou 
též prověřovat možnost vymístě-
ní etylénovodu. Rovněž se shod-
li na tom, že Litvínov zůsta-
ne městem bez hazardu,“ uvádí 
koaliční partneři ve společném 
tiskovém prohlášení. Termín 
ustavujícího zastupitelstva za-
tím není znám. Na průběh vo-
leb v  Litvínově podal u Kraj-
ského soudu v Ústí nad Labem 
stížnost Martin Láter. Ten kan-
didoval za Hnutí za zrovno-
právnění maminek, v  komu-
nálních volbách měl 182 hlasů 
a nezískal žádný mandát a ani 
se mu neblížil. 

(pur)

litvínovsko už má o všech radnicích jasno
LITVÍNOVSKO – Po Meziboří už je jasno také v dalších dvou městech 
Litvínovska. Vládu na další čtyři roky má Litvínov i Lom. V Horním 
Jiřetíně bylo jasno hned, jakmile byly zveřejněny výsledky voleb. 

Poprvé v ústeckém kině 
Hraničář 30. října v 19.30 hod. 
Mostečtí se dočkají v kině Kos-
mos 8. listopadu od 20 hodin. 
Obou premiér se zúčastní tvůr-
čí delegace v čele s představi-
telem titulní role Luďka Mar-
tinem Hofmannem, režisérem 
Janem Prušinovským a scéná-
ristou Petrem Kolečkem. A po-
kud zavítáte alespoň na jedno 
promítání, pomůžete i dob-
ré věci. Výtěžek bude věnován 
mosteckému hospici. 

„Je o takový partičce z legen-
dární mostecké hospody Sever-
ka. Jeden z nich – Luděk Říha – 
je nenapravitelný lenoch, takový 

trochu arogantní,“ přiblížil reži-
sér Jan Prušinovský seriálovou 
roli, kterou ztvárnil herec Mar-
tin Hofmann známý například 
ze seriálu Trpaslík. „Most je ry-
ze dělnické město, a proto má 
svou nezaměnitelnou filozofii. 
Vizuálně je naprosto unikátní, 
protože vyrostlo na zelené louce 
během několika let jako náhra-
da za zbořený starý Most. Není 
moc měst, kde se snoubí krásná 
příroda se socrealistickou archi-
tekturou,“ říká k místu natáče-
ní  režisér a zároveň podotýká, 
že to, co se odehrává v seriá-
lu, samozřejmě není každoden-
ní mostecká realita, ale pokus 

ji nějak vypravěčsky a stylistic-
ky uchopit. „Hodně jsme si to-
ho vymysleli…Doufám a věřím, 
že to všichni vezmou s nadhle-
dem a budou se u toho bavit,“ 
dodal Prušinovský. „S městem 
Most jsem se seznamil přes svo-
ji manželku, která z něj pochá-
zí. Do magické hospody Severka 
mě pak vzal tchán. Odtud jsem 
čerpal nejen mosteckou filozofii, 
ale i předobrazy některých po-
stav. Snad mi tam ještě po od-
vysílání nalejou,“ vtipkoval scé-
nárista Petr Kolečko. Televizní 
diváci pak budou moci kom-
pletní seriál sledovat na obra-
zovkách už v lednu 2019. 

Od počátku se vznikem tele-
vizního seriálu pomáhala i Fil-
mová kancelář Ústeckého kra-
je. „Jsme rádi, že jsme mohli 
spolupracovat na takto rozsáh-
lých projektech, jako bylo prá-
vě natáčení seriálu Most! nebo 
pokračování úspěšného seriá-
lu Rapl. Právě členové filmové 
kanceláře dobře znají specifi-
ka tohoto kraje a dokázali jsme 
tak ještě více pomoct autentici-
tě celého příběhu a především 
samotnému natáčení,“ popsal 
spolupráci krajský radní pro 
regionální rozvoj Zdeněk Ma-
touš.                   

(sol)

Přijďte na seriál MOST, pomůžete hospicu
Ê

SERVIS SPOTŘEBNÍ 
ELEKTRONIKY
Servis TV-plazma, LED TV, LCD TV, monitory, dálkové 
ovladače. Servis autotechniky - CD, DVD rádio, zesilovače, 
přehrávače, gramofony a další.

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT
Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628
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LITVÍNOV – V Litvínově se konala 
už třetí schůzka pracovní sku-
piny, která řeší trasu ropovodu 
přes Litvínov do německého 
Spergau. Tentokrát se nejvíce 
diskutovalo o variantě trasy, kte-
rá by zcela míjela Klíny a v Litví-
nově by vedla mimo zastavěné 
území. Přiklání se k  ní i Horní 
Jiřetín. 

Pracovní skupina má najít  op-
timální trasu koridoru ropo-
vodu, který byl původně navr-
žen tak, že kopíroval etylenovod. 
Pro Litvínov varianta nepřija-
telná, pro Klíny, kde procháze-
la středem obce, rovněž. Členo-
vé pracovní skupiny, ve které je 
Ministerstvo průmyslu a obcho-
du, Krajský úřad Ústeckého kra-
je, MERO ČR, a. s., obce Litví-
nov, Klíny a SORKH, na posled-
ním jednání nejvíce diskutova-
li o trase zelené, kterou navrhlo 
MERO ČR. Ta se liší od původ-
ní navržené trasy a je k  obcím 
mnohem šetrnější. „Předlože-
ny byly také dodatečné informa-
ce k  posouzení všech tras a defi-
nován další postup navrhovatele 
MERO ČR,“ prozradila starostka 
Litvínova Kamila Bláhová, která 
skupině předsedá. 

Kromě původní červené trasy, 
proti které se postavily všechny 
obce, byl ve hře i návrh Litvínova, 
modrá trasa. Ta ale nevyhovova-
la především Hornímu Jiřetínu. 
Starosta Vladimír Buřt upozor-
ňoval především na to, že trasa 
vede příliš blízko zástavbě měs-
ta, ohrožuje zásoby vody a na-
víc vede přes nejstrmější svahy 
Krušných hor.  Pro ministerstvo 
průmyslu je zelená trasa za urči-
tých podmínek schůdná, přesto-
že jsou na ní problematická mís-
ta. Část totiž zasahuje do dobý-

vacího prostoru hnědého uhlí. 
Ministerstvo ale připouští, že by 
při dodržení předem definova-
ných podmínek ropovod navr-
ženým územím vést mohl a ře-
šením tohoto problému se bude 
zabývat ve spolupráci se společ-

ností MERO ČR mimo pracov-
ní skupinu. „Pro město Litvínov 
je zelená trasa přijatelná, přestože 
by procházela dvěma rozvojový-
mi zónami a dvěma koridory, což 
z pohledu vedení města není pro-
blém,“ doplnila Kamila Bláhová. 

Zelenou trasu preferuje Svazek 
obcí regionu Krušných hor, pře-
devším obce Horní Jiřetín a No-
vá Ves v Horách.  Další jednání 
pracovní skupiny je naplánová-
no na přelomu roku 2018/2019. 

(pur)

Ropovod: ve hře je trasa mimo zastavěná území obcí

Pracovní skupina došla k závěru, že zelená trasa je dobrým základem pro další rozhodování. K finálnímu 
potvrzení dojde po projednání tohoto postupu v zastupitelstvech obcí. MERO ČR a ministerstvo se budou v 
mezidobí mimo pracovní skupinu zabývat vyřešením případně zasaženého dobývacího prostoru. 

Organizátoři rozdělili letos festival na dvě 
části. V sobotu se budou konat titulární sou-
těže a neděle bude plná soutěží světového ta-
nečního okruhu WDSF (World DanceSport 
Federation).

První soutěžní den se uskuteční Mistrov-
ství Evropy Showdance, a to v  obou dru-
zích tance – v latinsko-amerických i ve stan-
dardních. „Dále se uskuteční Evropský pohár 
v  kombinaci 10 tanců, což je soutěž, kterou 
jsme pořádali i vloni a její formát se nám líbí 
a na své si určitě přišli i diváci. A tyto tři mezi-
národní soutěže jsou doplněny domácími šam-
pionáty v Showdance a Formacích. Showdan-
ce a Formace, ať na národní nebo mezinárodní 
soutěžní úrovni je možné v České republice vi-

dět pouze u nás v Ústí nad Labem. Jsme 
za tuto unikátnost rádi a věříme, že ji 
ocení i diváci,“ poodhalil sobotní pro-
gram ředitel akce Petr Barnat. Neděle 
bude patřit deseti soutěžním kláním 
světového tanečního okruhu WDSF 
(od kategorie mládež, přes hlavní ka-
tegorii Dospělí, Senior I až po Senior 
IV). Po oba dny tak bude k vidění kva-
litní a krásný tanec a zábava.

Moderovat bude vítěz StarDance 
z roku 2010, herec Pavel Kříž a po bo-
ku bude mít profesionálku a rovněž 
účastnici StarDance Kamilu Tomán-
kovou.                                                 

(nov)

Ústecký kraj ovládne taneční festival
ÚSTECKÝ KRAJ - Ve dnech 3. a 4. listopadu se ve Sportcentru Sluneta v Ústí nad Labem 
uskuteční 49. Mezinárodní taneční festival. Díky své tradici a prestiži byla tato akce zařa-
zena do programu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.



Z Mostu se do projek-
tu Nenech to být zapojily  a za-
registrovaly všechny základní 
školy, kromě tří, a také zdejší 
gymnázium. „Věřím, že se v blíz-
ké době zapojí ZŠ všechny, a ča-
sem snad i školy střední. Někte-
ré nás používají několik měsíců, 
většina se ale zapojila v posled-
ních týdnech,“ podotkl zaklada-
tel Nenech to být. Větší zájem 
stran základních škol a jejich 
registrace se začaly projevovat 
i díky nedávnému představení 
projektu na magistrátu města, 
kam byly pozvány všechny ško-
ly. Most navíc patří mezi jedno 
ze dvou měst v ČR, ještě s Jihla-
vou, kde Nenech to být realizuje 
rozšířenou verzi této platformy. 
„Jde o to, že máme přímější a už-
ší vztah s tou kterou školou, kon-
takt funguje na individuálněj-
ší bázi. Nenecháváme to být ani 
my a školu se snažíme kontakto-

vat, můžeme jí poradit. Jsem pře-
svědčen, že se tak nemůže stát, 
aby dotyčný výchovný poradce 
na škole nějaký případ oznáme-
né šikany nějak podcenil nebo se 
mu nevěnoval apod.,“ ujistil dá-
le Jan Sláma. 

Nahlášená  
„nešikana“ nevadí 

K Nenech to být se také čas 
od času dostávají i „plané po-
plachy“ nebo případy, které 
se nemusejí vždy týkat šikany. 
„K těmto případům pochopitel-
ně také dochází, ale to nám ni-
jak nevadí. Očividný spam fil-
trujeme a do školy ho neodesílá-
me. Každý reálný podnět, i když 
třeba ne tak vážný, může mít pro 
školu hodnotu. Je důležité vědět 
o všech indiciích, které mohou 
odhalit pozdější větší problémy,“ 
je přesvědčen Jan Sláma.    (sol)
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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

Aplikace Nenech to být funguje zhruba rok a půl. Za celou 
dobu existence prostřednictvím Nenech to být prošlo 2 723 
oznámení. 

Více se dozvíte na: www.nntb.cz

LITVÍNOV – Nejpozději v  roce 
2020 by se do bývalé polikliniky 
v  Litvínově mělo přestěhovat 
osmnáct klientů Domova sociál-
ních služeb Litvínov. 

Nový majitel se zavázal objekt 
do pěti let opravit a začít provo-
zovat. Podle předběžných odha-
dů byly náklady na rekonstrukci 
objektu už v roce 2008 vyčísle-
ny na 48 miliónů korun. V čás-
ti bývalé polikliniky by mělo být 
zdravotnické středisko s ambu-
lancemi a lékařskou pohotovos-
tí a v části v roce 2016 plánovali 
noví majitelé objektu zřídit do-
mov s  pečovatelskou službou. 
Právě tuto část si hodlá prona-
jmout pro své záměry transfor-
mace sociálních služeb ředitel 
Domova sociálních služeb Lit-
vínov Vladimír Vopelka. „Do-
mov sociálních služeb Litvínov 
má už jednu etapu transforma-
ce za sebou. V rámci druhé eta-
py chceme přestěhovat osmnáct 
klientů se zdravotním postiže-
ním do komunitního sociální-
ho zařízení v  centru Litvínova,“ 
vysvětlil Vladimír Vopelka. Ta-
ké v novém zařízení bude osm-
náct klientů janovského domo-

va sociálních služeb využívat 
čtyřiadvacet hodin denně péči 
sociálních pracovníků. Komu-
nitní bydlení v menším zařízení 
ale lidem s mentálním postiže-

ním umožní žít sice s podporou, 
ale mimo velké zařízení ústav-
ního typu. Komunitní bydle-
ní v novém zařízení více přiblí-
ží jeho obyvatele přirozenému 

prostředí a umožní jim rozvíjet 
jejich individuální schopnosti 
a dovednosti vedoucí ke zvyšo-
vání samostatnosti. Budou mo-
ci také navazovat společenské 
vztahy ve společnosti a budou 
se moci podílet na rozhodování 
o svém bydlení. 

Podobné komunitní zařízení 
má už Domov sociálních služeb 
Litvínov v  Husově ulici. Tady 
bydlí sedm lidí s mentálním po-
stižením. Také o ně čtyřiadvacet 
hodin denně pečují zaměstnan-
ci sociálního zařízení.         (pur)

v bývalé poliklinice vznikne domov 
pro lidi se zdravotním postižením

Pro 18 klientů se střední až vysokou mírou podpory se v rekonstruovaném objektu chystají čty-
ři samostatné skupinové domácnosti. Dvě domácnosti budou mít kapacitu 6 míst a dvě do-
mácnosti budou mít kapacitu 3 místa. Vybavení a uspořádání domácnosti odpovídá počtu je-
jích obyvatel. Vždy však obsahuje jednolůžkové pokoje pro každého klienta, společný obývací 
pokoj s kuchyňským koutem nebo samostatnou kuchyňku, chodby, koupelnu, WC, úklidovou 
místnost s pračkou a sušičkou prádla. Každý pokoj bude vybaven běžným nábytkem. Ostatní 
vybavení, malbu či doplňky si vybere obyvatel pokoje sám.  

Chátrající objekt v Tylově ulici v roce 2016 město prodalo společnosti Stará lesovna za necelý jeden milión 
korun. Po přestavbě by tu měly vzniknout prostory pro sociální zařízení komunitního typu. 

MOST - V  těchto dnech uply-
nulo 25 let od zahájení výuky 
v kurzech bezpečné jízdy v Čes-
ké republice. Jako první je začal 
firmám i jednotlivcům nabízet 
mostecký autodrom. 

Na premiéru - ještě pod ná-
zvem škola smyku - vzpomíná 
zkušený instruktor a dopravní 
expert Jiří Patera. „V roce 1992 
jsme vyjeli na zkušenou do Ra-
kouska, kde měli v té době s vý-
ukou bezpečné jízdy už dlouho-
leté zkušenosti. První oficiální 
kurz na autodromu se pak usku-
tečnil začátkem října 1993,“ 
uvedl. Připomněl, že v kurzech 
před 25 lety se jejich účastní-
ci učili správně brzdit, vyhýbat 
a nacvičovali jízdu při různých 
adhezních podmínkách. „Aby-
chom mohli simulovat mok-
rou vozovku či náledí, používali 
jsme tři pásy gumových fólií, jež 
jsme kropili vodou. Pěkně jsme 

si mákli. Každý den jsme totiž 
pásy museli natáhnout a po vý-
cviku zase sbalit, aby nepřeká-
žely závodním týmům. Po pře-
stěhování kurzů na polygon se 
výuka i výcvik v kurzech po-
chopitelně výrazně zkvalitnily, 
instruktorům se otevřely nové 
možnosti i co do náplně a roz-
sahu probírané problematiky,“ 
upřesnil Patera.

Plochy polygonu mostec-
kého autodromu jsou stá-
le největším a nejkomplexněj-
ším zařízením svého druhu 
u nás. Disponují kluznou plo-
chou s oboustrannou hydrau-
lickou kyvnou deskou pro si-
mulaci smyku zadní nápravy 
vozidla a vodními překážka-
mi, kluznou plochou s aqua-
planingovou dráhou a vodními 
překážkami pro nácvik brzdě-
ní za různých adhezních pod-
mínek, asfaltovou cvičnou plo-

chou pro nácvik vzdálenos-
tí bezpečného rozestupu mezi 
vozidly, pozvolného, krizového 
a nenadálého brzdění na suchu 
a slalomu na suchu a kluznou 
plochou se sedmiprocentním 
sklonem pro nácvik bezpeč-
ného průjezdu zatáčkou. Poly-
gon nabízí na ploše 13 hektarů 

jedinečné podmínky pro výu-
ku a výcvik řidičů ve všech ob-
lastech problematiky řízení vo-
zidel veškerých druhů a toná-
ží, a to včetně speciálních vozi-
del integrovaného záchranného 
systému, tedy sanitních, hasič-
ských nebo policejních.    

(nov)

Zvládání smyku slaví již čtvrt století

Kurzy bezpečné jízdy pro řidiče autodrom nabízí celoročně. 
Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například ženám, 
začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. 

Tentokrát byl pro návštěvní-
ky připraven příběh, ve kterém 
se snoubila současnost s histo-
rií. V zámku na několika mís-
tech narazili noční návštěvníci 
na žáky, kteří neuměli v hodi-
nách dějepisu historii Litvíno-
va, a tak museli zůstat po ško-
le. Průvodkyně  poutavě vyloži-
la vše, co chtěli o zámku Vald-
štejnů vědět. Hodiny po škole 
všem zpestřil program, který 
byl připraven na nádvoří i ve 
společenském sále. „Večer se mi-
mořádně povedl. Přišlo sedmde-
sát návštěvníků, což je pro noč-
ní prohlídky pěkné číslo. Na ná-

dvoří po celý večer vystupova-
la skupina historického šermu 
Briganti. Na sále se předvedli ta-
nečníci Základní umělecké školy 
Litvínov pod vedením Aleny Voj-
telové a Marie Hellmichová z ta-
nečního studia Kamily Hlaváči-
kové z Mostu. Kromě historické-
ho výkladu byl pro návštěvníky 
připraven také 3D model histo-
rie zámku od středověké tvrze až 
po současnost a novinka z po-
sledního projektu Zaniklé tex-
tilnictví v Krušnohoří, pohyb-
livé obrázky litvínovské manu-
faktury,“ vylíčila poslední noční 
prohlídky ředitelka Partnerské-

ho spolku Litvínov Marie Sva-
činová. 

Na organizaci a scénáře ce-
lého večera se podílely Kateři-
na Pourová a Jana Antoníno-
vá. „Oběma jim za jejich nápady 

a hlavně realizaci patří poděko-
vání, stejně jako kastelánovi Iva-
nu Lébrovi, bez jehož pomoci by 
se akce nekonala,“ uzavřela Ma-
rie Svačinová. 

(pur)

nocí, tmou po litvínovském zámku
LITVÍNOV – Netradiční výklad o historii zámku a letos poslední noč-
ní prohlídku si užili návštěvníci zámku Valdštejnů. Akci připravil 
Partnerský spolek Litvínov ve spolupráci s Destinační agenturou 
Krušné hory.

nenech to být  
a nedej šikaně šanci!  

Ë

Na nádvoří vystupovala skupina historického šermu Briganti.



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 přívěsný vozík, malá 

kola, nové pneu, dvojitá listová 
pera, plocha 100 x 150 cm, nevy-
užitý. Cena 4 000 Kč. telefon: 603 
958 187

 ■ Komplet mlýnek na maso 
značky Dorket 22, motorový po-
hon 380 V  s  převodovkou. Osa-
zeno na stole 76 x 45 x 115 cm, 

vertikální poloha motoru, výška 
140 cm. Cena 2 000 Kč. telefon: 
728 102 013

 ■ Prodám 2 ks interiérových 
skleněných dveří (světle hnědý 
dekor olše), rozměr 70 cm – levé. 
Cena dle dohody. telefon: 607 
784 645

 ■ Prodám vosk na výrobu svíček 
ze zbytků svíček, čistý v kostkách, 
mám i  další zajímavou nabídku. 
telefon 720 250 192. 

 ■ V Mostě prodám rohovou roz-
kl. soupravu a křeslo – málo pou-
žívaná 3000 Kč., ušák čal. 1500 Kč. 
tel. večer 607 277 880

 ■ Prodám 7šuplíkový mrazák. 
Cena 1600 Kč. Prodám 4 dřevěné 
stoly pro 4 osoby a 6 osob. Cena 
500 Kč a  600 Kč. Důvod - stěho-
vání. tel. 724 050 605

 ■ Prodám 2 velké palmy, každá 
kolem 20 listů. Cena dohodou. 

Důvod - stěhování. tel 724 050 605
 ■ Prodám koženou sedací sou-

pravu 3+1+1, dále konferenční 
stolek, vše zachovalé. Cena 6500 
Kč. tel. 602 304 100

 ■ Prodám kolo Favorit „berany“ 
+ náhradní duše a pláště. Cena 
1000 Kč. tel. 721 765 603

 ■ Prodám nové střešní příčníky 
BRiO 2 ks na hagusy, 90 kg nos-
nost, uzamykatelné. 300 Kč. tel. 
602 527 240

 ■ V Mostě prodám lednici s 
mrazákem Siemens a Privileg 
sporák na PB – kus 1800 Kč. tel 
607 277 880 

 ■ Prodám dámské skládací kolo 
s převody, pěkné, málo jeté. tel. 
603 958 187

SEZNÁMENÍ
 ■ Touto cestou bych se chtěla 

seznámit se spolehlivým, hod-

ným mužem. Je mi 35  let, jsem 
z  Mostu a  mám 10letou dceru. 
Mělo by mu být do 45 let. telefon 
607 109 439

 ■ Touto cestou bych se chtěl 
seznámit s  ženou od 30 – 40 let 
na dopisování, možná i  více. Je 
mi 30 let, pocházím z  tP, mám 
sportovní postavu a  více se do-
zvíš, když mi napíšeš. ZN: adresa 
v redakci

 ■ Chtěla bych se seznámit 
s mužem 60 – 70 let z Mostu na 
přátelský vztah a  možná i  více. 
telefon: 606 322 812. i  stáří je 
hezké.

 ■ Je ti smutno a toužíš po spo-
kojeném životě ve dvou? 55letá 
žena hledá muže nekuřáka, který 
si umí vážit lásky a upřímnosti a 
již nechce být sám. tel. 721 530 
179

auto, Moto
 ■ Prodám Fiat Ducato po StK, 

emise, pojištění – 10. 5. 2018 + let-
ní i  zimní kola. Cena 50 000 Kč – 
rychlé jednání  – sleva. Most.  
tel.: 736 164 363, 608 205 053

 ■ Prodám na Fiat Siencento 
potahy sedadel, chránič volantu 
proti slunci, polstrování do kufru. 
Cena 300 Kč. Dále dvoubarevný 
pelíšek pro kočičku. Cena 120 Kč. 
telefon: 606 262 236

ZaMěStNÁNÍ
 ■ Hledám zedníka nebo po-

mocného dělníka na rekonstruk-
ci 3 bytů + další práce v Českých 
Zlatníkách. telefon: 606 264 380 
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát 

města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, hos-
pic, HSRM, fotbalový stadion Most, 
Hipodrom Most, dopravní pod-
nik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, 
Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský 

úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, 
čerpací stanice GO, Unipetrol, KSK 
Komořany, United energy,  a.  s., 
Městský úřad Meziboří, Domov 
důchodců Meziboří, Citadela, 
Resort Loučky, Spolužití, tenba, 
knihovna, zimní stadion, Podkruš-
nohorská poliklinika, plavecký ba-
zén, hospoda Černice, zdravotní 
středisko Horní Jiřetín, Městský 
úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrsk-

maň, Bílina, Malé Březno, Strupči-
ce, teplice, Jirkov, Chomutov

Dárci dostali Zlatý kříž 2. tří-
dy za 120 a více odběrů. „Jsem 
rád, že jsme se zde sešli, abychom 
mohli poděkovat všem, kteří krev 
dobrovolně darují a pomáhají tak 
zachraňovat lidské životy. Proto-
že právě krev je něco, co neumí-

me ničím nahradit. Chtěl bych 
všem dárcům popřát pevné zdra-
ví a aby se nikdy do situace, kdy 
budou sami krev potřebovat, ne-
dostali,“ řekl náměstek hejtma-
na Stanislav Rybák. „Všem vám 
rozhodně patří velký dík a oce-

nění. Já osobně jsem v mládí do-
sáhla na Jánského bronzovou pla-
ketu, na kterou jsem velmi pyš-
ná, a o to víc obdivuji vás, kteří 
jste dosáhli tak úctyhodného čísla 
v počtu odběrů,“ poděkovala dár-
cům za Krajskou zdravotní Jitka 
Hanousková.

Právě v těchto dnech se 
transfuzní oddělení Masaryko-
vy nemocnice v Ústí nad Labem  
potýká s nedostatkem krevní 
skupiny 0 negativní. I přesto, že 

na základě výzvy  přišlo k 11. říj-
nu darovat krev celkem 174 dár-
ců krevní skupiny 0 negativní 
a dostavilo se 101 nových dár-
ců, přičemž u 29 z nich byla zjiš-
těna krevní skupina 0 negativ-
ní, této krve je stále nedostatek. 
V posledních týdnech se oddě-
lení pohybovalo na hranici 30-
50 procent běžných zásob a ne-
dařilo se ani po přímém telefo-
nickém kontaktování dárců krve 
stav zásob doplnit.                  (nov)

Ústecký kraj ocenil zlaté dárce krve
ÚSTECKÝ KRAJ/MOST – Téměř čtyřicet bezpříspěvkových dárců 
krve ocenil Ústecký kraj  na Benediktu v Mostě. Slavnostního cere-
moniálu  se zúčastnil náměstek hejtmana Stanislav Rybák, zástupci 
Oblastního Červeného kříže Teplice a za Krajskou zdravotní členka 
představenstva společnosti Jitka Hanousková.

Oceněným dárcům krve patří velký dík nejen od Ústeckého kraje.
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Litvínov změří síly 
s Vítkovicemi

Po úterní předehrávce 
v Praze na Spartě se hokejisté 
extraligového HC Verva Lit-
vínov představí opět na do-
mácím ledě. Tentokrát změří 
síly s  Vítkovicemi. Zápas na 
ledě Zimního stadionu Ivana 
Hlinky začíná v 17.30 hodin.

Souš doma  
sestřelila Libiš

Vysoké vítězství si v  dal-
ším kolem fotbalové divizní 
skupiny B připsali fotbalisté 
Baníku Souš. Ti totiž ze své-
ho trávníku vyprovodili ce-
lek Libiše debaklem 4:0 (1:0). 
O branky vítězů se poděli-
li Nobst, který dal dva góly, 
Štípek a P. Hlaváček. 

MFK si dojel  
pro další prohru

Druhému našemu zá-
stupci v  divizi se příliš ne-
dařilo, když si dojel do Hos-
touně pro těsnou porážku 
2:1. Mostečtí se díky poráž-
ce propadli na předposlední 
sestupovou příčku tabulky. 
Napravit reputaci si mohou 
hráči MFK v  sobotu 27. říj-
na, kdy od 10.15 hodin hostí 
na Fotbalovém stadionu Jo-
sefa Masopusta celek Nera-
tovice/Byškovice.

Lvi přivítají na svém 
ledě Bílinu

Po středečním venkovním 
utkání v  Řisutech čeká dru-
holigový tým hokejistů Mos-
tečtí Lvi další domácí vystou-
pení. V sobotu 27. října při-
vítají na svém ledě tým Draci 
Bílina. Utkání začíná v 17.30 
hodin. 

Kombinovaný tým 
přestřílel Žatec

Náš jediný zástupce v kraj-
ském přeboru v  kopané do-
spělých, kombinovaný tým 
Sokol Horní Jiřetín/FK Litví-
nov si připsal tři body, když 
dokázal přestřílet hostující 
Slavoj Žatec 5:4, po poločase 
2:3. Domácí Hošek si v utká-
ní připsal hattrick. Další dvě 
branky přidal Kopta.

Litvínov dvakrát 
přehrál Mostecký FK

Ve dvojutkání České di-
vize dorostu byl v  okresním 
derby s domácím MFK dva-
krát úspěšný hostující FK 
Litvínov. Utkání starší ka-
tegorie U18 Litvínov vyhrál 
1:2 (0:1) a mladší kategorii 
U16 pak 2:4, po poločase 1:1. 

Mostečtí 
basketbalisté vyzvou 

Levharty
V pátek 26. října čeká mu-

že Basketbalového klubu Ba-
ník Most další utkání Seve-
ročeské ligy. V  něm na pa-
lubovce mostecké sportovní 
haly vyzvou celek BK Lev-
harti Chomutov. Zápas začí-
ná v 19.45 hodin. 

(jak)

„Od 16. listopadu okruh uza-
vřeme kvůli odstranění už nevy-
hovující asfaltové vrstvy a poklád-
ce nové. Termín ukončení prací je 
závislý na počasí. Nelze jej předem 
odhadnout. Nevíme proto, kdy 
se podaří okruh znovu zprovoz-
nit,“ upozornila eventová mana-
žerka společnosti AUTODROM 
MOST Michaela Rosenkranzová.

Lidé, kteří si na autoshow na-
jdou cestu, nebudou litovat. Sou-
částí programu bude i finální ko-
lo oblíbené soutěže amatérských 
jezdců The Most Challenge. Stra-
nou dění nezůstane tentokrát ani 
malý okruh na polygonu, kde si 
to rozdají o poslední body letoš-
ního ročníku Krušnohorského 
poháru jezdci cestovních vozů 

v závodu do vrchu. Vstup a par-
kování v  areálu autodromu je 
zdarma. Návštěvníci autoshow 
si mohou zazávodit i sami. Sta-
čí se přihlásit do CarPoint Cupu, 
což je mezi jezdci i diváky stále 
vyhledávanější jednokolový ne-
tradičně pojatý závod s  teniso-
vým míčkem v košíčku na před-
ní kapotě vlastního vozu. První 
tři v cíli se mohou těšit na hod-
notné ceny. Nejmladší návštěv-
níci budou mít k dispozici dětské 
dopravní hřiště. Kola, koloběž-
ky, odrážedla i přilby si mohou 
vypůjčit zdarma. Chybět nebude 
nafukovací skákací hrad ani dal-
ší atrakce jako prolézačky či sklu-
zavka. 

(nov)

autoshow ukončí už v sobotu závodní sezonu na autodromu
MOST - Kdo se chce za velmi výhodných podmínek svézt vlastním 
vozem po velkém závodním okruhu mosteckého autodromu, má po-
slední šanci v letošním roce v sobotu 27. října. Tradiční rozloučení se 
závodní sezonou The Most AUTOSHOW #8 potrvá od 9 do 17 hodin.

Mítink měl celkem osm dosti-
hů, z  toho dva vrcholy. Nejdůle-
žitějšími byly rovina pro dvouleté 
Cena zimního favorita DS Pegas 
na 1 600 metrů a Českomorav-
ská cena Ústeckého kraje na 1 400 
metrů. Obě klání skončila podle 
předpokladů, vítězstvím favoritů. 

Mezi dvouletými potvrdil tri-
umf z Gerschova memoriálu před 
třemi týdny King Archie připra-
vovaný Pavlem Tůmou pro Jiří-
ho Charváta. „Trenér Tůma pra-
cuje s dvouletými rozumně, u King 
Archieho můžeme čekat ještě dal-

ší progres,“ řekl vítězý žokej Vác-
lav Janáček. 

Českomoravská cena, to bylo 
defilé šestiletého Mr. Righta, tak-
též reprezentujícího modrožluté 
barvy stáje Jiřího Charváta. Svěře-
nec Františka Holčáka začal upro-
střed pole, před cílovou rovinou 
ho žokej Janáček posunul k  čelu 
a rovinku seběhl daleko před sou-
peři. Výsledný náskok byl pět dé-
lek. Mr Right absolvoval 12. start 
v  českém tréninku a pošesté vy-
hrál. Jediným dostihem, ve kte-
rém se mu méně daří je EJC Mil-

lion, kde obsadil páté a šesté mís-
to. Jinak je nejhorším umístěním 
třetí příčka. O druhé místo bojo-
vali Lexceed a Red Persian. Prv-
ně jmenovaný byl o hlavu vpředu. 
Výsledky dalších dostihů: 

Cena hospodářské komory 
ČR (rovina na 1 400 m): 1. Kis-

siBoy (ž. Jakub Pavlíček). Tere-
zina cena mladých talentů (rovi-
na na 2 200 m): 1. Landaron (am. 
Jidřich Fabris). Cena společnos-
ti Lázně Poděbrady (rovina na 
2  000 m): 1. Montjeu Third (ž. 
Václav Janáček). Cena EBF (ro-
vina na 1 600 m): 1. Bobesh (ž. 

Martin Laube). Cena společnosti 
Autosalon Most (rovina na 1 600 
m): 1. Rabbit Bated (ž. Václav Ja-
náček). Cena zakončení sezo-
ny Hipodromu Most (rovina na 
2 000 m): 1. Riverside (ž. Václav 
Janáček). 

(jak)

Hipodrom se loučil se sezonou, 
žokej Janáček vyhrál pět dostihů

MOST - Letošní dostihové loučení na mostecké dráze se změnilo 
v  galapředstavení žokeje Václava Janáčka. Pětkrát se vyšvihl do 
sedla a pětkrát si přišel na pódium pro vítěznou cenu. Vyrovnal tak 
svůj kousek z 2. října roku 2010 v Lysé nad Labem. Tam také absol-
voval pět startů a všechny vyhrál. Od roku 2000 se takovou bilancí 
může pochlubit ještě Jaroslav Donoval, který vyhrál pět dostihů 
z pěti v září 2002 ve Slušovicích. Tím se šestý letošní mostecký den 
zapsal do historie.

MOST – Celek Mostečtí Lvi sehrál v sobotu utkání o první místo v ta-
bulce II. ligy. Na svého soupeře, celek Baníku Sokolov, však nesta-
čil. Hosté, kde působí i několik bývalých vynikajících extraligových 
hráčů, jako například někdejší kanonýr David Hruška, si nakonec tři 
body odvezl. Jediný úspěch domácích zaznamenal Přeučil.

Mostečtí Lvi – Baník Sokolov 1:4 (0:1, 0:1, 1:2). Branky a nahráv-
ky: 44. Přeučil (Mála, Kýhos) – 5. Čejka (Hotěk, Trapl), 35. D. Hruš-
ka (Vracovský, Přindiš), 42. D. Hruška (Rohan, Švec). Rozhodčí: Ja-
roš – Svoboda, Ovsík.  

Sestava Mostečtí Lvi: Chabr (Kovařík) – Polák, Urbánek, Sklenička, 
Kunrt, Havlůj, Fučík, Čmolík – T. Přeučil, Hrdlička, Böhm, Kýhos, V. 
Nedrda, Mical, Bakrlík, Mála, Smolka. Trenér: Kašťák, Šafner. Sestava 
Baník Sokolov: Fečo (Hruška P.) – Vodička, Přibyl, Rulík, Michálek, 
Přindiš, Šik – Kovařík, Kuběna, Vracovský, Čejka, Čurda, Stříbrný, 
Trapl, Hotěk, Hruška D., Švec, Vrána, Rohan. Trenér: Mlejnek. (jak)

lvi v boji o první příčku 
nestačili na silný Sokolov

„Odjížděli jsme do Plzně s vě-
domím toho, že má domácí tým 
výborný pohyb a umí sehrát pře-
silovky. To se přesně ukázalo 
v průběhu zápasu. Nám se poda-
řilo dát šťastnou branku v úvodu. 
Nějak jsme poté přestáli tlak sou-
peře, který vznikl jeho dobrým 
bruslením a rychlou přesnou 
kombinací. Vývoj utkání se zlo-

mil v naší přesilovce ve druhé tře-
tině, kdy jsme inkasovali branku, 
což se opakovalo ještě v další pře-
silovce ve třetí třetině a už jsme 
nedokázali odpovědět,“ ohlédl se 
za průběhem utkání trenér Lit-
vínova Radim Skuhrovec. 

HC Škoda Plzeň – HC Ver-
va Litvínov 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). 
Branky a nahrávky: 34. Eber-

le (Straka), 38. D. Kindl (Jones, 
Frodl), 42. Eberle (Kodýtek, 
Straka), 46. Straka (Eberle) – 2. 
Trávníček (Gerhát). Rozhodčí: 
Pešina, Obadal – Ganger, Lede-
rer. Vyloučení: 5:8 navíc Černý 
(LIT) 10 min OK. Využití: 1:0. 
V oslabení: 2:0. Diváci: 6 221. 
Střely na branku: 36:17. Sesta-
va HC VERVA Litvínov: Janus  
– Baránek, Hunkes, Suchánek, 
Šesták, Ščotka, Romančík, Bře-
zák – F. Lukeš, V. Hübl, Myšák 
– Trávníček, Gerhát, J. Černý – 
M. Hanzl, Petružálek, Jánský – 
Jícha, Válek, Jurčík.              

(jak)

Jediným případem, kdy na-
sazený tým potvrdil své posta-
vení, bylo hned první utkání 
mezi Atléticem Most a Aven-
gers Most. Atlético naplno po-
tvrdilo svou sílu, když mu situ-
aci ulehčila i sestava soupeře, 
který nastoupil do zápasu bez 
možnosti střídání. Atlético vy-
hrálo 10:2 po poločase 6:0 a do 
čtvrtfinálových odvet za týden 

tak může jít v klidu. Čtyři góly 
vstřelil Hána.

Zápas po základní části dru-
hých GMS Most a sedmých In-
seminátors FC překvapivě pa-
třil týmu Inseminátors, kte-
rý vyhrál 4:3 po poločase 2:1. 
Dvěma góly se pod tuto výhru 
podepsal Hascear.  

Velkým překvapením skon-
čilo utkání mezi Gamblers 

Most a Švejkem. Gamblers 
Most, dlouhodobě jeden z nej-
lepších týmů malého fotbalu 
v České republice, se tentokrát 
sešli v nepočetné sestavě a Švej-
kovi podlehli 2:4 po poloča-
se 0:2. 

Čtvrtfinálový program uza-
vřelo střetnutí mezi Katalánci 
a Jablíčky Chomutov. Jablíčka 
se dokázala vzepřít úloze hůře 
postaveného týmu ze základní 
části a Katalánce nakonec po-
razila 3:1. Odvety všech čtvrtfi-
nálových zápasů se budou hrát 
v neděli.                        (jan, jak)

Mostecká liga malé kopané vstoupila  
do čtvrtfinále, o překvapení nebyla nouze

MOST - Na hřišti 11. ZŠ v  Mostě se rozhořely boje letošního play-
off, a to čtyřmi čtvrtfinálovými zápasy. Ty se nakonec nesly v duchu 
vzpoury týmů ze spodní poloviny, když hned tři zápasy skončily vý-
hrou po základní části níže postaveného týmu. 

verva padla do krize,  
prohrála čtyři zápasy v řadě

LITVÍNOV – Po úvodním raketovém startu padla na tým extraligo-
vých hokejistů HC Verva Litvínov krize. Už čtyři zápasy v řadě pro-
hráli a propadli se v tabulce na šestou příčku. Nejdříve prohráli se 
silnou Kometou v Brně 3:1, pak utržili debakl 5:0 v Liberci, aby ná-
sledně 0:2 podehli doma Spartě. Naposledy zajížděli na led Plzně, 
které nakonec podlehli 4:1. 

Kdo se chce svézt vlastním vozem po závodním okruhu, má poslední šanci.
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KRUŠNÉ HORY – Destinační agentura Krušné hory se v letošním roce rozloučila 
s turistickou sezónou při akci Šlapání zelí na Lesné. Tradiční akci spolupořá-
dala s Nadačním fondem pro obnovu Krušnohoří. Ukázku ze života oby-
vatel Krušných hor z dob, kdy se živili zemědělstvím, řemeslem a kra-
jinu utvářela hornická činnost, si nenechalo ujít více než dva tisíce 
návštěvníků.

Krušné hory mají šanci se se svými tradicemi dostat v příštím 
roce na Seznam světového dědictví UNESCO. Za možností zá-
pisu na seznam stojí  česko-německý projekt Hornická kulturní 
krajina Krušnohoří/Erzgebirge. Hornictví má v Krušných ho-
rách tradici sahající až do dvanáctého století. Hornická čin-
nost se proto samozřejmě podílela na spoluutváření krajiny 
a vytvářela její ráz. Historie hornictví v Krušných horách se 
odráží také ve společnosti. Má vliv na celý region a místní kul-
turu. V Krušných horách o zápis na seznam usiluje „Hornic-
ká kulturní krajina Krupka“, která zahrnuje například Měst-
skou památkovou zónu Krupka spolu s kaplí sv. Wolfganga na 
Komáří hůrce nebo štolou Starý Martin.   Dále například vrch 
Mědník v Měděnci, důl Mauritius v Hřebečné, Jáchymov a Hor-
ní Blatná.                                                                                          (pur)

Tradice v Krušných horách stále lákají turisty

Během akce se nakrouhalo, našlapalo a do sklenic naplnilo  1 080 kg zelí. Všechno naložené zelí se během prvních tří hodin prodalo.

Pohled na tradiční život 
obyvatel Krušných hor 

z minulého století nabízí 
Krušnohorské muzeum na Lesné, kde se také akce Šlapání 

zelí konala.

Šlapání zelí se ujala i Kateřina 
Herzánová, která z tradiční 
těžké práce udělala líbivou 

podívanou.

Návštěvníci mohli 
ochutnat i cmundu 
podle původní 
receptury našich 
babiček.

Z evropských dotací roste na Lesné 
nové krušnohorské muzeum 
v podobě hrázděného domu.

Se zelím to byla 
pořádná dřina, 

kuchaři se jí 
ale zhostili bez 

problémů.

Děti si během akce užily svůj 
program s divadlem. Nechyběla 

ani muzika, kterou zajistily 
FS Osminky, Krušnohor, 

Krušnohorská dudácká muzika 
a country skupina Průvan a 
zpěvačka Adéla Radimcová.  


