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 � Myslivecké trofeje

MOST – Oblastní muzeum 

a galerie v Mostě vystavu-

je myslivecké trofeje srn-

čí, mufloní a jelení zvěře 

ulovené v honitbě okresu 

Most. Přehlídka je k vidění 

v budově muzea 18. 5. od 

12 do 18 hodin a 19. 5. od 

10 do 17 hodin.

 � ČoČkin v centralu

MOST – V Centralu se 18. 5.  

od 13 do 17 hodin budou 

slavit 11. narozeniny OC. Tě-

šit se můžete na Dášu a Čoč-

kina ze seriálu MOST!, zpě-

vačku Moniku Bagárovou, 

Taneční studio Kamily Hla-

váčikové, barmanskou show, 

velkou narozeninovou sou-

těž a další.

 � Živá zahrada

KOROZLUKY – Na zámku 

Korozluky si můžete 19. 5. od 

10 do 17 hodin opět užít Ži-

vou zahradu. Loutková diva-

dla, tvořivé dílny, stánky, his-

torické atrakce, Al Rašíd a hry 

pro děti. Vstupné děti 60 Kč, 

dospělí 80 Kč.

Překvapení, která na návštěv-
níky hornického skanzenu čeka-
jí, bude ale mnohem víc. V sou-
časné době se na odhalení a pre-
zentaci ještě pracuje. Největším 
lákadlem se už brzy stane nová 
expozice povrchového dobývá-
ní, která se otevře v samostatné 
budově. „Rád bych pozval všech‑
ny naše příznivce, aby se při‑
šli podívat a  prohlédnout si no‑
vě otevíranou expozici povrcho‑
vého dobývání. Jejím stěžejním 
bodem bude obří model povrcho‑
vého lomu, který je rozprostřen 
přes celou místnost. Pracovalo se 
na něm zhruba půl roku a urči‑
tě bude stát za to ho vidět,“ lá-
ká koncem května do Podkruš-
nohorského muzea jeho ředitel 
Zbyněk Jakš. 

Muzeum představí i další ra-
rity. „Bude to další jedinečná po‑
dívaná, kterou jinde u nás nena‑
jdete. Bude se jednat o  pozem‑
ní a leteckou fotogrammetrii, což 
jsou speciálně vytvořené snímky, 
které dokumentují v  našem pří‑
padě území těžby ve 3D formá‑
tu,“ prozradil ředitel. Muzeum 
bude mít k  dispozici dva tyto 
speciální přístroje, kterými lze 

pořizovat snímky, a  to jednak 
pozemní a  také letecké. „Sním‑
ky se pořizují na speciální destič‑
ky, pomocí nichž se pak vizuali‑
zují ve 3D formátu. Bude na nich 
názorně vidět, jak se měnila kra‑
jina s  odstupem času a  s  postu‑
pem těžby uhlí. Vše se promítne 
na speciálních monitorech. S  tě‑
mito přístroji pracovali důlní mě‑
řiči a podle těchto snímků se zho‑
tovují nové mapy,“ vysvětlil Zby-
něk Jakš. 

Expozice povrchového do-
bývání bude doplněna infor-
macemi o  historii, technologi-
ích, o modely jednotlivých stro-
jů ve zmenšené podobě, model 
chemičky, která je s  uhlím úz-
ce spjata, a  o  další zajímavosti. 
Kromě toho si návštěvníci mo-
hou prohlédnout v  muzeu již 
fungující expozice spojené s těž-
bou a těžební stroje, k nimž při-
byly nedávno i  nové. Hornic-
ké muzeum jich za posledních 
pár let nastřádalo pěknou řádku 
a  společně tvoří nezapomenu-
telnou venkovní expozici. Na-
posledy se do muzea přestěho-
val nový model odklizové loko-
motivy E 127. 

Hornické muzeum představí nové unikáty
MOSTECKO – Podkrušnohorské technické muzeum připravuje na 
novou sezónu exkluzivní atrakci. Jedná se o největší a ojedinělý mo-
del povrchového dobývání uhlí u nás. Slavnostně ho muzeum před-
staví 30. května od 13 hodin. Nenechte si tuto novinku ujít! 

Na nezájem ze strany veřejnosti, poslední dobou zejména i rodin s dětmi, si muzeum rozhodně stěžovat nemůže. Jen vloni muzeum navštívilo bez‑
mála deset tisíc návštěvníků. 

Žáci a  studenti mají mož-
nost zapojit se do této soutěže 
prostřednictvím speciálně ur-
čeného webu www.nassever.
cz. Soutěž podporují také měs-
ta Most a  Litvínov, která po-
mohou jak s  propagací soutě-
že, tak se zajiště-
ním hodnotných 
cen a  prostor pro 
slavnostní pře-
dávání. Uzávěr-
ka zasílání sou-
těžních fotogra-
fií je stanovena na 
30.  června  2019. 
Nejlepší fotogra-
fie budou oceně-
ny hodnotnými 
cenami. Soutěž-
ní fotografie bude 
posuzovat šesti-
členná porota, do 
které mimo jiné 
zasedne profesor 
Zdeněk Bělohlav 
z  VŠCHT, Mar-
tin Růžička z Uni-
petrolu, Veronika 
Knoblochová za-
stupující Městský 
úřad v  Litvíno-
vě či fotograf Voj-

těch Hájek. Výsledky soutěže 
budou zveřejněny na interneto-
vých stránkách www.nassever.
cz a  dále pak na internetových 
stránkách Nadace Unipetrol, 
Deníku Severní Čechy a  ostat-
ních partnerů projektu.      (nov)

Foťte „Náš sever“ 
Soutěžte s Unipetrolem

LITVINOV - Nadace Unipetrol vyhlásila pod záštitou měst Most 
a  Litvínov fotografickou soutěž pro žáky a  studenty základních 
a  středních škol Ústeckého kraje. Soutěž s  názvem Náš sever, je-
jímž cílem je vyzdvihnout krásy severozápadních Čech, se usku-
teční od 10.  května do 31.  srpna. Až do konce prázdnin mohou 
děti a  studenti do 19  let posílat své fotografie mailem na adresu 
info@nadaceunipetrol.cz. 
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Pravidla soutěže jsou k dispozici na stránkách: 
www.nassever.cz. 

Překvapení sezóny - unikátní model 
povrchového dobývání.
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Expozice v duchu náletu
MOST - Mezinárodní památník obětem II. světové války otevřel ve-
řejnosti novou, již šestou muzejní sezonu. 

„Letošní sezona bude v duchu výročí prvního spojeneckého náletu 
na chemičku v Záluží, který se uskutečnil 12. května 1944,“ říká Karel 
Otto Novák, předseda spolku Severočeský letecký archiv Most, kte-
rý v Mezinárodním památníku obětem II. světové války, v budově 
někdejšího městského krematoria na starém hřbitově, expozici pro-
vozuje. „Pro návštěvníky jsme přichystali jakési netradiční nahlédnu‑
tí pod pokličku vojenské mašinérie, právě z pohledu letectva,“ dodává.  
Návštěvníci se budou moci podívat, jak takové pracoviště leteckého 
zpravodajského důstojníka vypadalo, ale pokud si budou chtít z ex-
pozice odnést něco na památku, tak se přímo v této části mohou vyfo-
tografovat třeba i, pokud jim to dovolí konfekční velikost, v americké 
letecké bundě, jež je součástí výstavy. V expozici jsou i další novinky.  
Otevírací doba: Út 10 – 12 a 13 – 16 hod., Čt 10 – 12 a 13 – 16 hod., 
Ne 13 – 16 hod. Mimo tyto dny je potřeba se telefonicky objednat 
předem na tel. čísle 721 316 815. Sezona: květen – říjen.           (nov)

Pokladna se stěhuje
MOST - Pokladna v  přízemí mosteckého magistrátu bude do-

časně uzavřena. Od 16. – 21. května bude přemístěna z přízemí do  
1. patra kanceláře č. 130a budovy magistrátu. Důvodem je rekon-
strukce a stavební úpravy. V pátek 17. května bude pokladna pro ve-
řejnost uzavřena.                                                                             (nov)

Bezplatná právní  
poradna pro seniory

MOST - Město Most ve spolupráci se společností Luridicum Reme-
dium zajistilo na úterý 21. května od 10 do 16.30 hodin bezplatnou 
mobilní advokátní poradnu pro seniory, která nabízí individuální 
právní poradenství v oblasti dluhů, exekucí a bydlení.

Je vám více než 50 let? Uzavřeli jste nevýhodnou smlouvu a ne-
víte, jak se jí zbavit? Trápí vás vaše dluhy nebo exekuce? Bojíte se, 
že vám kvůli dluhům vašich blízkých exekutor vybílí byt nebo účet? 
Přemýšlíte o řešení dluhů osobním bankrotem? Bojíte se, že přijde-
te o bydlení? Cílem mobilní právní pomoci je zajistit pro občany ve 
věku 50+ možnost přímé individuální konzultace s advokátem Ja-
nem Vobořilem. 

Občané, kteří budou mít o bezplatnou individuální advokátní po-
moc zájem, mají možnost objednání konzultace na telefonním čís-
le 776 703 170.                                                                                   (nov)

Důvodem je problematický 
terén, ale také vyslyšení hlasu li-
du, aby se hřiště vystavělo v lo-
kalitě, pro kterou Mostečané 
hlasovali. Nové Rákosníčkovo 
hřiště tak vznikne mezi objek-
ty KFC a obchodem s nábytkem 

v  bezprostřední blízkosti Lidlu. 
Změnu umístění doporučila 
i odborná pracovní skupina pro 
architekturu a urbanismus měs-
ta Mostu. Podle ní je lokalita ve 
Višňové ulici z  hlediska širších 
urbanistických souvislostí, cha-

rakteru území, vazeb na okolní 
zástavbu a  celkového potenciá-
lu přilehlého veřejného prosto-
ru mnohem vhodnější. „Pro toto 
místo jsme se nakonec rozhodli 
kvůli nerovnosti terénu v ulici Ji‑
řího z Poděbrad. Také jsme chtě‑
li vyslyšet slova hlasujících Mos‑
tečanů, kteří hlasovali právě pro 
prodejnu ve Velebudické ulici,“ 
říká primátor města Mostu Jan 

Paparega. Zahájení stavebních 
prací je naplánováno na červen. 

Součástí Rákosníčkova hřiště 
je velká prolézačka, pískoviště, 
šikmá horolezecká stěna, lano-
vá překážka. Chybět nebude ani 
kolotoč a  různé druhy houpa-
ček. Klidovou zónu uvnitř hři-
ště s  nízkým plůtkem pro bez-
pečný pobyt dětí doplní dome-
ček a dostatek laviček.        (nov)

Radnice změnila umístění Rákosníčkova hřiště
MOST - Rákosníčkovo hřiště od společnosti Lidl, které Mostečané 
vyhráli ve veřejné hlasovací soutěži, bude nakonec ve Višňové ulici. 
Původně se uvažovalo o Šibeníku, proti „malému“ Lidlu.

Radnice vyhlásila veřejnou 
zakázku na  rekonstrukci pře-
chodů pro chodce, která je roz-
dělena na dvě části. První část se 
týká přechodu pro chodce v uli-
ci J. Kubelíka, druhá dopravní-
ho uspořádání ulice Pod Šibe-
níkem. Obě akce provede spo-
lečnost DERSTAV CZ,  s.  r.  o. 
Rekonstrukci přechodů pro 
chodce v ulici Jana Kubelíka za 
více než jeden milion korun bez 
DPH a druhou část dopravních 
úprav Pod Šibeníkem za bez-
mála jeden a  půl milionu ko-

run. „V ulici J. Kubelíka v Mos‑
tě se zrekonstruuje přechod pro 
chodce v  bezbariérovém prove‑
dení. Dále se zde provede úprava 
svislého a  vodorovného doprav‑
ního značení včetně nasvětlení 
svítidly veřejného osvětlení, sou‑
částí bude i  ochranný středový 
ostrůvek,“ vyjmenovala mluv-
čí mosteckého magistrátu Alena 
Sedláčková. Hlavním důvodem, 
proč město zvolilo pro úpravy 
tento přechod, je stávající délka 
přechodu pro chodce. Ta je to-
tiž nevyhovující a přechod není 

ani osvětlen, chybí zde varovné 
a  naváděcí pásy pro nevidomé 
a slabozraké a další. 

K  úpravám hned několi-
ka přechodů dojde zároveň ta-
ké v  ulici Pod Šibeníkem. Zde 
se dopravně uspořádá celá tato 
ulice. Rekonstruovat se zde bu-
dou čtyři přechody pro chod-
ce v  bezbariérovém provede-
ní, které se doplní svítidly ve-
řejného osvětlení včetně varov-
ných a naváděcích pásů pro sla-
bozraké a nevidomé. Na samot-
nou stavbu bude následně na-
vazovat oprava vozovky v  této 
ulici včetně nově uspořádané-
ho vodorovného a  svislého do-
pravního značení. „Práce bu‑
dou zahájeny na přelomu května 

a  června. Jejich smyslem je vy‑
tvořit především bezpečnější pro‑
stor pro chodce i řidiče. Úprava‑
mi také dojde ke zvýšení počtu 
parkovacích míst. Komunikace 
bude vyosena, což umožní zří‑
dit podélné parkování na opačné 
straně silnice, než je tomu v sou‑
časné době. Tím se zvýší možnost 
parkování,“ dodala mluvčí. Zú-
žená komunikace by také mě-
la přimět řidiče ke snížení rych-
losti. „K  vyšší bezpečnosti při‑
spěje nasvícení přechodů a jejich 
zkrácení prostřednictvím vysaze‑
ných chodníkových ploch, což za‑
jistí dostatečný rozhled pro řidi‑
če i chodce,“ doplnila Alena Sed-
láčková.

(sol)

Město nasvítí co nevidět další zebry
MOST - Město pokračuje se zvyšováním bezpečnosti přechodů pro 
chodce v Mostě. V nejbližších dnech by se mělo začít s úpravami pře-
chodů v ulici J. Kubelíka a v ulici Pod Šibeníkem, kde se chystají i dal-
ší dopravní opatření a úpravy. 

Hřiště nabídne dětem pestré herní atrakce.
Rákosníčkovo hřiště nakonec nebude na Šibeníku, 
ale ve Višňové ulici.

Případ, který se odehrál od-
poledne 26. října 2018, vyvolal 
u veřejnosti a médií velké zděše-
ní. Třiačtyřicetiletý Tomáš V., kte-
rý se vracel ve svém voze z práce, 
natolik nebezpečně a intenzivně 
vybržďoval mladého řidiče a je-
ho  kamarádku  ve Fordu Focus, 
až se dvojice bála o život. Inci-
dentu předcházelo nedorozumě-
ní na kruhovém objezdu v Bílině, 
kde měl mladík ve Fokusu způso-
bit riskantní manévr před autem, 
ve kterém jela přítelkyně obžalo-
vaného. „Ta paní vjela na kruhák 
a ten se ucpal. Tak jsem ji před‑
jel a postavil se vedle ní. Udělal 

jsem to špatně, i když jsem to mys‑
lel dobře,“ uznal své jednání před 
soudem poškozený . Právě to ale 
vyprovokovalo obžalovaného, 
který situaci viděl ze svého auta 
k jednání, které lze těžko pocho-
pit, natož omluvit. O to se ostat-
ně obžalovaný v průběhu soudní-
ho líčení několikrát snažil. „Sta‑
lo se to, co se stalo a nejde to odči‑
nit. Je to i pro mě nepochopitelné, 
snad jsem v té chvíli přišel o mo‑
zek. Kontaktoval jsem poškozené‑
ho, abych se omluvil a vysvětlil mu, 
že nejsem  člověk, který vybržďu‑
je auta na silnici,“ řekl před sou-
dem znatelně pohublý Tomáš V. 

Tichým hlasem 
dodal, že po in-
cidentu navštívil 
probační a medi-
ační službu, pře-
stal řídit a navště-
vuje psychologa. 
„Neumím se vám 
ani podívat do 
očí. Chci se vám 
i vaší přítelkyni 
ale omluvit, že jste 
se dostal do situa‑

ce, která se nedělá. Cítil jsem se v té 
době pod velkým tlakem, řešil jsem 
řadu složitých situací,“ řekl Tomáš 
V. poškozenému. Ten se k omlu-
vě nijak nevyjádřil, pouze mírně 
pokýval hlavou. Právní zástup-
ce namítl, že jeho mandant poža-
duje po obžalovaném odškodně-
ní dvacet tisíc korun za nemajet-
kovou ujmu. S požadavkem obža-
lovaný souhlasil. 

Soudní líčení s agresivním „vy-
bržďovačem“ trvalo necelé dvě 
hodiny. Nechyběl posudek psy-
chologa a psychiatra, podle kte-
rých Tomáš V. není typický silnič-
ní agresor. „V jeho případě se jed‑
nalo o zkratkové emoční jednání,“ 

zaznělo v posudku. Po vyslech-
nutí svědků a přečtení všech dů-
kazů bylo zřejmé, že vina Tomá-
še V. je nezpochybnitelná. Vzhle-
dem k jeho bezúhonnosti a pří-
stupu k celé situaci navrhla státní 
zástupkyně dva a půl až tříletý 
podmíněný trest a zákaz řízení na 
tři roky.  Soudkyně rozhodla ná-
sledovně: „Obžalovaný se odsuzu‑
je ke třem rokům odnětí svobody 
s podmínečným odkladem na tři 
roky, zákazu řízení všech motoro‑
vých vozidel na tři roky a k úhradě 
dvaceti tisíc korun poškozenému 
za nemajetkovou ujmu“. Všechny 
strany se na místě vzdaly práva na 
odvolání.                                    (nov)

„Vybržďovač“ dostal podmínku a zákaz řízení
„Neumím se vám ani podívat do očí,“ omlouval se obžalovaný poškozeným

Záběry agresivního vybržďovače zaplnily média a sociální sítě.

MOST – Vloni v říjnu obletěly  republiku záběry ze silnice I/13 mezi 
Bílinou a Mostem. Dramatický případ agresivního vybržďování se 
stal okamžitě „hitem“ médií a sociálních sítí. Hlavní viník trestného 
činu usedl  tuto středu na lavici obžalovaných u Okresního soudu 
v Mostě. Státní zástupce kvalifikoval čin jako vydírání.

Hlubinný důl v muzeu
MOST - Oblastní muzeum a galerie Most připravilo slavnostní zahá-
jení výstavy fotografií „Hlubinný důl“ PETR HAVLÍK. 

Vernisáž se uskuteční 23. května od 17 hodin v podzemních vý-
stavních prostorách kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Vý-
stava černobílých fotografií zachycuje posledních deset let existence 
Dolu Centrum v Dolním Jiřetíně. Na vernisáži vystoupí Eine Stunde 
Merzbauten (jazz -electronica) z Mostu. Výstava potrvá od 24. 5.–
14. 7. Otevřena je od úterý do neděle a ve svátky od 9 - 17 hodin. 
Vstupné 20 Kč, snížené 5 Kč.                                                         (nov)

Nebezpečný agresivní manévr.

ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY 
5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, 

stravenky, možnost dalšího vzdělávání
Přihlášky musí být doručeny nejpozději 

do 27. 5. 2019 – 12.00 hodin.

INFORMACE O PRACOVNÍ POZICI POSKYTNE: 
Bc. Hana Peterková: 

476 448 319, 734 417 249, Hana.Peterkova@mesto-most.cz 

Bc. Miroslava Knížová: 
476 448 328, 728 820 058,  Miroslava.Knizova@mesto-most.cz

ODDĚLENÍ KONTROLY A SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
Realizace kontrolní a dozorové činnosti na úseku živnostenského podnikání; 

vedení řízení o uložení pokuty, pozastavení provozování živnosti nebo 
zrušení živnostenského oprávnění, projednávání přestupků na úseku 
živnostenského podnikání; ukládání a projednávání pokut uložených 

příkazem na místě, spolupráce s ostatními orgány státní správy.

Statutární město Most - Magistrátu města Mostu 
přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:
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P tejte se politiků
Upozorňuji na odkrytou sto-

ku vedoucí od zastávky MHD 
Autodrom podél celé cyklos-
tezky i silnice vedoucí k vjezdu 
na autodrom. V letním období 
je z  ní hrozný zápach a  jet na 
kole do kopce podél celé tra-
sy je za trest. Je to tam víc než 
30 let. 

Znečištění příkopu je dlouho-
dobým problémem. Naposledy 
se touto záležitostí zabýval vodo-
právní úřad v roce 2017 v rámci 
stížnosti č. 15/17, kdy byl příkop 
následně na základě výzvy vo-
doprávního úřadu vlastníkem 
(statutární město Most) vyčiš-
těn. Do příkopu v  ulici Tvrzo-
va je zaústěna odlehčovací stoka 
čerpací stanice odpadních vod 
Slovanská (dále jen „ČSOV“) 
ve vlastnictví společnosti Se-
veročeská vodárenská společ-
nost,  a.  s. a  dešťová kanalizace 
ve vlastnictví statutárního města 
Most.  Vzhledem k  systému za-
bezpečení ČSOV lze v  podstatě 
vyloučit, že by  dlouhodobé zne-
čišťování příkopu bylo způsobe-
no odtokem odpadní vody z té-
to ČSOV. Podle sdělení zástupce 
provozovatele ČSOV minimálně 
roku 2017 (instalace ultrazvuko-
vé sondy   k  měření stavu napl-
nění retenční nádrže) nedošlo 
k  žádnému odtoku odpadních 
vod do příkopu v ul. Tvrzova.

Při provedeném šetření vo-
doprávního úřadu dne 27.  4. 

a 29. 4. 2019 byly šachty na od-
lehčovací stoce vedoucí do pří-
kopu suché. S  ohledem na zjiš-
těné skutečnosti se lze domnívat, 
že znečištěná voda je do příkopu 
přiváděna dešťovou kanalizací, 
do které jsou zřejmě vypouště-
ny i odpadní vody. Pro odstraně-
ní závadného stavu je třeba, aby 
vlastník dešťové kanalizace (sta-
tutární město Most) zajistil, aby 
do dešťové kanalizace byly od-
váděny pouze dešťové vody. To-
ho se také město Most snaží do-
sáhnout.

Odpovídá primátor města 
Mostu Jan Paparega

Jan Paparega

Nabízíme nadstandardní plat a zaměstnanecké 
výhody v prosperující společnosti. 
Požadujeme:

na pozici samostatná/ý účetní 5 let praxe v oboru 
účetnictví, schopnost samostatně řešit úkoly, praxe 
s účetním systémem POHODA výhodou
na pozici účetní 2 roky praxe v oboru, praxe s účetním 
systémem POHODA výhodou

Případné nabídky prosím zasílejte na adresu:
Michal Mundl
Člen představenstva Celio a.s.
V Růžodolu 2, 435 14  Litvínov 7 
nebo e-mailem na adresu michal.mundl@gmail.com

Společnost Celio a.s., 
Litvínov 7, V Růžodolu 2, 
IČ: 48289922 
hledá následující pracovní pozice

SAMOSTATNÁ/Ý ÚČETNÍ
ÚČETNÍ 

Zamilovaný Shakespeare na-
bídne romantický osobní příběh 
Williama Shakespeara, který se 
zamiloval do mladé a  krásné 
aristokratky Violy de Lesseps. 

Ta natolik miluje divadlo, že se 
v  přestrojení za muže pokouší 
proniknout do Shakespearovy 

herecké společnosti. Svoji tou-
hu stát se herečkou totiž v té do-
bě nemůže jinak uplatnit. V je-
jí době bylo herectví striktně ur-
čeno pouze mužům. Spolu s ní 

tak i  diváci budou 
moci proniknout 
do podivuhodného 
zákulisí tehdejšího 
alžbětinského diva-
dla. Romantická ko-
medie podle slavné-
ho oscarového filmu 
nabízí fiktivní pří-
běh o tom, jak mož-
ná vznikla nejslav-
nější divadelní hra 
všech dob - Romeo 
a Julie. Těšit se mů-
žete 31.  května od 
19.30 hodin na Vel-
ké scéně. Hlavní ro-
le ztvární Nela Šte-

fanová s  Lukášem Kofroněm. 
V reprízách hru divadlo nabíd-
ne ještě 5. a 11. června. 

Zatímco režisér Milan Schej-
bal se svým týmem připravuje 
dychtivě očekávanou inscena-
ci Zamilovaný Shakespeare, je-
ho režisérský kolega Martin Vo-
koun právě zkouší komorní ko-
medii 3 ženy od anglické dra-
matičky a  herečky Katy Brand. 
V  jádru vztahové komedie sto-
jí mladá dívka Laurie, její mat-
ka Suzanne a  její matka, dívči-
na babička, Elea-
nor. Ženy se sejdou 
v  hotelovém pokoji 
na rozlučce se svo-
bodou, neboť Su-
zanne si má druhý 
den brát Garyho  – 
solidního chlapíka, 
kterého ani moc ne-
miluje. „V této hře je 
příznačný lehce iro‑
nický situační a slov‑
ní humor. Hra ovšem 
nezastírá, že chce 
svého diváka nejen 
pobavit, ale také mu 
něco důležitého sdě‑
lit a  nechat ho na‑
hlédnout do spletitých rodinných 
vztahů, které jsou mnohdy po‑
znamenány všelijakými nevyřče‑

nými křivdami, nespravedlnost‑
mi nebo neporozuměním,“ uvedl 
dramaturg divadla Michal Pě-
tík. Ivanu Zajáčkovou, Zitu Be-
nešovou, Markétu Hausnero-
vou a Matyáše Procházku spat-
říte poprvé 14.  června  2019 na 
Komorní scéně. Hra vznikla 
přímo na objednávku Městské-
ho divadla v Mostě, které ji na-
bídne v české premiéře. Situač-

ní hru 3 ženy stihnete do prázd-
nin ještě v repríze 20. června od  
19 hodin.                                  (sol) 

Zamilovaný Shakespeare  
v české divadelní premiéře! 

MOST - Městské divadlo v Mostě připravuje dvě premiéry. Zamilo-
vaného Shakespeara, kterého by měli diváci zhlédnout 31.  květ-
na. Poslední novinkou před divadelními prázdninami bude komor-
ní komedie 3 ženy. Tu budete moci na divadelních prknech vidět 
14. června. 

Lukáš Kofroň alias Zamilovaný Shakespeare Nela Štefanová alias Viola de Lesseps

Letošní hry se opět budou konat při pří-
ležitosti závodu Dračích lodí v areálu Matyl-
da a  to v  sobotu 8.  června od 10 do 18  ho-
din. Ani letos nebudou návštěvníci ochuze-
ni o den plný zábavy, nudit se nebudou děti 
ani jejich dospělý doprovod. Stejně jako v lo-
ni bude připraveno deset stanovišť s tradiční-
mi i méně tradičními soutěžemi a úkoly na té-
ma uhlí a voda. Ani tentokrát nebude chybět 
jedna z největších atrakcí - hasičské auto, kte-
ré bude k dispozici návštěvníkům k prohlídce, 
a bude -li velké teplo, tak i k osvěžení. Pořada-
telé ze Severočeské teplárenské slibují, že bez 
medaile nikdo neodejde. „Každý soutěžící zís‑
ká po splnění všech úkolů medaili. Vloni jsme 
jich rozdali bezmála sedm set. Kromě cenného 
kovu mohou děti získat i další dárky díky kví‑
zům, které nahradí původní křížovky. Pro nej‑
menší návštěvníky budou na místě připraveny 
omalovánky a  puzzle,“ uvedla marketingová 
manažerka společnosti Radka Bišická. Doda-
la, že zorbing, šlapací káry a helium, ze kte-
rých byly děti vloni nadšené, si užijí i  letos. 
„Loňské hry měly vloni u dětí i jejich rodičů vel‑
ký ohlas. Na Matyldu přišlo několik stovek dě‑
tí. Proto jsme se rozhodli v této akci pokračovat 
a udělat z ní tradici,“ sdělil ředitel Severočeské 
teplárenské Petr Horák a poznamenal: „Vstup 
i soutěže mají děti samozřejmě zdarma. Doufá‑
me, že i letos si s námi přijdou užít pěkný hra‑
vý den“.                                                       (nov)

Video a fotodokumentace z akce slouží k PR pořádajících společností.

1
Bohatý program

Tradiční 
 i méně tradiční
soutěže

pro děti
Hasičské 
auto k prohlídce i k osvěžení

Každý soutěžící získává medaili
Vstup a soutěže jsou zdarma

8.6.2019 od 10 do 18 hodin
Matylda Most

Komořanské dětské hry aneb Velká zábava je tu zas
MOST - Kdo si vloni užil „Komořanské dětské 
hry“ se Severočeskou teplárenskou, může si 
zážitek zopakovat. Celodenní dětská párty 
plná her a soutěží se bude konat i letos. 

V  rámci větší informovanos-
ti občanů o dění ve městě schvá-
lili radní pořízení služby mobil-
ní rozhlas. Nejedná se o klasic-
ký pouliční rozhlas, jak ho mno-
zí obyvatelé znají z  okolních 
měst a obcí, ale občané jsou in-
formováni pomocí mobilní apli-
kace pro chytré telefony. „Infor‑
mace budou občanům předává‑
ny prostřednictvím SMS, e ‑mai‑
lem popřípadě hlasovými zprá‑
vami na mobilní telefon,“ infor-
movala Klára Vydrová z  tisko-

vého oddělení Magistrátu měs-
ta Mostu. Tato služba zaruču-
je, že se informace dostane do 
všech domácností, pochopitelně 
ale jen do těch, kde se do aplika-
ce přihlásí. 

Obce díky nové službě bu-
dou například moci nejen po-
sílat hlášení, ale také se napří-
klad prezentovat například tu-
ristům, kteří přijedou a  budou 
mít „mobilní rozhlas“ stažený 
ve svém telefonu. Aplikace by 
měla fungovat na základě sledo-

vání polohy mobilního telefo-
nu. Poslouží i  jako zpětná vaz-
ba pro starosty. Místní budou 
moci vyfotit třeba černou sklád-
ku nebo plochu, kterou je tře-
ba posekat, a  snímek pak po-
slat na radnici. „Občané budou 
moci takto reagovat ihned, ne‑
budou muset přitom složitě vy‑
hledávat telefonní číslo, nebo se 
někam dovolávat, psát e ‑maily 
a podobně. Jedná se o velmi pří‑
nosnou službu a je to trend, kte‑
rý se postupně začíná čím dál ví‑
ce rozmáhat,“ uvedla dále Klára 
Vydrová. Už nyní mají obyvate-
lé Mostu možnost využívat mo-
derní komunikační technologie, 
například v minulých letech za-
vedený info systém, kdy regis-

trovaní uživatelé dostávají na 
své mobilní telefony SMS v pří-
padě poruch, odstávek, jiných 
upozornění či pokud nastane 
nějaká krizová situace  aj. Mo-
bilní rozhlas ale bude fungovat 
obousměrně, jak od města k ob-
čanům, tak i  obráceně. „Nejpr‑
ve město musí zakoupit přísluš‑
ný modul. Ještě je v  jednání, ja‑
ké všechny služby bude mobilní 
rozhlas občanům nabízet. Proto‑
že je i možnost dalších přidruže‑
ných aplikací, přes pozvánky na 
nejrůznější akce či další využití. 
Mostečané se včas dozvědí, jak si 
novou službu zprovoznit a za ja‑
kých podmínek,“ doplnila ještě 
Klára Vydrová. 

(sol)

Most bude mít mobilní rozhlas
MOST - Most chce prosadit nový trend. Radnice zamýšlí zakou-
pit službu „mobilního rozhlasu“. Jde o moderní způsob komunika-
ce mezi občanem a samosprávou. Kontakty na úřad, hlášení závad, 
blokové čištění, dotazy pro vedení města či profesionální ankety 
mohou mít občané na dosah.

Tábor se odehrává v opevnění z let 1936 - 1938 "Na Kočičáku" 
(na Chomutovsku). Pro děti jsou připraveny základy táboření, 

první pomoci, poznávání  historie a přírody, budou práce 
s mapou a kompasem, prozkoumávání vojenských krytů, 

stolování v polní kuchyni u ohně a z ešusů a spousta dalšího 
dobrodružství.

Termín tábora je od 5. do 9. 8.
Cena 2 600 Kč

Více informací na www.tabory-kadan.webnode.cz 
nebo na tel: Jana Šílová 775 035 968, silova@kultura-kadan.cz

Příměstský tábor

„VOJÁKEM NA KOČIČÁKU“
Hlavním pořadatelem je ARCHEOklub Kadaň a spolek Muzea čsl. opevnění 

z let 1936-1938 „Na kočičáku“ ve spolupráci s Oblastním muzeem a galerií Most.
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PONDěLÍ
Fazolová s klobásou 35 Kč
150 g Hovězí na česneku, špenát, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Vepřová plec na paprice, dušená rýže 115 Kč
350 g Lasagne Bolognese 105 Kč

ÚTERÝ
Gulášová 35 Kč
150 g Kuřecí prso se šunkou a sýrem, bramborová kaše 115 Kč
150 g Vepřová krkovice na víně se slaninou a žampiony, šťouchaný  
brambor 125 Kč
150 g Vepřová játra na slanině, dušená rýže 105 Kč

STŘEDA
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 30 Kč
150 g Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík 125 Kč
150 g Smažený kuřecí řízek, šťouchaný brambor, trhané listy salátu 115 Kč
150 g Sekaná pečeně, vařený brambor, kyselá okurka 105 Kč

ČTVRTEK
Pórková s vejci 35 Kč
150 g Španělská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
150 g Smažený karbanátek se žampiony, bramborová kaše,  
okurkový salát 115 Kč
350 g Staročeský trhanec s jablky, rozinkami a zakysanou smetanou 105 Kč

PÁTEK
Brokolicový krém 35 Kč
150 g Pečená vepřová krkovice, červené zelí, houskový knedlík 125 Kč
220 g Pečené kuřecí stehno na slanině, bramborová kaše,  
rajčatový salát 115 Kč
350 g Zapečené brambory s kuřecím masem, zeleninou a sýrem 105 Kč
SPECIÁL 340 g – PEČENÁ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM  
A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI 165 Kč

POLEDNÍ MENU
20. 5.–24. 5. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.
Na stravenky vracíme do 10 Kč

Z Rady města Mostu

SYSTEMS s.r.o.

PRODEJ 
PALIVOVÉHO 

DŘEVA 
BŘÍZA, BUK | CENA OD 800 Kč/prms

602 620 305
Litvínov

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

MOST - Městská knihovna Most 
otevřela nový dětský koutek. 
Ten jako koutek ovšem nevy-
padá, je to docela velký prostor 
v  oddělení výpůjčních služeb, 
určený především pro nejmen-
ší děti do 5 let, které se bez do-
provodu ještě neobejdou. 

Děti i  jejich rodiče čeká pří-
jemné a útulné prostředí s po-
sezením, pro děti tisíce knih – 
leporel, nedaleko přebalova-
cí pult i  možnost občerstvení 
(teplé a  studené nápoje - pro 
děti i  dospěláky). Kromě toho 
i perfektní a přívětivý personál, 
který pomůže se vším, o  co se 
požádá… 

V koutku se může číst, před-
nášet, poslouchat, sedět, ležet, 
povídat, pospávat, koukat, hrát 
hry, dumat, malovat, učit se, 
prohlížet si knihy, psát, kreslit, 
snít, zpívat, modelovat, dozví-
dat se nové věci, soutěžit, hrát 
divadlo. V  koutku se naopak 
nesmí kouřit, nadměrně hlu-
čet, utíkat od maminek, pít al-
kohol, bít jiné děti, rozbíjet ne-
bo ničit nábytek, trhat knížky 
a zlobit! V mnoha knihovnách 
již vznikly dětské kluby, kde se 
scházejí maminky na mateřské 
dovolené (občas se vyskytu-
jí také tatínci) a  společně tvo-
ří malý program pro děti. „Ten‑
to koncept se osvědčil a je pova‑

žován za smysluplný – mamin‑
ky mají prostor i pro vzájemnou 
komunikaci, doporučování knih 
a výměnu zkušeností, což je jis‑
tě vítaným rozptýlením z  je‑
jich každodenního stereotypu. 

To se ostatně nabízí i v mostec‑
ké knihovně  – předpokládá se, 
že aktivní maminka (maminky) 
se zamyslí nad tvorbou progra‑
mu nebo nějaké zajímavé akti‑
vity (četba, pohybové, výtvar‑

né, poznávací hry, tvořivá díl‑
na apod.). Pracovníci knihovny 
jim v  tom jsou připraveni po‑
moci,“ uvedl ředitel mostecké 
knihovny Petr Petrik. 

(nov)

Knihovna otevřela nový  
koutek pro maminky s dětmi

Děti i jejich rodiče čeká v knihovně příjemné a útulné prostředí s posezením.

V uvedené lokalitě se nachází 
vodovod z oceli, který byl uve-
den do provozu v  roce 1987. 
„Část vodovodu vede v zemi, část 
je uložena v kolektoru. Vodovod 
je poruchový, díky poruchám je 
vodovod v  kolektoru odstaven.
Rekonstrukce bude probíhat ve 
stávající trase. Pro nový vodovod 
se použije litina,“ uvedl tiskový 
mluvčí Severočeské vodárenské 
společnosti Jiří Hladík. 

Část vodovodního řadu se 
nachází převážně v  zatravněné 
nezpevněné ploše, částečně se 
dotýká zpevněného asfaltového 
povrchu parkoviště a  dláždě-
ného chodníku. Rekonstrukce 
se provede pokládkou do ote-

vřeného výkopu. Rekonstrukce 
druhé části se kompletně pro-
vede v kolektoru bez zásahu do 
terénu nad kolektorem, a  bu-
de probíhat přes stávající vstu-
py a montážní poklopy do ko-
lektoru. Stavba se však zreali-
zuje jako jeden celek s vybudo-
váním provizorního vodovodu. 
„Stavba byla zahájena předá‑
ním staveniště již koncem břez‑
na. Vlastní stavební práce ale 
začínají v  těchto dnech. Podle 
smlouvy by měla být stavba do‑
končena nejpozději do 30. červ‑
na  2019,“ upřesnil mluvčí vo-
dárenské společnosti. 

Je to jedna ze staveb z oblas-
ti obnovy majetku pro okres 

Most, kde SVS pro rok 2019 
naplánovala celkem 21 staveb 
k  obnově majetku i  strategic-

kých, a to v řádu zhruba sto os-
mi milionů korun bez DPH.

(sol)

Ve Vrbenského se opraví zničený vodovod
MOST - V ulici Bohuslava Vrbenského v Mostě se plánuje oprava po-
ruchového vodovodu. Měří přes tři sta metrů a je na něj napojeno 
zhruba 150 obyvatel.

Spolupráce s investory

MOST – Radní schválili uza-
vření dodatku ke smlouvě o vzá-
jemné spolupráci se společnos-
tí RAI Most,  s.  r.  o. na podpo-
ru technického a  polytechnic-
kého vzdělávání. Společnost pů-
sobí v  zóně Joseph a  je jedním 
z  významných zaměstnavate-
lů Mostecka. Nabídka zahrnuje 
nejenom finanční podporu (Ro-
boshop, zakoupení cen Tech-
nohraní), ale nabízí exkurze do 
svého výrobního závodu pro žá-
ky základních škol.

Malování na 
Aquadromu

MOST  – Na Aquadromu se 
chystá malování. Konkrétně se 
obnoví nátěr stropní konstrukce 
v bazénové hale a v místě tobo-
gánů. V rámci připravované ve-
řejné zakázky se také ošetří veš-
keré dřevěné prvky, jako jsou 
vazníky, krokve, podbití, dře-

věné podhledy a  ocelové prvky 
a táhla střešní konstrukce. Před-
pokládané náklady se pohybují 
v řádu 2,5 milionu Kč bez DPH.

U kulatého stolu
MOST – Mostečtí konšelé se 

ve druhém pololetí roku sejdou 
25.  července, 15.  srpna, 3.  září, 
10.  října, 24.  října, 7.  listopadu 
a 5. prosince. Zasedání zastupi-
telstva se budou konat 19.  září, 
21. listopadu a 12. prosince.

Oprava střechy
MOST – Střecha správní bu-

dovy Správy městských le-
sů projde rekonstrukcí. Rad-
ní schválili vyhlášení veřejné 
zakázky. Vznikne nová střešní 
konstrukce z  lehké profilované 
plechové krytiny a  zatepleným 
podkrovím. Stavební práce bu-
dou zahrnovat zejména krov, 
výměnu střešní krytiny, osaze-
ní dvou střešních oken a výmě-

nu stávajícího hromosvodu za 
nový včetně provedení jeho re-
vize. Předpokládaná hodnota je 
2,8 milionu Kč bez DPH.

Revitalizace parčíku 
MOST – Revitalizace parčíku 

u magistrátu bude mít skluz. Ve-
řejná zakázka na druhou etapu 
totiž musela být vyhlášena zno-
va. „Při prvním vyhlášení neby‑
la podána žádná nabídka. Opro‑
ti původnímu rozsahu byla navíc 
tato zakázka upravena tak, že re‑
alizována bude jen úprava audio 
elektra, některých sítí a dodávka 
a  montáž mobiliáře,“ vysvětli-
la mluvčí magistrátu Alena Sed-
láčková. Předpokládaná hodno-
ta je přibližně 1,2 mil. Kč včet-
ně DPH.

Servis pro „kočáry“ 
MOST  – Radní přímo zada-

li veřejnou zakázku na servis 

a  opravy vozidel pro vozi-
dla magistrátu a  městské po-
licie, a  to společnosti AUTO-
PLUS II., s. r. o. od 1. 6. 2019 do 
31.  12.  2021. Stanovili přitom 
maximální a  nepřekročitelnou 
cenu 2 miliony Kč bez DPH. 
Důvodem je končící platnost 
stávající servisní smlouvy na za-
jišťování servisu a opravy pro 22 
služebních vozidel značky Ško-
da a Volkswagen.

Nová kuchyně 
i zastávky

MOST – Vítězem veřejné za-
kázky na opravu školní kuchyně 
v  mateřské škole v  Růžové uli-
ci je MICROCONSULT, s. r. o.,  
s  nabídkovou cenou více než 
3,1 mil. Kč bez DPH. Veřejnou 
soutěž na rekonstrukci zastávek 
MHD v  ulici Višňová v  Mos-
tě vyhrála zase společnost JMV 
tech, s. r. o., za necelé 4 mil. Kč 
bez DPH.

(sol)



„

„
„

Spolu až do smrti
Milan Jitku poznal ve čtrnác-

ti letech, kdy se s rodiči přistěhova-
li na malé město. Jitka byla jeho no-
vá spolužačka. Od prvního dne si by-
li sympatičtí. Přátelství se brzy změni-
lo v lásku. V patnácti letech už spolu 
chodili a přísahali si, že spolu budou 
až do smrti. Byli nerozluční. Rodiče 
si zvykli, že jeden bez druhého neu-
dělali ani krok. Jitka ži-
la jen s matkou a dvě-
ma sourozenci. Více ča-
su proto trávili u Mila-
na v domě jeho rodiny. 
Milan neměl sourozen-
ce, byl vymodleným dí-
tětem starších rodičů. 
Ti byli rádi, že se Mi-
lan nikde netoulá a Ji-
tku přijali. Po maturi-
tě se vzali. Měli roman-
tickou svatbu, na které 
nechyběli jejich spolu-
žáci a přátelé. Jitka byla 
šťastná. Milanovi rodiče už nepraco-
vali, a tak si koupili malý domek a vi-
lu přenechali mladým. Chtěli si užít 
důchodu a cestovat. Milan začal se 
studiem vysoké školy, Jitka nastoupi-
la jako úřednice na městský úřad. Pe-
něz měli dost, Milan dostal velkory-
sou podporu od svých rodičů. V klidu 
si studoval, užíval si studentského ži-
vota. Jitka se najednou začala cítit od-
sunutá na vedlejší kolej. Začala se bát, 
aby si Milana nevybrala nějaká jiná 
holka. Jedna z těch, se kterými chodil 
na přednášky. Napadlo ji, že si Mila-
na pojistí dítětem. Stejně jednou dítě 
chtějí, tak nemusí čekat, až Milan do-
studuje. Vysadila antikoncepci, Mila-
novi ale zatím nic neřekla. Za několik 
měsíců si už byla jistá. Milan reagoval 
na zprávu o těhotenství přesně tak, 
jak si Jitka přála. Radostí byl bez se-
be. Jitka byla přesvědčená, že udělala 
dobře. Když se narodila malá Jituška, 
zdálo se být všechno v nejlepším po-
řádku. Milan obě své holky zahrno-
val pozorností, pokud nebyl ve ško-
le, trávil čas s rodinou. Chtěl, aby Jitka 
mohla vychovávat dítě v naprostém 
klidu, nemusela řešit žádné problé-
my. Neřekl jí proto, že už utratili té-
měř všechny peníze, které měli od ro-
dičů. Ani jeden z nich teď nevydělával 
a rodina najedou potřebovala víc pe-
něz než kdy dřív. Milan se tedy vydal 
za svými rodiči. Nejprve mu nechtěli 
už nic dát. Říkali, že mu dali, co moh-
li. Nakonec se ale rozhodli, že prodají 
domek, který si koupili na stáří a pře-
stěhují se do bytu. Viděli se v Jitušce 
a chtěli, aby neměli mladí žádné pro-
blémy. Na nějakou dobu měl Milan 
klid. Pokračoval ve studiu, Jitka by-
la doma s dcerou. Byl spokojený. Ve 
škole si užil společenských kontaktů 
se spolužáky, trávil s nimi i volný čas. 
A když měl všeho dost, šel domů, kde 
na něj čekala žena a dítě. Jeho rodi-
če přestali se svými zahraničními do-
volenými a pomáhali Jitce s malou. 
Také jí za peníze, které měli původ-
ně na cestování, kupovali oblečení, 
pleny a hračky. Milanovi se zdálo, že 
všechno klape tak, jak má. Když jeho 
otci lékaři oznámili, že má rakovinu 
a zbývá mu pár měsíců života, byla to 
Jitka, kdo se o něj postaral a kdo dr-
žel Milanovu matku nad vodou. Mi-
lan zatím skládal státnice. Když otec 
zemřel, navrhla Jitka, aby se Milano-
va matka nastěhovala k nim do vily. 
Místa tam bylo dost a bylo by to pro 
všechny pohodlnější. Byt po rodičích 
Milan prodal a zase měl na nějaký čas 
peníze na živobytí. Měl před sebou 
ještě dva roky školy. Uvažoval ale ta-
ké o tom, že by odjel na další dva ro-
ky na stáž do zahraničí. Teď, když by-
dlela jeho matka s nimi, tak by neměl 
o své holky strach. Matka by jim po-
máhala. Když o svém plánu řekl Jitce, 
zásadně s tím nesouhlasila. Nechtě-
la žít dva roky bez svého muže. Tě-
šila se, až Milan dostuduje a začnou 
žít jako jiné rodiny. A přála si, aby už 
mohla začít chodit do práce. Mysle-
la si, že by Jitušku mohla hlídat Mi-
lanova matka a ona by zatím mohla 
pracovat alespoň na poloviční úva-

zek. S tím ale Milan nesouhlasil. Pro-
sadil si své, přerušil studium a odjel 
do Anglie. Domů se vracel je jednou 
za tři měsíce na pár dnů. Jitka měla 
najednou pocit, jakoby jí z očí spad-
ly klapky, které tam roky měla. Vidě-
la Milana úplně jinak než celé ty roky, 

co ho od svých patnácti 
let milovala. Najednou 
viděla rozmazleného 
sobeckého kluka, kte-
rý se nestydí žít z pe-
něz svých starých ro-
dičů. Všechno v živo-
tě dělal Milan jen tak, 
aby to vyhovovalo je-
mu. Nijak se nikdy ne-
omezoval a chtěl vždy 
všechno získat snadno. 
Byl zvyklý, že mu rodi-
če dají, na co si ukáže. 
Tak se choval jako ma-

lý kluk, a tak se choval i jako dospělý 
muž. Jitka si ze dne na den uvědomi-
la, že už svého muže nemiluje. Nevá-
žila si ho a nechtěla s ním žít. Radě-
ji bude žít v malém bytě a dělat si co 
bude chtít. A třeba začne i nový život 
s tím hasičem, který za ní chodí a tvá-
ří se zamilovaně. To je chlap, kterého 
by si mohla vážit. Když Milan přijel 
domů, tak mu vše řekla. Že se chys-
tá s Jituškou odejít. Samozřejmě od 
něj nechce nic, jen výživné na dítě. 
Ví, že všechno dostali od jeho rodi-
čů. Kdykoliv bude chtít, tak se může 
s Jituškou setkávat. Jen ona už s ním 
žít nemůže. Milan nevěřil svým uším. 
Pro tuhle holku přeci udělal všech-
no na světě. V patnácti letech ji vy-
táhl z chudoby její rozvrácené rodi-
ny. Staral se o ni, vzal si ji za ženu. 
Přísahali si, že spolu budou do kon-
ce života. On mohl studovat v zahra-
ničí, jeho rodiče se nemuseli stěho-
vat z jejich domu. Dítě určitě chtěl, 
ale ne tak brzy. To Jitka si to vymysle-
la. A teď, když jí dal všechno, připra-
voval jim krásnou budoucnost, sna-
žil se, aby jednou v práci uspěl a měli 
se dobře, ona si to rozmyslí. Nedoká-
zal to pochopit. Myslel si, že to Jitku 
přejde.  Odjel a dal jí prostor, aby si 
všechno rozmyslela. Když za tři mě-
síce přijel, Jitka už v jejich domě ne-
byla. I s malou se odstěhovala do pro-
najatého bytu. Od matky se také do-
zvěděl, že začala chodit s jedním mu-
žem. Pro Milana to byla velká rána. 
Věřil, že si to Jitka rozmyslí a neudě-
lá to. Najednou byl ve velkém domě 
sám s matkou a jeho holky byly ně-
kde jinde s nějakým jiným mužem. 
Nedokázal to pochopit. Vždyť si pře-
ci přísahali. Rozhodl se, že si to ne-
nechá líbit. Donutí Jitku, aby se vrá-
tila k němu domů. Aby dostála tomu, 
co si tenkrát přísahali. On to bral váž-
ně. Najal právníka a pustil se se svou 
ženou do soudní bitvy. Chtěl stří-
davou péči. Chtěl Jitušku dostat do-
mů. Věřil, že nakonec Jitka pochopí, 
co je pro ni dobré. Přerušil své stu-
dium v Anglii a plně se věnoval jen 
vyřešení rodinných problémů. Soud-
ce ale stál při Jitce a střídavou péči 
vzhledem k jeho studiu v zahraničí 
neschválil. Jitka mu navíc začala dělat 
schválnosti. Svého hasiče si nastěho-
vala domů a do její nové rodiny se jí 
už Milan nehodil. Chtěla, aby si Jituš-
ka na tátu moc nezvykala. Aby za ot-
ce považovala jejího nového partne-
ra, který s nimi žil. V té době zemřela 
náhle jeho matka. Na Milana toho za-
čalo být všeho moc. Už si nevěděl se 
životem rady. Rodiče, o které se vždy 
mohl opřít, mu strašně chyběli. Cítil 
se osamělý. Jitka zradila jejich přísa-
hu. Ten den si vzal malou Jitušku a šel 
s ní k tomu stromu, kde si s její mat-
kou kdysi přísahali. V kapse nahma-
tal nůž. Uvědomil si, že už se rozho-
dl, ještě než vyšel z domu. Proč jinak 
by si bral nůž. Proč jinak by Jitušku 
vedl na to místo. Chtěl Jitku potrestat 
a zničit jí život tak, jak to ona uděla-
la jemu. Nejdřív otevřel žíly na zápěs-
tích Jitušce, pak sobě. Držel dítě v ná-
ruči, dokud nepřestal vnímat.   (pur)

soudnička
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NEZISKOVKY MOHOU 
ŽÁDAT O FINANČNÍ DARY

Druhé kolo přijímání žádostí o dar otevřeno

Společnosti  Severočeská teplárenská a United Energy 
vyhlásily druhé kolo přijímání žádostí o finanční dary 

v rámci projektu Teplená Pohoda.

Žádat o finanční příspěvek na své projekty mohou neziskové organizace až to do 30. června 2019. 
Bližší informace, formulář žádosti a termíny jsou k dispozici na www.tepelnapohoda.cz/regionu.

Proč jste se rozhodl ucházet 
se o  post ředitele technických 
služeb?

Díky svým předchozím zkuše-
nostem z řízení velké nadnárod-
ní firmy jsem měl zájem o jejich 
uplatnění i někde jinde. Technic-
ké služby jsou pro mne dostateč-
ně velkou společností, která má 
velmi významný vliv na spolu-
vytváření image města. Poprvé 
jsem TS Most poznal blíže v  le-
tech 2007  – 2009, kdy jsem byl 
členem představenstva. Vím, na 
jakých principech firma pracu-
je a funguje, a měl jsem (a mám) 
proto jasnou představu, co na-
bídnout a udělat, aby to bylo uži-
tečné. 

Plánujete tedy ve společnos-
ti pod vaším vedením nějaké 
výrazné změny? 

Firma je určitým způsobem 
funkční, je nějak procesně na-

stavena, řídí se svými principy. 
V  tomto ohledu bych viděl pří-
ležitost něco změnit a zavést ak-
cent na zákaznický přístup. Ko-
munikace se zákazníkem na 
všech úrovních, znalost jeho po-
třeb a jejich predikce, je to klíčo-
vé, co by měla tato firma mít. 

Jak toho chcete 
dosáhnout? 

Jednak účinněj-
ším nastavením fi-
remního controllin-
gu, tedy zlepšením 
efektivity a  funkč-
nosti firmy jako pod-
nikatelského sub-
jektu. Bude mou snahou posu-
nout kupředu kvalitu služeb, kte-
ré poskytují technické služby, 
a to ve smyslu inovace, investic, 
SMART řešení apod. Je třeba in-
vestovat do techniky  – ne však 
ve smyslu, aby se nahradila lid-
ská síla, ale zvýšila se kvalita. 

Jste názoru, že kvalita slu-
žeb, které poskytují technické 
služby, je nedostatečná?

Je potřeba rozumně vybalan-
covat poměr mezi správnou kva-
litou a rozumnou cenou. Myslím 
si, že kvalita služeb, které jsou 
poskytované ve městě Most, je 
na vysoké úrovni. Poznal jsem 

mnoho měst, a jsem přesvědčen, 
že co se týče čistoty, údržby zele-
ně a dalších, je situace tady v po-
rovnání s jinými místy v ČR ne-
srovnatelná. Není proto potře-
ba rychle něco zásadně měnit, 
ale spíše jen někde něco doplnit, 
posílit, aby vnímání technických 
služeb z hlediska občana bylo ta-
kové, že práce a kvalita služeb je 
zajištěna. To občan musí vědět. 
Je proto potřeba zapracovat jak 
na komunikaci se zákazníkem, 
tak i s občanem. 

Jaká je vaše představa, že by 
to mohlo fungovat lépe?

Rozhodně forma komunikace 
s občany města. Dnes máme call 
centrum, dispečink, web… Jsou 
zde informace, které lze dohle-
dat, ale mnohdy složitým způ-
sobem. Naší snahou bude, aby 
např. nevznikaly situace, kdy de-
sítky řidičů nepřeparkují svá au-

ta včas a následně tak znemožní 
strojní úklid části města po zim-
ní sezóně. Je proto nutné, aby se 
občan dostal k informacím včas, 
rychle a aby byl schopen rea-
govat. Budeme v tomto ohledu 
spolupracovat i s magistrátem, 
v rámci připravovaného projek-
tu Mobilní rozhlas. Každý ob-

čan si bude moci stáhnout mo-
bilní aplikaci, která mu umožní 
podat podnět, např. ke zlepšení 
čistoty města, který bude násled-
ně řešen.  

V  poslední době se objevu-
je kritika na čistotu města. Za-
zněla i  na jednom z  předcho-
zích zastupitelstev. Co na to ří-
káte?

Most nepůsobí jako špinavé, 
neuklizené město, plné odpad-
ků. Myslím, že některá část obča-
nů zapomíná na to, že uklízet po 
sobě je projevem kulturních lidí. 

Město a  TS mají mezi sebou 
uzavřené smlouvy a  z  těch vy-

plývají konkrétní plnění. Tím 
je dán např.  systém a  frekven-
ce svozu odpadu. Mezi tím je 
spousta prostoru najít zlepšení. 
Není však možné, aby byl u kaž-
dé lavičky schován pracovník TS 
a každý odhozený odpadek hned 
uklidil. Není podle mne nut-
né navyšovat svozy. Je to o spo-
lupůsobení. Lidé žijící v  Mos-
tě, ve městě krásné zeleně, která 
tu zabírá velký prostor, by mě-
li být hrdí a  také patrioti. Mě-
li by cítit, že jako občané měs-
ta mohou také něco udělat pro 
udržení čistoty a  půvabu zele-
ných ploch. 

Myslíte si, že by situaci s po-
řádkem ve městě pomohly ře-
šit poplatky za odpad?

Poplatek není zásadní. I v ji-
ných městech se neplatí za od-
pady, a jsou mnohem špinavěj-
ší. Nemyslím, že by to řešilo 
problém. Sázím spíše na osvě-
tu. 

Mluvili jsme o  zákazníkovi 
i občanovi, ale co vaši zaměst-
nanci? 

Současně máme více než 300 
zaměstnanců. Zaměstnanec je 
nejhodnotnější aktivum firmy, 
která poskytuje služby. Kvalitní 
zaměstnanec chybí všude, a se-

hnat takového člověka je vel-
mi těžké. Konkurence je velká. 
Prioritou pro mne proto bu-
de nejen udržovat zaměstnan-
cům dostatečnou mzdu, ale ta-
ké přátelské prostředí a komu-
nikaci, i možnost podílet se na 
zlepšení. Chci, aby naši zaměst-
nanci byli rádi, že tu pracují 
a  aby měli pocit hrdosti, že se 
spolupodílí na vytváření image 
města a chápali tuto práci jako 
zajímavou příležitost. 

Máte nějakou vizi nebo 
přání, co byste chtěl u TS rea-
lizovat?

Myslím, že by v  Mostě mo-
hl být úspěšný projekt zvíře-
cího hřbitova, potažmo s  tím 
spojených dalších služeb. Za-
tím si k  tomuto záměru shá-
ním dostatek informací a  zjiš-
ťuji, jak to funguje jinde a  jaké 
s tím jsou zkušenosti. Nicméně 
mě překvapuje stále se zvyšují-
cí zájem o  tyto záležitosti. Zví-
řecí miláčci jsou fenoménem 
Česka. Pro letošní rok je pro-
to mým úkolem zjistit, zda by 
byl tento záměr realizovatelný 
a zda by o takový projekt byl zá-
jem, či nikoliv. 

Děkuji za rozhovor
Vlasta ŠOLTYSOVÁ 

Václav Zahradníček: „Uklízet po  
sobě je projevem kulturních lidí“

MOST - Technické služby v Mostě vede od 1. dubna 2019 nový ře-
ditel. Je jím Václav Zahradníček. Do funkce byl zvolen na základě 
městem vypsaného výběrového řízení. Václav Zahradníček je záro-
veň také městským radním a zastupitelem. Již v minulosti působil 
v orgánech této společnosti, a není tu tudíž žádným nováčkem. 

Zaměstnanec je nejhodnot-
nější aktivum firmy. 

„

V Mostě by mohl být úspěšný projekt zvířecí-
ho hřbitova. Pro letošní rok je mým úkolem 
zjistit, zda by byl tento záměr realizovatelný.

Novým ředitelem TS Most se stal od 1. dubna Václav Zahradníček.
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Co vás na politice baví?
Ta nesmírná rozmanitost ře-

šení problémů, kontakt s  lid-
mi i možnost ovlivnit tvář naše-
ho regionu a jeho další budouc-
nost. Největším zadostiučině-
ním této náročné práce je podě-
kování od lidí, když se něco po-
daří.

A  jakých úspěchů si nejvíc 
ceníte? 

Určitě podílu na rozhodnutí 
vlády neprolomit limity hnědé-
ho uhlí na dole ČSA. Obce Hor-
ní Jiřetín a Černice tak nezmizí 
z mapy podobně jako jiná místa 
v minulosti a  rypadla se nepři-
blíží k Litvínovu na 500 metrů. 
Dále se povedlo dojednat novou 
trasu vedení severní větve ropo-
vodu Družba mimo zastavěné 
území Litvínova. Problémy ta-
kového charakteru  – prakticky 
„boj o přežití“ – jsou velmi spe-
cifické a zabírají spoustu úsilí. 

Co se podařilo přímo v Litví-
nově? 

Hlavně rozhýbat investice. Po 
letech dohadů se podařilo začít 
práce na klíčových projektech, 
jejichž realizace byla dlouho od-
kládána. Opravili jsme někte-
ré chodníky, silnice, sportoviš-
tě, dětská hřiště, penziony pro 
seniory, zdravotnická zaříze-
ní i školy. Zavedli jsme bezplat-
nou výuku na prvním stupni zá-
kladních škol v plavání, brusle-
ní, lyžování a základních pohy-
bových dovednostech. Zpětná 
vazba naznačuje, že to byl krok 
správným směrem. Podařilo se 
nám inovovat webové strán-
ky města a rozhýbat městský 
Facebook. Zahájili jsme systém 
otevřené komunikace s  obča-
ny i  díky programu Lepší mís-
to, kdy nám lidé zasílají podně-
ty rovnou z terénu. Snažili jsme 
se zvýšit příjmy města a  záro-
veň šetříme na provozních vý-
dajích, čímž jsme dosáhli nej-
lepší finanční kondice v historii 
Litvínova. 

Jak konkrétně to lidé pocítí? 
Na velkých investicích, jež 

jim výrazně vylepší život – no-

vém bazénu, mostě, doprav-
ním terminálu, revitalizaci úze-
mí v  okolí Pilařského rybní-
ka, smuteční síni, moderniza-
ci koupaliště a dalších opravách 
škol, chodníků a silnic. 

Proč jste se rozhodla kan-
didovat do Evropského parla-
mentu?

Ve svém profesním životě 
jsem měla již v  Unii možnost 
působit, konkrétně z pozice za-
městnance Rady EU. Dobrým 
základem se mi také stala právě 
funkce starostky, protože umím 
přesně definovat skutečné po-
třeby občanů. Ráda bych tedy 
využila této zkušenosti a přispě-
la k tomu, aby Evropský parla-
ment vytvářel smysluplnou po-
litiku pro všechny. 

Co má komunální politika 
společného s prací v Evropě?

Všechno se vším souvisí. 
V  politice je ideální propojení 
komunální úrovně s  regionál-
ní, národní a ve finále i s tou ev-
ropskou. Být součástí vládního 
hnutí je poměrně velká výhoda, 
ale mít možnost ovlivňovat věci 
z Bruselu je mnohem větší. Unie 
na nás působí prakticky na kaž-
dém kroku. Evropská legislativa 
musí být vytvářena lidmi z teré-
nu, kteří jsou schopni se kon-
frontovat s  realitou. Jedině tak 
mohou vznikat rozumná naří-
zení, směrnice a další předpisy. 

Na co byste se v  europarla-
mentu chtěla soustředit? 

Ráda bych pracovala ve výbo-
ru pro životní prostředí, veřej-
né zdraví a bezpečnost potravin 
a ve výboru pro regionální poli-
tiku. Práce v  obou výborech se 
nabízí, neboť jejich agenda vel-
mi úzce souvisí s  problemati-
kou, jež se stala mým politic-
kým tématem, tedy restruktu-
ralizace uhelných regionů, kte-
rá nás v nejbližší době čeká. Do-
mnívám se totiž, že když ce-
lá Evropa žila po desetiletí na 
úkor těchto regionů, včetně Ús-
teckého kraje, měla by nyní za-
ručit občanům postižených ob-
lastí rychlé zastavení negativ-

ních jevů. Je potřeba začít vy-
tvářet prostředí, kam se budou 
chtít lidé vracet. Díky penězům 
z Evropy by mělo dojít k před-
nostnímu budování veřejné in-
frastruktury a občanské vybave-
nosti. Jedině tak mohou být vi-
ditelné a  hmatatelné výsledky 
pro lidi, kteří tu žijí.

Jak konkrétně tedy chce-
te pomoct lidem z  Ústeckého 
kraje? 

Budu prosazovat zacílení pe-
něz z  Unie do národních stra-
tegií ve prospěch strukturálně 
postižených regionů, hlasovat 
nestranně a  s  odborným nad-
hledem, se znalostí problémů 
z první ruky, k dobru všem ob-
čanům našeho kraje.

Jak vnímáte kritiku veřej-
nosti, že se v Evropské unii ne-
ustále rodí spousta nesmyslů?

Občas jim bohužel musím 
dát za pravdu. Nicméně nejde 
nevidět její přidanou hodno-
tu hlavně v  ekonomické spolu-
práci a  bezpečnosti. Ve střed-
ní a  západní Evropě nikdy ne-
panovalo tak dlouhé období 
bez válek. Evropská unie je nej-
úspěšnějším mírovým projek-
tem v  dějinách lidstva, a  pro-
to získala v roce 2012 Nobelovu 
cenu za mír. 

Jak se s  prací, jako je sta-
rostka města či případně po-
slankyně Evropského parla-
mentu, dá skloubit výchova 
dvou dospívajících dětí?

Je to náročné, to nepopírám. 
Již nyní je práce uvolněné sta-
rostky víc než na jeden plný 
úvazek. Děti mi však dávají sí-
lu, jsou skvělé a já se jim snažím 
věnovat každou minutu z  to-
ho mála volného času, který mi 
zbývá. Na velké pracovní nasa-
zení jsem však zvyklá, je potře-
ba mít kolem sebe ty správné li-
di, kteří vám jsou nápomoc-
ni, a  také si umět dobře všech-
no zorganizovat. Nové cíle jsou 
pro mě výzvou a posouvají mou 
osobnost dál. Naštěstí jsem op-
timista a i na sebevětším problé-
mu umím najít alespoň jednu 
věc dobrou.

Zadavatel: Hnutí ANO 2011
Zpracovatel: Hnutí ANO 2011

V Evropě prosadím pomoc  
pro obnovu uhelných regionů

LITVÍNOV - Už druhé funkční období vede Kamila Bláhová Litvínov – 
jako první žena v  historii města. Úspěšná starostka navíc jako zá-
stupkyně Ústeckého kraje kandiduje do Evropského parlamentu. 

Kamila Bláhová
 � Narodila se 7. června 1976. 

 � Vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Metropolitní univerzitě Praha. 

 � V letech 2003 až 2009 působila na Generálním sekretariátu Rady Evropské unie v Bruselu, 

 � pak pracovala v japonské nadnárodní společnosti Kyocera jako manažerka lidských zdrojů.

 � V roce 2014 se za hnutí ANO stala starostkou Litvínova, loni svoji funkci obhájila. 

 � Hovoří anglicky a domluví se francouzsky.

Andrej
Babiš

Dita
Charanzová

Zadavatel: ANO 2011; zpracovatel: PRODUCTION TEAM, s. r. o.

www.anobudelip.cz
    AndrejBabis

JDE O HODNĚ!
PODPOŘTE NÁS VE VOLBÁCH  
DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
24. A 25. KVĚTNA 2019.
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Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých benetů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

od 28.000,- Kč
www.starcam.cz prace@nemak.com www.nemak.com+420 605 630 611 prace@starcam.cz

Elektronik   Mechanik
Operátor ve výrobě 

Hledáme
HRÁČE
NABÍZÍME

tým

Titul „Lékařka roku“ získala 
specialistka Krajské zdravotní 

ÚSTECKÝ KRAJ - Titul Lékař roku pro rok 2018 získala lékařka Or-
topedického oddělení Masarykovy nemocnice v  Ústí nad Labem 
MUDr. Monika Frydrychová. Jako první v  jedenáctileté historii an-
kety obhájila ve volbě pacientů vítězství z předešlého ročníku. 

„Do mé ordinace dojíždí děti se specifickou vrozenou vadou z celé 
České republiky. Například mohu jmenovat města České Budějovice, 
Strakonice, Domažlice, Velké Meziříčí, Ostravu. Ocenění si velmi vá‑
žím a je zhmotněním mé práce, která, jak se ukazuje, má smysl. Vů‑
bec jsem netušila, že prvenství z minulého roku jde obhájit. Je to pro 
mě nejen velmi potěšující, ale také obrovský závazek k pacientům, ne‑
zklamat je,“ uvedla skromně lékařka, která se kromě dětské a všeo-
becné ortopedie věnuje základní chirurgii ruky, implantaci náhrad 
drobných kloubů, molekulární biologii a genetice. 

Ortopedické oddělení Krajské zdravotní – Masarykovy nemoc-
nice v Ústí nad Labem poskytuje pacientům z  regionu kompletní 
ortopedickou konzervativní a  operační léčbu pohybového apará-
tu. Jedná se hlavně o náhrady nosných kloubů (kyčel, koleno). Dá-
le jde o operativu menších kloubů a artroskopické operace. Na roz-
díl od ostatních zdravotnických pracovišť v Ústeckém kraji posky-
tuje i kompletní operační léčbu páteře. Jako první v České republice 
zdejší specialisté zavedli funkční náhrady disků krční a bederní pá-
teře. Další specializovanou částí poskytované péče je konzervativ-
ní a chirurgická léčba ortopedických dětských chorob.             (nov)

Lékařka roku Monika Frydrychová

„Naše poslední chlouba, odklizová lokomotiva, kterou mů‑
žeme prezentovat díky Vršanské uhelné, stojí již na svém piedestalu 
a budí zaslouženou pozornost. Ostatně jako i ostatní stroje či mašin‑
ka, která je v provozu. V letošní sezóně si venkovní expozici mohou 
zájemci prohlédnout, prolézt a prozkoumat sami, bez průvodce, a to 
za jednotné vstupné třiceti korun. Myslím, že za tu cenu to rozhodně 
stojí. Ostatní zůstává ve stejném režimu, tedy za prohlídku jednotli‑
vých expozic s průvodcem a výkladem si zájemci zaplatí naše běžné 
vstupné,“ uvedl ředitel.                                          Vlasta ŠOLTYSOVÁ
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Hornické muzeum představí…

LITVÍNOV - Litvínovské koupa-
liště je už napuštěné. SPORTaS 
zkouší funkčnost nových filtrů, 
které během zimní odstávky vy-
měnil. Pro návštěvníky by mělo 
být koupaliště v  provozu od  
1. června. Záleží ale na počasí. 

Letos se žádné velké změ-
ny na letním koupališti neko-
naly. „Výměnu filtrů běžný ná‑
vštěvník ani nepozná. Byla už 
ale nezbytná,“ potvrdil jedna-
tel SPORTaSu Miroslav Otcov-
ský. Souběžně s  koupalištěm 
bude v červnu otevřen dopole-
dne i plavecký bazén. Pokud se 
počasí pokazí, koupaliště na čas 
opět zavře brány a  v  provozu 
zůstane až do letní sezóny jen 
krytý bazén. Během léta ale bu-
dou mít vodomilci v chladných 
dnech smůlu. Otevřené bude 
jen koupaliště. To by se mohlo 
změnit s novým plaveckým ba-
zénem, který už příští rok začne 

právě v areálu letního koupali-
ště stavět město. Pak bude pro-
voz koupaliště i  plavecké ha-
ly pružně reagovat na aktuální 
počasí a plavčíci i ostatní perso-
nál se budou moci snadno pře-
souvat mezi krytým a nekrytý-
mi bazény. I  to byl jeden z dů-

vodů, proč bude stát plavecký 
bazén právě na Koldomu. 

Pokračovat bude letos i  let-
ní kino. „Požádali jsme o  vý‑
jimku z  vyhlášky o  dodržování 
nočního klidu pro všechny pátky 
a soboty během prázdnin. O let‑
ní kino je mezi lidmi zájem,“ 

prozradil Miroslav Otcovský. 
O  pořádání koncertů na kou-
pališti se už SPORTaS nesna-
ží. Narazil totiž na odpor oby-
vatel Koldomu, kterým hudeb-
ní produkce do nočních hodin 
rušila spánek. 

(pur)

Koupaliště Koldům je napuštěné

V případě příznivého počasí bude koupaliště otevřeno o víkendy od 9 do 19 hodin a ve všední dny od 13 do 
19 hodin.

Olympijský festival 
v Mostě až v roce 2024

Krajští zastupitelé se sezná-
mili se záměrem spolupráce Ús-
teckého kraje a Mostu při orga-
nizaci Olympijského festivalu 
v  areálu jezera Most. Olympij-
ský festival se měl konat už v ro-
ce 2020. Ústecký kraj byl připra-
ven se na organizaci festivalu 
podílet částkou 10 až 15 milió-
nů korun. Festival se měl konat 
v  době otevření jezera Most. 
Vývoj stavebních prací u  jeze-
ra Most ale dává konání festiva-
lu zatím červenou. Stavba by to-
tiž nemusela být do roku 2020 
dokončena, a tak krajské zastu-
pitelstvo rozhodlo, že bude kraj 

usilovat o uspořádání Olympij-
ského festivalu až v roce 2024. 

Zastupitelé podpořili 
desítky žadatelů

Z  Fondu Ústeckého kra-
je rozdělili zastupitelé přes  
5,47 mil. Kč na neinvestiční do-
tace a  přes 3 mil. Kč na inves-
tiční dotace. Český Jiřetín na-
příklad získal od kraje 800 ti-
síc korun na nový traktor, Obr-
nice 300 tisíc korun na opravu 
zpevněných ploch kolem po-
žární zbrojnice, Most získal  
60 tisíc korun na Den magist-
ra E. Kellyho a 70 tisíc korun na 
Folkový Most, Nadační fond Ve-
roniky Kašákové podpořil kraj  

250 tisíci korunami, 300 tisíc do-
stala Schola Humanitas na vy-
budování sportovního zázemí 
v  budově školy a  Házenkářský 
klub Baník Most dostal na Ev-
ropské poháry žen 400 tisíc ko-
run. 

Dotace na kulturu míří 
do Meziboří i Mostu
Zastupitelé schválili poskyt-

nutí dotací z  Programu podpo-
ry regionální kulturní činnosti 
na rok 2019. Most si sáhl na 40 
tisíc korun na Adventní koncert, 
na 40 tisíc korun na Farmářské 
slavnosti a  dalších 40 tisíc ko-
run na Silvestr 2019. Meziboří 
na akci Kultura pro všechny do-

stalo 30 tisíc korun. Horní Jiřetín 
na městské slavnosti 50 tisíc ko-
run. Zkrátka naopak přišel Litví-
nov, který žádal na Imaginárium 
bratří Formanů a na Rozsvěcení 
vánočního stromu. 

Zastupitelé posílili 
Fond Ústeckého kraje
Rezervy Fondu Ústeckého 

kraje v oblasti kultury a památ-
kové péče a  v  oblasti individu-
álních dotací posílili zastupitelé 
o pět miliónů korun. Důvodem 
je zvýšení počtu přijatých žádos-
tí o poskytnutí dotace a potřeba 
zabezpečit rozvoj Ústeckého kra-
je v těchto oblastech.                                    

(pur)

Z e Zastupitelstva Ústeckého kraje

P orušené paragrafy
Sražený pes

Strážníky do ulice PKH při-
volala žena, která nahlásila, že 
neznámé vozidlo srazilo psa. 
Uvedla, že si blíže nevšimla vo-
zidla. Psa se zraněnými zadními 
nohami převzal pracovník útul-
ku. Ten ale později zjistil, že že-
na nebyla jen náhodný svědek. 
Pes patřil její rodině a historkou 
se snažila předat odpovědnost 
za léčení zraněného psa na útu-
lek. Pes byl vrácen majiteli, kte-
rý musí léčení zajistit sám. 

Požár si vymyslel
Na městskou policii zavolal 

muž, který oznámil požár vo-
zidla v  lese u  ulice Gorkého. 
Na místo vyjela hlídka v  autě 
i  na motocyklu. S  mužem, kte-

rý požár nahlásil, dále telefonic-
ky hovořil jeden ze strážníků. 
Muž oznámil poznávací znač-
ku údajně hořícího vozu, stráž-
ník ale identifikoval poznávací 
značku služebního vozu Měst-
ské policie Litvínov. Z  dalšího 
hovoru vyplynulo, že si muž ce-
lou událost vymyslel a na místě 
pozoroval hlídky, které hledají 
hořící vůz. Hlídka muže na mís-
tě zadržela a předala Policii ČR. 

Opilec spadl ze svahu
V  nočních hodinách přivo-

lal strážníky muž z  Meziboří. 
Uvedl, že jeho kamarád spadl 
ze svahu a on mu nedokáže po-
moci. Strážníci zjistili ve svahu 
ležícího opilého muže. Stěžo-
val si na bolesti hlavy a konče-

tin. Strážníci přivolali záchran-
ku a předali k ošetření. 

Vypátrali pachatele 
vloupání

Po druhé hodině ranní hlíd-
ka městské policie provádě-
la kontrolu ulic Osady. Strážní-
ci si všimli pěti osob, které se 
pohybovaly u garáží. Když mu-
ži uviděli hlídkový vůz, dali se 
na útěk. Strážníci uviděli, že ně-
které garáže mají vypáčená vra-
ta. Proto začali prchající pro-
následovat. Na pomoc jim vy-
jela další hlídka a  hlídka Poli-
cie ČR. Prchající se sice rozděli-
li a ukryli v lesním porostu v lo-
kalitě kolem zahrádek, hlídka 
ale trojici mužů našla. Tři muži 
leželi ukrytí v porostu na býva-

lém hřišti u zahrádek Na Pavlu. 
Na místě přiznali, že se do gará-
ží vloupali a nahlásili také jmé-
na dalších dvou osob, které by-
ly s nimi. Zloděje převzala Poli-
cie ČR. 

Malé zloděje chytil 
strážník

Strážník ve svém volnu si 
všiml na nádraží skupiny dě-
tí. Dvanáctiletý chlapec seděl 
na zastávce a  čekal na autobus. 
V ruce měl mobilní telefon. Při-
stoupila k němu skupina čtyř ji-
ných chlapců. Jeden z  nich mu 
mobil sebral, druhý po něm po-
žadoval peníze. Strážník malé 
zloděje zadržel, přivolal Policii 
ČR a zjednal pořádek dřív, než 
došlo k dalšímu napadení. (pur)
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Významný zaměstnavatel v regionu společnost Coal Services, a. s., 
člen silné energetické skupiny Sev.en Energy, nabízí a hledá

KURZ STROJVEDOUCÍ 
S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 70 000 Kč
Uchazeči budou po kurzu u společnosti zaměstnáni v profesi strojve-
doucí

Kvalifikační předpoklady: 
 � věk min. 21 let
 � vzdělání SŠ s maturitou, nebo SOU obor strojní, elektro nebo do-

pravní 
 � dobrý zdravotní stav, zejména zrak, sluch a úspěšné absolvování 

psychologického vyšetření 
 � výpis z trestního rejstříku

Charakteristika kurzu:

 � zařazením do kurzu se uchazeč stává zaměstnancem v  profesi 
strojvedoucí v zácviku

 � délka kurzu je přibližně 900 hodin (7 měsíců), z toho 2,5 měsíce 
jsou cvičné jízdy

 � závěrečná zkouška způsobilosti

 � zahájení kurzu je 1. 9. 2019, ukončení v závěru března 2020

Nabízíme:

 � pracovní smlouvu na dobu neurčitou ihned

 � mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garancí nárůstu ihned 
po úspěšném ukončení kurzu a každoročního nárůstu dle kolek-
tivní smlouvy

 � firemní benefity – 13. plat (cca 18.000 – 22.000 Kč), 2 týdny dovo-
lené navíc (30 dnů), příspěvek na stravování a řadu dalších výhod

Po úspěšném ukončení kurzu:

 � získání (podloženo smlouvou) náborového příspěvku ve výši  
70 000 Kč (po zvládnutí teoretické části 20 000 Kč, po dokončení 
kurzu 30 000, po odpracovaných 6 měsících 20 000 Kč). Smlouva 
obsahuje i závazek k výkonu profese.

 � přiznání bonusu programu Zdraví - karta Benefity v  hodnotě  
10 500 Kč/rok (využití na platbu za dovolenou, sportovní zaříze-
ní, léky, kulturu)

 � příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč/měsíc

Informace a  dotazy - kontaktní telefon: 476 203 612; 724 349 528. Infor-
mační schůzka proběhne v Komořanech v lokalitě úpravny uhlí. Součás-
tí je pohovor s uchazeči, prohlídka lokomotivy a další informace o pro-
fesi strojvedoucí. 

www.agenturadaniel.cz

DANIEL
REKLAMA A MARKETING

office@agenturadaniel.cz
@reklamniagentura.daniel

LITVÍNOV - Součástí grantové-
ho programu Vršanské uhelné 
Chytré hlavy pro Sever je už 
nedílně také projekt Cesta za 
poznáním uhlí aneb Uhelná 
maturita. Protože o  tuto na-
bídku měly střední školy velký 
zájem a  v  e -shopu byla velmi 
rychle vyprodaná, letos poprvé 
se konají dvě kola. To jarní pat-
řilo studentům sexty Gymnázia 
TGM Litvínov. Projekt pro ně 
připravilo za podpory Vršanské 
uhelné,  a.  s. Ekologické cent-
rum Most. 

Během čtyř týdnů si šest tý-
mů studentů osvojilo znalosti 
o uhlí, historii těžby, hornících, 
těžbě uhlí, rekultivacích užití 
uhlí v  minulosti a  současnos-
ti. Studenti se v  průběhu jed-
notlivých etap podívali do lo-
mu Vršany, teplárny Komořany 
a do Podkrušnohorského tech-
nického muzea. Během exkur-
zí měli možnost nasbírat celou 
řadu nových znalostí týkajících 
se uhlí, jeho těžby a užití v mi-
nulosti i  v  současnosti. Ty pak 
zúročit při zpracování jednoho 
z témat, které si vylosovaly jed-
notlivé týmy na začátku celé-
ho projektu. Jak se svého úkolu 
zhostili, posoudili členové zku-
šební komise při závěrečných 
prezentacích. Do komise za-
sedli Ingrid Bejšovcová a  Jaro-
slav Graman z  Vršanské uhel-
né, Václav Novák z  Obvodní-
ho báňského úřadu pro území 
Ústeckého kraje v Mostě, Re-
náta Zárubová a  Martina Čer-
ná za VÚHU. Všechny prezen-
tace byly pečlivě zpracované 
a  studenti prokázali, že během 
měsíčních exkurzí načerpali 
množství znalostí o uhlí a jeho 
zpracování. 

Vyhrát mohl jen jeden tým. 
Komise se jednoznačně shodla 
na týmu číslo 4, který si vybral 
těžké téma Těžba uhlí  – Tech-
nologie, Stroje. Vítězný tým 
tvořili studenti Kristýna Ko-
můrková, Lenka Schejbalová, 
Veronika Kossakowská a David 
Le. „Nejtěžší bylo zjistit si o stro‑
jích vše, co jsme potřebovali vě‑
dět, pochopit to a  zpracovat do 
prezentace. Samotná prezentace 

už byla jednoduchá. Hodně fajn 
byla návštěva Podkrušnohorské‑
ho technického muzea. Myslím, 
že celý projekt byl velmi dobře 
připraven a organizátoři si dali 
záležet, abychom během jednot‑

livých exkurzí potřebné znalosti 
načerpali a aby se nám celý pro‑
jekt líbil,“ pochválila uhelnou 
maturita členka vítězného tý-
mu Kristýna Komůrková. 

Ceny a diplomy prvnímu tý-
mu předal osobně technický ře-
ditel Vršanské uhelné Petr Pro-
cházka. Každý člen nejlepšího 
týmu obdržel šek v hodnotě pět 
tisíc korun, který věnovala Vr-
šanská uhelná. Všichni účast-
níci Cesty za poznáním uhlí 
obdrželi na památku svého pu-
tování za uhlím certifikát. V zá-
věru poděkovala Martina Černá 
z VÚHU všem, kteří se na rea-
lizaci projektu podíleli, neboť 
bez jejich vstřícného jednání by 
projekt nemohl fungovat. Zá-

roveň ocenila snahu studentů, 
s  jakou se pustili do poznává-
ní uhlí jako nerostného bohat-
ství, porozumění hornickému 
povolání a  historické i  součas-
né úloze uhlí v  životě regionu. 

Dále po-
d ě k o v a -
la komisi 
za jejich 

hodnocení výkonů studentů 
a  společnosti Vršanská uhelná 
za podporu celého projektu. 

E ‑shop se nezavírá, 
nakupujte dál

Uhelnou maturitou nákupy 
v e -shopu Chytré hlavy pro Se-
ver jen začínají. Ještě stále mů-
žete nakupovat. Letos dvakrát 
se bude vyhodnocovat Ediso-
nův kabinet, ve kterém jsou 
k  mání odborné učebny. Prv-
ní kolo sice skončilo v  dubnu, 
to druhé je ale otevřené od srp-
na do září. Nabídka Edisonova 
kabinetu je určena pro základ-
ní i střední školy na Mostecku. 
Registrovat můžete projekty za-

měřené na technické a  příro-
dovědné vzdělání. Na moder-
nizaci odborných učeben, dí-
len a laboratoří. Také na nákup 
vybavení, pomůcek a  materiá-
lu pro technické předměty. Ně-
kolik posledních dnů do kon-
ce května mohou pak základní 
a  střední školy, centra volného 
času a  další zájmové organi-
zace z  okresu Most registrovat 
své projekty na vznik a podpo-
ru činnosti odborných krouž-
ků technického zaměření. Zná-
te ve svém okolí osobnost, kte-
rá vyniká v technickém oboru, 
je autorem vědecké práce ne-
bo zlepšováku či zaznamenala 
úspěch v  odborné soutěži? Ví-
te o zajímavém počinu v oblasti 
techniky, přírodovědy a  souvi-
sejících oborech? Napište a no-
minujte jednotlivce, skupiny či 
realizované projekty z Mostec-
ka. Laureáta vybere odborná 
porota. Vítěz v  závěru letošní-
ho roku získá cenu. Pozor ale, 
na nominaci máte jen měsíc od 
konce srpna do konce září. 

(pur)

Chytré hlavy složily uhelnou maturitu

Vítězný tým zpracovával nejnáročnější téma.

V průběhu maturity se studenti podívali i do lomu Vršany.

Uhelná maturita se skládala na půdě litvínovského gymnázia. Cenu předal vítězům Petr Procházka z Vršanské uhelné.

Knihovna v číslech
MEZIBOŘÍ - Vloni přišlo do mezibořské knihovny a Kulturního zaří-
zení Meziboří 8 102 návštěvníků. 

Registrováno bylo v loňském roce 306 čtenářů. Ti si mohli vybírat 
ze 26 968 svazků. Vypůjčeno bylo 10 932 svazků, z toho 6 622 krás-
né literatury pro dospělé a 367 pro děti. Dále pak 1 311 svazků na-
učné literatury pro dospělé čtenáře a 99 svazů naučné literatury pro 
děti. V loňském roce si čtenáři vypůjčili 2 533 časopisů. V roce 2018 
byly pořízeny knihy a časopisy v celkové hodnotě 105 480 korun, 
z toho noviny a časopisy za 8 500 korun. Administrativní poplatky 
za výpůjčky knih, používání výpočetní techniky a poplatky z Infor-
mačního centra v roce 2018 činily 31 648 korun.                       (pur)

Nakupujte na www.chytrehlavy.cz
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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

Den našich miláčků

Na ZŠ prof.  Zdeňka Matějč-
ka proběhl „Den našich miláč-
ků.“ Děti si přinesly do ško-
ly svoje miláčky, většinou býlo-
žravce. Se zvířátky se děti stří-
daly na vytvořeném obrovském 
velikonočním trávníku v před-
sálí u  ředitelny školy. Vypus-
tily zvířátka na travičku a  vy-
právěly o  nich několik základ-
ních informací – od kdy zvířát-
ko mají, jak se jmenuje, jak se 
o něj starají. V naší škole se tak 
ze všech tříd sešlo 30 chovate-
lů se svými miláčky. Šlo o čtyři 
agamy, šest králíků různé veli-

kosti od belgického osmikilo-
vého až po zakrslého, papouš-
ky, morčata, křečky a  myši. 
U trávníku se střídaly jednot-
livé třídní kolektivy a  obraz 
i  zvuk byl přenášen do ostat-
ních tříd pomocí videokon-
ference. Ve vedlejší třídě by-
la ohrádka se čtyřmi kůzlátky, 
které děti postupně navštěvo-
valy. V další třídě se děti věno-
valy poslechu a ukázce o cho-
vu včel. Svými chovatelskými 
úspěchy si zároveň všichni žá-
ci uvědomili nutnost ochrany 
životního prostředí a  oslavili 
tak DEN ZEMĚ.

ZŠ prof. Zdeňka Matějčka

N apsali jste nám

MEZIBOŘÍ - Osvědčeného pavou-
ka vypustili opět na příkré strá-
ně porostlé trávou zaměstnanci 
technických služeb. Dálkově 
ovládané sekačky využívá město 
už od roku 2007, kdy si pořídilo 
první stroj. SPIDER měl tehdy 
v  regionu premiéru. Protože se 
v  Meziboří osvědčil, začala ho 
pořizovat i  okolní města. Mezi-
boří koupilo další nový kus.

V současné době mají technic-
ké služby tři tyto sekačky. Za se-
kačku technické služby zaplati-
ly 700 tisíc korun. Ušetří ale prá-
ci deseti sekáčů. „Sekačka trávu 
mulčuje. Je to dlouhodobě nasta‑
vený systém sekání trávy v  Me‑
ziboří, pro který je tato sekačka 
vhodná. Vyhovuje také svažitému 
terénu ve městě. Pokud bychom 
měli začít trávu sbírat a odvážet, 
museli bychom nakoupit novou 

techniku,“ uvedla vedoucí odbo-
ru výstavby, majetku a životního 
prostředí Gabriela Soukupová. 
S nástupem jara začali pracovní-
ci technických služeb s výsadbou 
keřů, stromů a trvalek. Směs let-

niček půjde do záhonů a  květi-
náčů až po „zmrzlých“ mužích. 
„V  současné době také opravuje‑
me veřejné osvětlení. Během zimy 
došlo k  poruše dvou větví v  ulici 
Májové. Chystáme výměnu veřej‑

ného osvětlení na Markově kopci. 
Hodně práce nám dalo také od‑
stranění 45 pařezů po stromech, 
které byly vykáceny v minulých le‑
tech,“ doplnila Gabriela Souku-
pová.                                        (pur) 

Nedostupné stráně seká nový pavouk

Pavouk se v Meziboří osvědčil, proto dostal „bratříčka“...

Meziboří má za sebou také fi-
nanční audit Krajského úřadu 
Ústeckého kraje. „Hospodaře‑
ní máme bez pochybení a závad. 
Je to výsledek dobré práce našeho 
finančního odboru. I když v loň‑
ském roce došlo k  personálním 
změnám, finanční odbor je stabi‑
lizovaný a o finance města se sta‑
rá tým zkušených úředníků. Vý‑
sledek auditu také potvrdil, že 
volba nové vedoucí finančního 
odboru v loňském roce byla dob‑
rou trefou do černého,“ pochvá-
lila práci úředníků finančního 
odboru a  jejich vedoucí Marti-
nu Kroupovou místostarostka 
města Libuše Karbanová, která 
má ekonomiku v gesci. 

Bez závad a  pochybení hos-
podaří rovněž Základní ško-
la a  Mateřská škola Mezibo-

ří, jejímž zřizovatelem je měs-
to, a  proto také hospodaře-
ní školy pravidelně kontroluje. 
Kromě závěrečného účtu měs-
ta s výdaji 97,1 mil. Kč a příjmy  
89,5 mil. Kč, bude zastupitel-
stvo po dlouhé době schvalovat 
také žádost o  půjčku z  Fondu 
oprav modernizace bytového 
fondu. „Ve Fondu oprav a mo‑
dernizace bytového fondu je 
v současné době 8 miliónů čtyři 
sta tisíc korun. Zvažovali jsme 
v loňském roce, zda fond nezru‑
šit. Dlouhou dobu neměl nikdo 
o  půjčku od města zájem. Na‑
konec jsme se rozhodli fond za‑
chovat a bylo to dobré rozhod‑
nutí. Sdružení občanů obytné‑
ho domu Májová 192‑194 žádá 
o půjčku ve výši tři milióny ko‑
run na zateplení domu. Město 

poskytuje žadatelům lepší pod‑
mínky než banky. Minimálně 
administrativní zátěž pro ža‑
datele je nižší. Právě pro takové 
účely, jako je zateplení, výmě‑
na oken, opravy střechy a  dal‑
ší zvelebení bytových domů ve 
městě je fond určen,“ uvedla 
místostarostka. 

Vzhledem k  dobrému hos-
podaření si Meziboří může do-
volit také investovat do obno-
vy majetku a do rozvoje města. 
„Se soutěžením firem na veřejné 
zakázky jsme začali včas, a  tak 
nyní s příchodem jarního poča‑

sí mohou začít i stavební práce. 
V  ulici Potoční bude město dě‑
lat nové povrchy komunikací 
a chodníků, a  to hned po skon‑
čení prací, které tu na rekon‑
strukci vodovodu a  kanaliza‑
cí provádí Severočeská vodáren‑
ská společnost. V červnu začne‑
me s parkovištěm Nad Parkem, 
kde vznikne 36 nových parkova‑
cích míst. Na dobré cestě je i re‑
alizace chodníku mezi Mezibo‑
řím a Litvínovem. S pracemi by 
se mělo začít 1. července. Chod‑
ník za 11,5 miliónů korun bez 
DPH pro město vybuduje fir‑
ma Herkul. Investovat budeme 
během letních prázdnin také už 
do III. etapy rekonstrukce budo‑
vy základní školy. Další peníze 
z rozpočtu plynou do opravy vý‑
tluků v  komunikacích a  do ná‑
kupu dětských atrakcí na hřiště. 
Technické služby dostaly novou 
sekačku a multifunkční traktor,“ 
prozradila na závěr Libuše Kar-
banová.                               

(pur)

Audit: Meziboří bez pochybení a závad
MEZIBOŘÍ - Město Meziboří je ve skvělé finanční kondici. Dokazu-
je to i závěrečný účet města za rok 2018, který bude schvalovat za-
stupitelstvo na svém nejbližším jednání. Na účtech v bankách mělo 
město k poslednímu dni loňského roku bezmála 76 miliónů korun. 
Město přitom nesplácí žádné půjčky.

Tentokrát do Bíliny společně 
vypustili 350 kilogramů ryb. Od 
roku 2010 bylo vysazeno už více 
než sedm tun ryb za 650 tisíc ko-
run. „Z chovných nádrží v Chaba‑
řovicích jsme s  kolegy přivezli asi 
500 kilogramů ryb v hodnotě více 
než 40 tisíc korun. Je to zhruba šest 
tisíc kusů původních druhů ryb, te‑
dy především plotice obecné, per‑
lín ostrobřichý, okoun říční, cejn 
velký, cejnek malý a  jelci. Přidali 
jsme také několik kaprů a štik ja‑

ko zpestření pro děti,“ uvádí mluv-
čí Českého rybářského svazu Se-
veročeského územního svazu Jan 
Skalský. „Kromě vysazování ryb 
do řeky se děti dozvěděly, jaké ry‑
by jsou v českých řekách nejrozší‑
řenější, čím se živí a jak se chova‑
jí. Nejatraktivnější jsou pro ně šti‑
ky, které jsou velmi živé a rychlé,“ 
doplnil mluvčí.

Do vysazování ryb se zapoju-
je také Ekologické centrum Most, 
které zpestřuje program soutě-

žemi pro děti s  ry-
bářskou tématikou. 
„Odborný výklad 
rybářů jsme doplni‑
li zábavným kvízem 
a  hádankami o  ry‑
bách. Letošní novin‑
kou byly slovní ré‑
busy s  vodní téma‑
tikou. Aby děti neza‑
pojovaly jen mozek, 
ale také svaly, byl 
na závěr uspořá‑
dán závod s lodička‑
mi,“ dodala vedoucí 
ekologického centra 
Most Martina Čer-
ná.                   (nov)

Unipetrol pustil do Bíliny i kapry a štiky
LITVINOV - Unipetrol spolu s Českým rybářským svazem a Ekologic-
kým centrem Most připravil pro 40 dětí ze 14. základní školy Roz-
marýnová vysazení ryb do řeky Bíliny nedaleko přesunutého koste-
la Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. 

Děti spolu s Unipetrolem a rybáři do Bíliny vy‑
pustili 350 kilogramů ryb.

Hyundai i30 kombi – kombinovaná spotřeba: 4,0–6,2 l/100 km, emise CO 2: 105–143 g/km; Hyundai i30 hatchback – kombinovaná spotřeba: 3,8–6,2 l/100 km, 
emise CO2: 99–143 g/km; Hyundai i30 fastback – kombinovaná spotřeba: 4,1–5,9 l/100 km, emise CO 2: 107–134 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

www.hyundai.cz

Víte, jaká bude vaše májová 
odměna od Hyundai?

ß Rodina Hyundai  i30 za akční ceny od 339 990 Kč

ß Velkorysá výbava v hodnotě až 117 000 Kč

ß Navíc atraktivní májová odměna Hyundai v celkové výši až 15 000 Kč

Neváhejte a navštivte naše prodejce vozů Hyundai ještě dnes.
Rádi vám sdělí hodnotu vaší májové odměny od Hyundai.

Rodina Hyundai i30

Již za 339 990 Kč 

Autosalon Most s.r.o.
Nad Koridorem 776, 434 01 Most 
tel.: 775 42 40 40, www.hyundai-most.cz

Libuše Karbanová
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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 Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipet-
rol, KSK Komořany, United Ener-
gy,  a.  s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Cita-
dela, Resort Loučky, Spolužití, Ten-
ba, knihovna, zimní stadion, Pod-
krušnohorská poliklinika, plavecký 
bazén, hospoda Černice, zdravot-
ní středisko Horní Jiřetín, Městský 
úřad Horní Jiřetín

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

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

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

SATELITNÍ
DOTACE
✔ na montáž nového satelitu

jen za 300 Kč
✔ nebo naladění karty se 100

programy

telefon: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz
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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 novou tiskárnu Pix-

ma MG 2950, dříve 1 500 Kč, nyní 
800 Kč. Bílé dveře interiérové, pra-

vé, prosklená okénka. Za 400 Kč. 
Tel.: 736 164 363, Most.

 ■ Prodám obývací stěnu včetně 
skříně 3 500 Kč a  věšákovou stě-
nu  – dohodou. Vše v  Mostě. Tel.: 
607 277 880 VEČER 

 ■ Prodám v  Mostě věšákovou 
stěnu se zrcadlem a  botníkem. 
Cena 1 600 Kč. Telefon: 607 277 880 
večer. 

 ■ V  Mostě z  důvodu stěho-
vání prodám 2 použité lednice 
s  mrazákem  – 1 900 Kč/ks, šuplí-
kový mrazák  – 1 700 Kč. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ Prodám v Mostě rohovou seda-
cí soupravu a křeslo s úložným pro-

storem – rozkládací. Málo používa-
ná, moc pěkná – 3 500 Kč. Telefon: 
607 277 880 – večer

 ■ V Mostě prodám 2 venkovní la-
vice spojené se stolem – 1 500 Kč/
ks, 10 kg kvalitní hřištní trávy – veli-
ká sleva – 750 Kč – prodaná zahra-
da. Telefon: 607 277 880 – večer

 ■ V Mostě prodám sporák s 10 kg 
bombou na PB – dohodou – stěho-
vání. Telefon: 607 277 880 – večer

SEznÁMEnÍ
 ■ Muž 68/172, nekuřák hledá 

ženu do 65  let na chalupu, na vý-
let, na pokec a vše hezké. Telefon: 
607 545 877

 ■ 59/176, hledá hodnou ženu ne-
kuřačku, která ví, co chce do 54 let 
z Mostu a okolí k vážnému sezná-
mení. Telefon: 607 633 271 – může-
te I SMS

 ■ Vitální seniorku hledá rozve-
dený 69letý/171 cm/80 kg, ne-
kuřák. Setkání napoví. Telefon: 
705 233 646

 ■ Muž hledá kamaráda  – příte-
le na vše hezké, co život přináší, 
s  vyřešenou minulostí a  se svým 
zázemím  – podmínka. Telefon: 
792 352 594 – SMS – případně vo-
lat

Byty, doMy
 ■ Sháním dlouhodobý podná-

jem 1+1 nebo 1+KK (se zaříze-
ním) do 5 000 Kč s možností splát-
ky kauce. Mám malého pejska. Te-
lefon: 732 403 132

Významný zaměstnavatel v regionu společnost 
Coal Services, a. s., člen silné energetické 

skupiny Sev.en Energy, nabízí a hledá

ELEKTROMECHANIK
s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
 � kontrola, údržba a  opravy různých typů zabezpečovacích 

zařízení WSSB Export; GS  II., III.; AŽD; MODEST; kabelových 
rozvodů v kolejové dopravě 

Požadujeme: 
 � velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní způsobilost, 

práce ve výškách

 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: SOU nebo SŠ obor elektro – slaboproud 

 � min. § 5 Vyhl. č. 50/1978

 � praxe přímo na zabezpečovacím zařízení výhodou

Nabízíme:
 � náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč (jen v  případě splnění 

kvalif. předpokladů a Vyhl. č. 50/1978)

 � platové zařazení do 6. tarifního stupně 

 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18.000 – 22.000 rok), 
2  týdny dovolené navíc (celkem 30  dnů), příspěvek na 
stravování a  řada dalších výhod a  od nového roku po 
zapracování pak: 

 � příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč/měsíc

 � program Zdraví – karta Benefity v hodnotě 10 500 Kč/rok 

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: okres Most, pracovní 
dobu Po – Pá v ranních 8hodinových směnách. Bližší informace 
Otakar Kadlec, tel. 478 004 742.
Písemné přihlášky formou životopisu zasílejte na e -mail: 
v.stefanek@7group.cz 
nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services, a. s.,  
V. Řezáče 315, 434 67 Most.

Odemknout jezero, které 
se právě letos stalo dospělým, 
pomohou slavnostním předá-
ním klíče otužilci. Malí i  vel-
cí návštěvníci mohou k  osla-
vě narozenin přispět výrobou 
dortu z  malovaných kamínků 
a  květin z  barevného papíru. 
„Kromě tradičního, již 5. roč‑
níku Milada BURGERU uvi‑

díte závod na kolečkových sa‑
ních O pohár PKÚ. Připraveny 
jsou i  další atrakce, například 
ukázky práce báňských a  vod‑
ních záchranářů. Celým odpo‑
lednem budou provázet členo‑
vé známého Divadla V  Pytli. 
Z parkoviště a zpět bude dopra‑
vovat zájemce speciální výlet‑
ní vláček,“ přiblížila průběh 

odpoledne Hana Volfová, 
mluvčí PKÚ. 

Na své si od 13 do 17 ho-
din přijdou všichni bez 
rozdílu věku. Pokud chcete 
být styloví, můžete tento-
krát přijít v kostýmu víly či 
vodníka, kteří k  rybníkům 
a jezerům v pohádkách ne-
odmyslitelně patří. „Nejza‑
jímavější kostýmy dětí i do‑
spělých oceníme. Hodnocen 
bude smysl pro humor, ná‑
pad a  kreativní zpracová‑
ní. Obyvatelé vodní říše by 
se mohli stát novou tradi‑
cí zahajování letních sezón 
na Miladě,“ doplnila ještě 
mluvčí.                         

 (nov)

Víla Milada si opět převezme vládu nad jezerem
ÚSTECKÝ KRAJ – Jezero Milada se začalo napouštět v roce 2001. Bě-
hem let se jeho symbolem stala víla Milada, která letos převezme 
vládu nad tímto oblíbeným místem příměstské rekreace v sobotu 
18. května. 

Do soutěže se mohou přihlá-
sit podnikatelské subjekty (do 
50, do 250 a  nad 250 zaměst-
nanců), organizace veřejného 
sektoru a  obce bez rozdílu ve-
likosti. Rok od roku se prestiž 
soutěže zvyšuje. Svědčí o  tom 
i  nárůst přihlášených účastní-
ků (v  roce 2015 bylo 25 účast-
níků a vloni jich bylo již kolem 
40). Členem hodnotící komise 

bude náměstek hejtmana Mar-
tin Klika.

„Loňského čtvrtého ročníku se 
účastnilo inspirujících 43 soutě‑
žících. O tom, že je zájem o spo‑
lečenskou odpovědnost, svědčí 
i fakt, že už se nás lidi ptají, kdy už 
se budou moci přihlásit. A tu mož‑
nost mají od teď až do 20. června. 
Každý rok nás nadchnou myšlen‑
ky, které naši soutěžící zrealizo‑

vali, ať už v  rám‑
ci péče o  zákazní‑
ky, ochrany přírody 
nebo transparentní 
činnosti. Přispíva‑
jí tak k  rozvoji na‑
šeho regionu a  my 
jim chceme poděko‑
vat. Sdílet tyto pří‑
klady i  pro ostatní. 
To je smyslem celé akce. A na nové 
soutěžící se už moc těším,“ uvedla 
Gabriela Nekolová, předsedkyně 
Hospodářské a sociální rady Ús-
teckého kraje.

Do soutěže se 
uchazeči mohou 
hlásit na e-mail: 
kovarikova@hsr-
-uk.cz nebo na ad-
resu: Hospodář-
ská a  sociální ra-
da Ústeckého kra-
je, tř.  Budovatelů 
2532, 434 01 Most. 

Sběr přihlášek a dotazníků probí-
há do 20.  června. Více informa-
cí a potřebné formuláře nalezne-
te na www.kr -ustecky.cz a www.
hsr -uk.cz.                                 (nov)

 Firmy a obce se opět mohou hlásit  
do soutěže o společenskou odpovědnost

„Nesmírně si vážím práce ka‑
ždého pracovníka ve zdravotnic‑
tví, sester ještě o  to více, proto‑
že jejich práce je velmi specific‑
ká a  právě od jejich přístupu se 
mnohdy odvíjí i  rekonvalescen‑
ce pacientů. Od své ženy, která 
toto zaměstnání léta vykonáva‑
la, vím, jak je tato práce nároč‑
ná. Proto mohu slíbit, že i do bu‑
doucna se budeme snažit připra‑
vit sestrám, co nejlepší podmín‑
ky pro jejich pro práci, ale také 
nalákat budoucí studenty na‑

příklad formou stipendií, která 
jsme před pár lety zavedli,“ uve-
dl hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček.

Nemocnice v  Mostě je dru-
hou největší v  rámci pěti ne-
mocnic, které sdružuje společ-
nost Krajská zdravotní. V  po-
sledních letech prošla za plného 
provozu několika etapami revi-
talizace od nového opláštění pa-
vilonů až po moderní vybave-
ní vnitřních interiérů jednotli-
vých oddělení. „Při této příleži‑

tosti musím poděkovat všem za‑
městnancům mostecké nemocni‑
ce, bez nichž by revitalizace ne‑
byla možná. Nové představen‑
stvo pod vedením Jiřího Nováka 
nastartovalo etapu rozvoje všech 
pěti nemocnic společnosti Kraj‑
ská zdravotní, za což si mimo ji‑
né vysloužila ocenění v TOP 100 
nejstabilnějších firem v České re‑
publice v  loňském roce. Poděko‑
vání rovněž patří našemu jedi‑
nému akcionáři, kterým je Ús‑
tecký kraj,“ uvedl místopředseda 

představenstva společnosti Ra-
dek Scherfer.

Krajské konference sester 
2019 se zúčastnilo přes sto šede-
sát účastníků - hlavně zdravot-
ních sester. 

„Jednotlivá témata přednášek 
se zaměřila na cestu pacienta ne‑
mocnicí od jeho přijetí až po pro‑
puštění do domácí péče. Akce se 
zúčastnili zdravotníci nejen z ne‑
mocnic společnosti Krajská zdra‑
votní, ale také z dalších okolních 
zdravotnických zařízení napříč 
Ústeckým krajem,“ zhodnoti-
la konferenci hlavní sestra mos-
tecké nemocnice Šárka Gregu-
šová.                                        (sol)

Zdravotní sestřičky se sjely do Mostu 
MOST - V  mostecké nemocnici se konala Krajská konference sester. Mottem letošního ročníku bylo: 
„Společně a  s  jedním cílem“. Záštitu nad akcí převzali hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček 
a předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.

ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj ve spolupráci s Hospodářskou a soci-
ální radou Ústeckého kraje a  Radou kvality ČR vyhlašují 5. ročník 
soutěže „Cena hejtmana za společenskou odpovědnost“. 

Z parkoviště a zpět bude dopravovat zájemce 
speciální výletní vláček
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Druhý zápas finále 
MOL ligy v sobotu
Druhý finálový zápas se-

hrají Černí andělé v  Mos-
tě, a  to v  sobotu 18.  května 
od 18.00 hodin na palubov-
ce mostecké sportovní haly. 
„Přijďte fandit Černým an-
dělům v boji o titul!“ zvou či-
novníci klubu.

Fotbalistky jedou 
k utkání ven

Ženy fotbalového týmu 
Souše/Ervěnic -Jirkova za-
jíždí k  dalšímu mistrovské-
mu utkání po volném víken-
du všech soutěží do Mělní-
ka. Tam se představí v sobo-
tu 25. května od 16.30 hodin.

Míčový sedmiboj 
v Litvínově

Již 25. ročník Míčové-
ho sedmiboje se odehra-
je v  Litvínově na sportovi-
štích u  Koldomu 22.  červ-
na. Jedná se o  netradiční 
sportovní soutěže pro dvo-
jice mužů: tenis, stolní te-
nis, volejbal, nohejbal, ko-
paná - střelba penalt, háze-
ná - házení sedmiček, bas-
ketbal - střelba na koš. 
Přihlášky dvojic na e -mailu 
schola@humanitas.cz. Infor-
mace a pravidla na www. hu-
manitas.cz. 

Výběr Mostu se 
představí v Příbrami

V  dalším kole Superli-
gy malé kopané se mos-
tečtí reprezentanti představí  
21.  května v  podvečer na 
hřišti průběžně poslední Pří-
brami. 

Mostecký FK přivítá 
lídra tabulky

V  dalším kole fotbalové 
divizní skupiny B se před-
staví Mostecký FK na domá-
cím hřišti. V sobotu 18. květ-
na od 10.15  hodin bude na 
trávníku Fotbalového stadi-
onu Josefa Masopusta jeho 
soupeřem lídr tabulky, Sokol 
Hostouň.

Souš má namířeno 
do Libiše

Fotbalisté Baníku Souš 
budou hrát na hřišti soupe-
ře. V  dalším kole divize vy-
jedou do Libiše, kde se střet-
nou v  sobotu 18.  května od 
10.15  hodin s  domácím So-
kolem.

Turnaj Divadelní 
kopačka se blíží

Populární fotbalový turnaj 
známých osobností Divadel-
ní kopačka, který organizuje 
Městské divadlo v Mostě, se 
blíží. Jeho dějištěm bude tra-
dičně umělá tráva v  areálu 
Baníku Souš. Turnaj se bude 
hrát v neděli 2. června.  (jak) 

MOST - Mostecký autodrom při-
chází se zajímavou novinkou 
- s  projektem OC Race. Auto-
park firmy obohatilo 16 okruho-
vých speciálů Škoda Octavia RS 
III Cup, jež převzala od promoté-
ra poháru OC Benet Cup. Auta si 
může vyzkoušet každý. Projekt 
je tak lákavý i pro fanoušky mo-
toristického sportu z  řad ama-
térských řidičů, jejichž snem je 
svézt se po dráze za volantem zá-
vodního auta.

OC Race je v  současné do-
bě jediným klubovým závodem 
v  České republice, který nabí-
zí shodné podmínky všem jezd-
cům a je dostupný i pro začáteč-
níky. Díky své kompaktní struk-
tuře je ideální kombinací mezi 
časem stráveným na závodní tra-
ti a vynaloženými náklady. 

OC Race je také možné uspo-
řádat jako klubový závod na klíč 
pro skupiny od pěti osob. Pod-
nik je možné připravit i pro úpl-
né amatéry. Program v takovém-
to případně zahrnuje proškole-
ní odborníkem ohledně zachá-
zení s vozem i o základních pra-
vidlech chování na okruhu. „Při‑
hlásit se může vedle skupiny i jed‑
notlivec, také ale jezdci s  praxí. 
Školení lze v  tomto případě vy‑
nechat. Zájemci se mohou roz‑
hodnout i pro některý z dalších tří 

konceptů využití závodních speci‑
álů. Vůz si pronajmout pro zážit‑
kovou jízdu, objednat si taxijízdu 
se zkušeným závodním pilotem 

nebo si vůz zapůjčit pro profesi‑
onální účely“  doplnil obchodní 
manažer pro sport mosteckého 
autodromu Jakub Krafek.   (nov)

OC Race si na okruhu užijí i začátečníci

Přihlášky zájemci mohou posílat na e ‑mailovou adresu krafek@auto‑
drom‑most.cz nebo se objednat na telefonním čísle +420 702 143 247.

„Potvrdilo se, že finálová sé‑
rie je úplně o něčem jiném než li‑
gové zápasy. Podařilo se nám bě‑
hem utkání ustát několik krizo‑
vých situací, kdy se soupeř dota‑
hoval, ale potvrdili jsme, že se jen 
tak nezlomíme a stále nás to že‑
ne za vítězstvím a tentokrát jsme 
ho doslova uhnali,“ komentoval 
výsledek trenér mosteckých há-
zenkářek Peter Dávid. Hlavním 
klíčem k úspěchu byl podle tre-
néra skvělý kolektivní výkon tý-
mu. „O motivaci v zápasech pro‑
ti Slavii není třeba mluvit, pod‑
statné ale bylo, že jsme věřili ve 
svou hru a že jsme schopní uspět 
i  na Slavii. Je velmi důležité, že 
fungujeme jako celek a větší vů‑
le po vítězství byla v tomto utká‑
ní klíčová,“ dodal trenér. 

Žádné velké oslavy se ale v tý-
mu Černých andělů nekonají. 
„Abychom mohli začít skutečně 
slavit titul, potřebujeme vyhrát 
oba finálové zápasy. Takže sice 
máme radost z  dnešního úspě‑
chu, ale hned v pondělí se napl‑
no znovu vrhneme do práce, aby‑
chom finálovou sérii dotáhli do 
úspěšného konce,“ uzavřel Peter 
Dávid. 

Slavia Praha  – DHK Ba-
ník Most 24:27 (11:15). Nejví-
ce branek: Franková 5, Jačková 
4, Pokorná 4/3, V. Fryčáková 4 - 
Šustková 8/4, Mikulčíková, Ko-
vářová po 4, Zachová 4/1. Roz-
hodčí: Frieser, Kavulič. Sedmi-
metrové hody: 5/4 – 5/4. Vylou-
čení: 5:5. Diváci: 400. Stav série: 
0:1.                                          (jak)

Černí andělé odstartovali finálovou sérii úspěšně
PRAHA - Házenkářky DHK Baník Most zvládly první finálový zápas 
na palubovce pražské Slavie a zvítězili 27:24 (15:11). Od zisku další-
ho českého titulu je tak dělí jediná výhra. 

MOST - Závod amerických vozů 
NASCAR se o  víkendu poprvé 
pojede v České republice. Hos-
tit jej bude Autodrom Most, ve 
dnech 28. až 30. června. Jedná 
se o  evropskou sérii NASCAR. 
Součástí víkendu bude závod 
historických vozů.

Poslední červnový víkend 
čeká návštěvníky mostecké-
ho autodromu mimořádný zá-
žitek. Do České republiky se 
vůbec poprvé sjedou legen-
dární americké závodní vo-
zy série NASCAR. Během ak-
ce nazvané OMV MaxxMoti-
on NASCAR Show návštěvníci 
uvidí kromě tréninku a dvou zá-
vodů série také souboje nádher-
ných historických sportovních 
vozů, které se na sever Čech sje-
dou již potřetí. Chybět nebudou 
monoposty známé z velkých cen 
a  proslulých světových závod-
ních okruhů. Součástí závodní-
ho víkendu bude také sraz histo-
rických a amerických vozidel na 
diváckém svahu. 

Startovní pole NASCAR sestá-
vá z konstrukčně naprosto iden-
tických ikonických vozů s moto-
rem Chevrolet V8 o objemu 5,8 

litru, výkonem 445 koňských sil, 
manuální čtyřstupňovou „H“ 
převodovkou a  pohonem zad-
ních kol. Auta jsou vybavena 
karbonovými karoseriemi bez 
dveří a  předních bočních oken 
v  designovém provedení Chev-
rolet SS, Chevrolet Camaro nebo 
Ford Mustang. Zbylá okna tvoří 
speciální plexiskla. 

Během prvního březnového 
tréninku na mosteckém okru-

hu zajel český jezdec Martin 
Doubek s  vozem NASCAR je-
den okruh za 1:31  minuty, což 
byl o  9 vteřin pomalejší čas, 
než měla loňská nejrychlej-
ší jízda v rámci závodu moder-
ních sportovních vozů ADAC 
GT Masters. Vzhledem k nové-
mu asfaltu, který je ještě kluzký, 
lze do oficiálního závodu očeká-
vat zrychlení. 

(jak)

Legendární NASCAR se pojede poprvé v Česku Vervu posílí obránce  
Říha a brankář Honzík 

LITVÍNOV - Extraligový HC Verva Litvínov posiluje v obranných řa-
dách, brankovišti i v managementu. Vedení Vervy se podařilo ulovit 
ofenzivního obránce Jiřího Říhu, který většinu loňské sezony ode-
hrál za kladenské Rytíře, kterým pomohl k postupu do extraligy. Po 
odchodu Michaela Petráska už zná svého nového parťáka i Jaroslav 
Janus, kterým bude David Honzík z jihlavské Dukly. Verva lovila i na 
manažerských pozicích. Klubu vypomůže ve sportovním úseku zku-
šený Rostislav Dočekal v pozici odborného poradce a skauta. 

Litvínov vyhlásil před startem přípravy, že shání obránce do pře-
silových her. Pod Krušné hory přichází z Mladé Boleslavi ofenziv-
ní obránce Jiří Říha, který zářil v barážových bojích v dresu Klad-
na. Svoji nejlepší sezonu prožil v Jihlavě, kde překonal rekord ligy 
v produktivitě i v počtu vstřelených branek. 

„Chtěli jsme praváka, takže jsme se domluvili s  Jiřím Říhou, kte‑
rý měl výbornou sezónu na Kladně. Jsem přesvědčený, že má jednu 
z nejlepších střel mezi obránci. Hledali jsme beka do přesilových her, 
Jirka má mobilitu, aby přesilovky mohl hrát. Máme dostatečný počet 
kvalitních útočníků, aby mu to tam nabíjeli,“ vysvětlil Jiří Šlégr. Do 
brankoviště se vedení Vervy povedlo přivést talentovaného bran-
káře z Jihlavy Davida Honzíka, který tak nově doplní v brankářské 
dvojici Jaroslava Januse. 

„Neprodloužili jsme smlouvu s Michaelem Petráskem. Sehnali jsme 
nového talentovaného brankáře Davida Honzíka, vidíme v něm vel‑
kou perspektivu do budoucna. Přebrali jsme jeho smlouvu z Jihlavy. Je 
to brankář s velkou budoucností a jsme rádi, že ho máme v našem klu‑
bu,“ říká generální ředitel klubu. 

Litvínov získal výraznou posilu i  v  klubovém managementu. 
Sportovní úsek posílil zkušený manažer Rostislav Dočekal, který má 
za sebou pětadvacet let zkušeností ve sportovním odvětví v roli tre-
néra, skauta a manažera. V Litvínově bude zastávat roli odborného 
poradce a skauta. „Vzhledem k dlouhodobě avizované generační ob‑
měně hráčského kádru jsme se rozhodli posílit pozici skautingu a mo‑
nitoringu hráčů ve všech dostupných soutěžích. Pětadvacetileté zkuše‑
nosti Rosti jsou pro budoucnost našeho klubu velmi cenné,“ uzavírá 
Šlégr.                                                                                                    (jak)

Most otočil utkání s Olomoucí 
a bral druhou jarní výhru 

MOST - Zatímco před čtrnácti dny vstoupil Most do utkání Superli-
gy malého fotbalu s Jihlavou skvěle, aby nakonec skončil s prázdný-
ma rukama, uplynulou neděli mělo utkání 14. kola s Olomoucí přes-
ně opačný průběh. 

K  utkání s  aktuálně 
sedmou Olomoucí na-
stoupil průběžně pátý 
Most ve složení: Bíro 
- Aschenbrenner, Bo-
ček, Kasal, Levý, Mac-
ko, Matyáš, Polák, Po-
pelka a Salák. 

Hosté sice velmi zá-
hy otevřeli, nicméně 
postupem času převza-
li otěže zápasu domácí, 
kteří jej dokázali do-
táhnout do vítězného konce. Most si po výhře 7:3 připsal tři body 
a opevnil se na pátém místě tabulky. 

„Paradoxně nám asi dva rychlé olomoucké góly prospěly, proto‑
že nás poměrně rychle probudily a kluci byli přinuceni začít makat 
na plné obrátky. Od našeho prvního zásahu bylo vidět, jak si za vý‑
hrou jdeme. Sestavu jsme měli opět velmi silnou, byť na můj vkus 
možná až moc ofenzivně laděnou, a byla by určitě škoda to doma 
nezúročit a nezískat tři body“ uvedl k průběhu utkání kouč Mos-
tu Vojtěch Benda. 

Most – Olomouc 7:3 (3:2). Branky vítězů: Levý 2, Salák 2, Po-
pelka 2, Kasal. 

(jak)
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MOST – Taneční studio Kamily Hlaváčikové pořádalo letos již de-
vatenáctý ročník tanečního galavečera nazvaného Dárek pro ma-
minku. Přehlídka toho nejlepšího, co se děti v taneční škole naučí, 
se konala opět na jevišti mosteckého městského divadla a i letos 
bylo beznadějně vyprodáno! 

Na divadelních prknech se vystřídalo téměř dvě stě tanečníků 
a tanečnic od těch nejmenších tříletých, kteří studio navštěvují. 
Diváci ocenili velkým potleskem také vystoupení skupiny hendi-
kepovaných tanečníků, se kterými lektoři pracují takřka od zalo-
žení studia. Letošní galavečer byl navíc věnovaný charitě. Výtěžek 
z prodeje programů věnovalo taneční studio spolku NOVÉ HÁ-
RO, který pomáhá onkologicky nemocným dětem a dospívajícím 
výrobou paruk na míru.

„Po několika letech se nám podařilo zvládnout celé vystoupení za 
necelé tři hodiny, jindy bylo mnohem delší. Dětem se to velmi po‑
vedlo, na program jsme zařadili i mnoho zcela nových vystoupení 
a choreografií. Několikrát se objevilo v  rámci jednoho vystoupení 
na jevišti kolem 160 dětí. Jednalo se o náročnější velké choreografie 
a měli jsme radost, že i tyto se povedly,“ zhodnotila galavečer lek-
torka a majitelka tanečního studia Kamila Hlaváčiková. Svá vy-
stoupení perfektně zvládly i děti, které navštěvují taneční studio 
méně často, třeba jen jednou týdně. „Název je sice Dárek pro ma‑
minku, ale celý večer je věnován všem rodičům, přátelům a našim 
příznivcům. Navíc je vystoupení blízko svátku matek, tak i proto 
tento název,“ vysvětlila majitelka tanečního studia. Tanenčí studio 
již několikrát podpořilo dobrou věc. „Kdysi k nám chodila tančit 
malá Markétka a byla naší členkou. Poté onemocněla. To byl jeden 
z důvodů, proč jsme se rozhodli podpořit právě spolek Nové háro. 
Navíc jsme přesvědčeni, že paruky nemocným dětem moc pomo‑
hou. Je mezi námi více dětí, které trpí podobnou chorobou a přišly 
o vlásky. Pro ně je to pak velmi frustrující,“ vysvětlila Kamila Hla-
váčiková, proč se taneční studio rozhodlo pro tento druh pomoci. 
Na prodeji programů utržilo Taneční studio Kamily Hlaváčiko-
vé kolem deseti tisíc korun. „Zároveň jsme za celé studio zakoupili 
upomínkové předměty, a to v hodnotě necelých čtyř tisíc korun. Na‑
vázali jsme se spolkem Nové háro užší spolupráci, a pokud se budou 
někde prezentovat, naše studio jim vyjde vždycky vstříc. Vystoupí‑
me kdykoliv budou potřebovat a půjde to. Nové háro není jen o pe‑
nězích. Například někdo, kdo nemůže finančně pomoci, může také 
darovat vlasy apod.,“ doplnila ještě Kamila Hlaváčiková. 

(sol)

Taneční sTudio
znovu vyprodalo divadlo

Vystoupení Ester je připomínkou a mementem válečných událostí. Choreografie na téma holocaustu vznikla už loni a opět vzbudila velké emoce.

Hlediště divadla bylo opět našlapané do posledního 
volného místečka.

Nejlepší tanečníci dostali od TSKH stipendia.
Z prodeje programu, jehož cena byla dobrovolná, se podařilo 

pro spolek Nové háro nashromáždit deset tisíc korun. 

6x foto: Lenka Pokorná

Majitelka tanečního studia Kamila Hlaváčiková 
měla radost nad vydařeným večerem  

a neskrývala dojetí.

Na jevišti se během jednoho vystoupení představilo všech sto sedmdesát tanečních svěřenců Kamily Hlaváčikové.


