
Nultý ročník soutěže KRUŠ-
NOHORSKÁ „NEJ“ má svého 
vítěze. Veřejnost nejprve no-
minovala jedenáct novinek ro-
ku 2018, které si podle návštěv-
níků zasloužily ocenění a patří 
k tomu nejzajímavějšímu a nej-
lákavějšímu, co destinace Kruš-
né hory nabízí. Tři měsíce trva-
lo hlasování na sociálních sítích, 
při kterém lidé volili tu NEJ no-
vinku loňského roku. Nejvíce 
hlasů získalo Thermalium Tep-
lice a stalo se tak vítězem ankety 
KRUŠNOHORSKÁ „NEJ“ pro 
rok 2019. Vítěz získává propa-
gaci svého produktu v  hodno-
tě 50 tisíc korun. Putovní cenu, 
vílu Marcebylu, předají organi-
zátoři soutěže, zástupci sdruže-
ní SPO-NA, při slavnostním ak-
tu přímo v prostorách vítězného 
Thermalia Teplice. 

„Výsledky hlasování se do po-
slední chvíle měnily. O první 
místo bojovalo Thermalium Tep-
lice s  Moldavskou dráhou. Na-
konec rozhodly hlasy na Face-
booku. Hledali jsme cestu, jak 

ocenit novinku v  cestovním ru-
chu, která by se líbila lidem, 
protože hlas lidu se velmi čas-
to liší od názoru odborné ve-
řejnosti. Nultý ročník soutěže, 
ze které chceme udělat tradiční 
akci v  oblasti Krušných hor, se 
povedl. Lidé měli zájem novin-
ky nominovat a svými hlasy své 
favority podpořili. Vítěz je sice 
jen jeden, ale spokojeni mohou 
být všichni soutěžící. Vždyť už 
jen to, že si jejich produktu li-
dé všimli a do soutěže ho nomi-
novali, je úspěch a milé ocenění 
jejich snažení a práce,“ uvedla 
k soutěži mluvčí skupiny SPO-
-NA Eva Maříková. V  příštím 
roce bude soutěž pokračovat 
tentokrát už prvním ročníkem. 
Plánovanou novinkou soutě-
že by mělo být propojení s ně-
meckou stranou Krušných hor. 
V roce 2020 by se tak volily dvě 
NEJ novinky, jedna česká, dru-
há německá. V  letošním roce 
soutěž probíhala pod  záštitou 
hejtmana Ústeckého kraje Old-
řicha Bubeníčka. 
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 � DECHOVKA NA ZÁMKU

LITVÍNOV – Valdštejnský zá-

mek v Litvínově zve  31. 7. od  

16 hodin na Krušnohorskou 

dechovku. Koncert je zdar-

ma a koná se na nádvoří.

 �  ANENSKÁ POUŤ

BOŽÍ DAR – Na Božím Daru 

se 27. 7. od 10 do 17 hodin 

koná Anenská pouť. Výrobci 

a umělci z Krušných hor, zá-

bava pro děti, historické ko-

lotoče, dílničky a speedcar-

ving show.

 �  MISS MOKRÉ TRIČKO

LITVÍNOV - Klub Attic Litví-

nov pořádá 26. 7. od 22 ho-

din nadupanou letní pár-

ty Miss mokré tričko. Vstup-

né 100 Kč.
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Další číslo týdeníku  
Homér vyjde 9. srpna.  

Redakce týdeníku Homér.

Nejvíce hlasů získalo Thermalium Teplice a stalo se tak vítězem ankety KRUŠNOHORSKÁ „NEJ“ pro rok 2019.

Turisté zvolili NEJ novinku loňského roku
Nejvíce hlasů dali lidé Thermaliu Teplice

www.neprizpusobeni.cz
MOST – Mosteckým politikům (alespoň některým) dochází trpělivost 
s nekonečným bojem proti hlučným a  nepořádným  spoluobčanům. 
Politická bezmoc se začíná měnit v konkrétní počiny, a to bez ohledu 
na námitky zastánců  lidských práv či  agentur pro sociální začleňová-
ní. Radní Jiří Nedvěd spolu s Jaroslavem Pilařem  se rozhodli, že už se 
nechtějí přizpůsobovat asociálnímu chování  a spustili vskutku pře-
vratný projekt. Nazvali ho „NEPŘIZPŮSOBENÍ“. 

Vše, co byste chtěli vědět o tom, proč a jak se nepřizpůsobit deva-
stujícímu stylu života čím dál většího počtu svérázných mosteckých 
obyvatel, najdete na nedávno spuštěných webových stránkách www.
neprizpusobeni.cz. Za jejich zrodem stojí mostecký radní Jiří Nedvěd: 
„Během mého působení v komunální politice jsem se zabýval hlavně 
problematikou dopravy a rozvojem města. Lidé pozitivní změny v těch-
to oblastech akceptují a vnímají pozitivně. Současně se ale ptají – co 
uděláte s největším problémem Mostu – s nepřizpůsobivými lidmi, ne-
pořádkem, štěnicemi, neustálým křikem ve dne i v noci, dětskými gangy 
v centru města a podobně. Slušní lidé velmi citlivě vnímají, že problém, 
který byl ještě donedávna fenoménem periferie a oblasti stovek, se po-
malu, ale jistě rozšiřuje do celého města, centrum nevyjímaje,“ vysvět-
luje impuls ke spuštění „lidového“ webu Jiří Nedvěd.

Ačkoliv webové stránky jsou spuštěné teprve krátce, už vyvoláva-
jí  kontroverzní reakce. Mají ale i zastánce a fanoušky z řad mostec-
kých občanů, kterým není osud jejich města lhostejný. „Mysleli jsme, 
že proti zmíněným negativním jevům jsme legislativně bezmocní, ale 
není to tak. V zákoně je poměrně dost nástrojů, jak tuhle problemati-
ku řešit. Je to ale trochu trnitá cesta, tak chceme zjistit, jak se prosekat. 
Vím, že stát nespasím, ale chci očistit Most,“ vysvětluje  Jiří Nedvěd. 
A proč název „nepřizpůsobení“? „Je to prosté - těmi  nepřizpůsobivými  
jsme my. Prohlašujeme tím, že se nehodláme přizpůsobovat životu  těch, 
které nesmíme pojmenovávat. Proto nepřizpůsobení,“ říká Jiří Nedvěd 
a dodává: „Město Most možná nespasím, ale pokusím se o to. Nejhor-
ší je lhostejnost. Když nebudeme dělat nic, tak se nic nezmění.“     (nov)

I tomu se prostě přizpůsobovat už nechceme!

KRUŠNOHORSKÁ

NEJ
ROK 2019



Stránky jsou rovněž opti-
malizované pro mobily či tab-
lety. Doplnily facebookovou 
stránku „Znovuzrození par-
ku Střed“ a mají za cíl přinést 
občanům aktuální informace 
o fázích obnovy parku, pláno-
vaných akcích a dalších novin-
kách.  „Naším cílem je potřebné 
informace o projektu zájemcům 
více přiblížit a nabídnout je 
na jednom místě. Chceme také 
zlepšit komunikaci s veřejností. 
Na stránkách je kontaktní for-
mulář, prostřednictvím kterého 
nám mohou občané napsat své 

postřehy a dotazy nebo se při-
hlásit k odběru novinek,” uved-
la Veronika Loucká, manažer-
ka projektu Znovuzrození par-
ku Střed.

Dosud město o aktivitách 
ohledně parku Střed infor-
movalo prostřednictvím tiště-
ných a on-line Mosteckých lis-
tů a facebookové stránky pro-
meny.parku. „V tom budeme 
nadále pokračovat. Budeme ta-
ké rádi, když se s námi lidé po-
dělí o první dojem z nové webo-
vé stránky,“ vyzývá veřejnost 
Veronika Loucká. 

V současné době město Most 
připravuje architektonickou 
soutěž, která ukáže budoucí po-
dobu parku Střed. Její vyhlášení 
je plánováno na letošní podzim. 
„Jako podklady pro soutěž budou 
využity informace a podněty od 
občanů, které vzešly ze sběru dat 
a analýzy potřeb budoucích uži-
vatelů parku,“ informovala dále.

Vítězný architektonický ná-
vrh by měl být znám na jaře 
2020. Příprava projektové do-

kumentace bude trvat přibliž-
ně jeden rok, stavební a vegetač-
ní úpravy parku by se tedy mě-
ly rozběhnout v roce 2021. Slav-
nostního otevření se obyvatelé 
dočkají v roce 2022. Velká po-
zornost bude následně věnová-
na také údržbě a rozvoji parku.

Na obnovu parku Střed získa-
lo statutární město Most odbor-
nou a finanční podporu ve vý-
ši 25 mil. korun od Nadace Pro-
měny Karla Komárka.         (sol)

komunální politika26. července 20192

Své náměty a postřehy nejen k novým webovým 
stránkám parku Střed můžete poslat prostřednic-
tvím kontaktního formuláře webových stránek nebo 
na e-mail park.stred@mesto-most.cz. Stránky na-
jdete na: https://parkstred.cz/

Ad) „Romokracie“ 
Vážení čtenáři, 
v minulém vydání našeho týdeníku jsem zveřejnila komentář pod 

názvem „Romokracie“. Dotýkal se nelehkého (ne)soužití slušných 
a spořádaných občanů města Mostu s devastující, věčně hlučnou,  
a nepořádkumilovnou romskou menšinou. Redakci (počínaje face-
bookovým profilem, diskusí na www.homerlive.cz, přes psané dopi-
sy, SMS,  telefon i e-mail)  zaplavila lavina reakcí, v drtivé většině po-
zitivních. Dlužno dodat, že někteří z vás sice oponovali a sdíleli opač-
ný názor, ale to je v naprostém pořádku. Doufám, že o tom stále ještě 
demokracie je. Za všechny vaše reakce  vám chci poděkovat. Udělalo 
mi velkou radost, že to, co se v našem Mostě děje, vám není lhostejné, 
ať jste se ke komentáři vyjádřili jakkoliv. Vážím si každého čtenářské-
ho názoru, byť ho třeba vehementně nesdílím. Pokud je to malá kapka 
k příjemnějším vyhlídkám, pak hurá. Důvod je jeden a vskutku pros-
tý - byla by škoda toho města...

Pavlína Borovská, šéfredaktorka

IQ park táhne
MOST - Do konce srpna bě-

ží v Městské knihovně Most 
úspěšná výstava IQ parku. Je 
pro návštěvníky zdarma. „Vý-
stava nejvíc láká pochopitelně 
děti. Chodí sem k nám hojně i teď 
přes prázdniny, a to i z příměst-
ských táborů. Celý červen na ni 
chodily mostecké i mimomostec-
ké školy. IQ park navštěvují spo-
lu se svými dětmi i rodiče, kteří 
si pak také hrají. Zájem o výstavu je tedy značný a to nás velmi tě-
ší,“ je spokojen Petr Petrik a zve zájemce na novou výstavu, která se 
v knihovně otevře od 1. srpna. Bude mít název Zajímavosti z knih 
a bude o unikátních věnováních, nejmenších a největších knižních 
vazbách, o nejstarších knihách a podobně.                                    (sol)

Vadí vám nepořádek?  
Volejte!

MOST - Rozčilují vás v Mostě odpadky kolem popelnic, přeplně-
né odpadkové koše, neposekaná tráva, rozbité lavičky nebo nepořá-
dek na veřejných prostranstvích? Zavolejte na bezplatnou telefonní 
linku technických služeb 800 444 488. Ohlašovat můžete nedostat-
ky či požadavky týkající se veřejného osvětlení, komunikací, čisto-
ty města, odpadů či zeleně. Využívat můžete také dispečink technic-
kých služeb telefonicky na čísle 606 600 267 nebo e-mail dispecink@
tsmost.cz.                                                                                          (nov)

Další zastávky v rekonstrukci
Ulice se ale neuzavře

MOST – Ve Višňové ulici se začalo s rekonstrukcí autobusových za-
stávek. Kvůli stavebním pracím řidiče čeká omezený provoz. Zastáv-
ky by se měly dokončit zhruba do tří měsíců.  

Ve Višňové ulici se 21. července zahájila rekonstrukce dvou auto-
busových zastávek, která potrvá 12 týdnů.  „Vytvořeno bude bezba-
riérové nástupiště a bezbariérové vodicí linie pro pohyb nevidomých 
a slabozrakých lidí. Nejprve bude opravena zastávka u 14. ZŠ  a po 
dokončení bude opravena zastávka u obchodního centra,“ uvedla Klá-
ra Vydrová z tiskového oddělení Magistrátu města Mostu. Zastávky 
se opraví obdobně jako se v předchozích dvou letech rekonstruovaly 
zastávky u Kahanu, tedy v ulici Lipová. Řidiči museli jezdit objízd-
nými trasami. Višňová ulice se ale kvůli rekonstrukci uzavírat ne-
bude. „O omezení provozu se neuvažuje, pouze s omezením rychlos-
ti. Zastávky budou ze speciálních bezbariérových betonových panelů 
a obrubníků. Součástí stavby je i úprava dešťové kanalizace a úpravy 
zeleně,“ upřesnila Klára Vydrová. Zhotovitelem je společnost JMV 
tech, s.r.o. 

Městskou pokladnu přijde rekonstrukce zastávek zhruba na  
4,8 milionu korun. Letos se zrealizují pouze zastávky v ulici Višňo-
vá. Do rozpočtu roku 2020 budou zahrnuty zastávky v ulici J. Prů-
chy. Dále bude na žádost Dopravního podniku města Mostu a Lit-
vínova zpracovaná projektová dokumentace pro opravu zastávky 
u Prioru a na Moskevské ulici.

(sol)  

MOST – Nový kruhový objezd 
nad Aquadromem se dokonču-
je. Okružní křižovatka, která je 
nyní pro vozidla uzavřena a řidi-
či musejí po objízdných trasách, 
bude hotova do konce července.   

„Kruhový objezd má být do-
končen na konci července a ná-
sledně bude probíhat kolaudač-
ní řízení. Zakázku provádí Her-
kul, a.s.,“ uvedla Klára Vydrová 
z  tiskového oddělení Magistrá-
tu města Mostu. Náklady na vy-
budování kruháku si vyžádají  
6,7 mil. Kč bez DPH. Je to už tři-
advacátý  kulaťák v Mostě. Rad-
nice zvolila letní termín pro je-
ho budování i z  důvodu sníže-
ného provozu ve městě. Jedná se 
totiž o velmi frekventovanou lo-
kalitu a objížďky tu komplikují 
provoz.   

V ulici Lipová je nyní do-
prava odkloněna po stávajícím 
chodníku, na kterém jsou po-
loženy betonové panely. Za-
stávky MHD v ulici Lipová jsou 
tak dočasně mimo provoz a ná-
hradní zastávky jsou umístěny 

za okružní křižovatkou v uli-
ci Višňová. Autorem projektu 
okružní křižovatky je společ-
nost NE2D Projekt s.r.o. Ku-

laťák vzniká na místě i z  toho 
důvodu, že se jednalo o jedno 
z nejproblematičtějších kříže-
ní ve městě, kde často docháze-

lo k dopravním nehodám. No-
vé dopravní řešení by tak mě-
lo zvýšit propustnost křižovat-
ky i její bezpečnost.              (sol)

Kruhák nad Aquadromem ve finiši

Nový kruhový objezd nad Aquadromem nahradí nepřehlednou a nebezpečnou křižovatku.

Rekonstrukce bloku 35 po-
kračuje. „S postupem prací jsme 
spokojení. Časový plán dodr-
žujeme, i když se vyskytly bě-
hem oprav nějaké drobnosti, kte-
ré bylo nutné vyřešit a zvolit ji-
né možnosti,“ informoval ře-
ditel Mostecké bytové Jaroslav 
Kudrlička. Objekt už má ho-
tové vnitřní prostory, vsazena 
jsou nová okna a  bude se dělat 
nová fasáda. „Řešíme také kon-
krétní barevné řešení bytů, kte-
ré budou ve dvou variantách, 
a to v béžové a šedivé. Jedná se 
o třívchodový dům, o čtyřech pa-
trech. Na každém patře jsou dva 
byty, celkem jich bude 24. Až bu-
de vše hotové, budeme umět na-
bídnout slušné byty v  této loka-
litě,“ je přesvědčen ředitel Mos-
tecké bytové. Rekonstrukci pro-
vádí teplická firma MATURE 
TEPLICE s.r.o., a to za bezmá-
la 40 mil. Kč  bez DPH. Náklady 
uhradí Mostecká bytová z vlast-
ních zdrojů. „Zájemci se nám 
hlásí už dnes. Záměrně jsme ale 
ještě nespouštěli žádnou kam-
paň, protože dosud není rozhod-

nuto o ceně pronájmu. Za každý 
byt by měla být cena stejná. Po-
hybovat se bude nejméně okolo 
pěti tisíc korun za bytovou jed-
notku v  základním nájmu,“ in-
formoval Jaroslav Kudrlička. 

Velikost jednotlivých bytů 
je 50 m2. Jsou v dispozici 2+kk 
a budou vybavené kuchyňský-
mi spotřebiči, v  koupelně jsou 
zděné sprchové kouty a bonu-
sem ke každému bytu je bal-
kon. „Balkony jsou prostorné 
a opatřené skleněným zábrad-
lím. Původně se s nimi nepočíta-
lo. V plánu máme také návštěv-
ní den, kdy si budou moci zá-
jemci byty prohlédnout i v  reá-
lu, aby měli představu,“ uvedl 
ředitel Kudrlička s tím, že zbý-
vá ještě vyřešit kanalizační pří-
pojku. „Nechali jsme udělat ka-
merovou prohlídku a bylo nám 
od vodařů doporučeno kanali-
zační přípojku opravit. Nechce-
me riskovat žádné problémy do 
budoucna, takže necháme kana-
lizaci opravit předtím, než bude-
me u domu stavět nové parkovi-
ště,“ ujistil ředitel.  

Na blok 34 zatím 
nejsou peníze

Mostecká bytová má v  plánu 
opravit i  blok 34. Na jeho re-
konstrukci je už hotový projekt. 
„U tohoto objektu ale musíme 
vyřešit otázku financování. Ať již 
ve spolupráci s  akcionářem, te-

dy městem Most, nebo z výnosů 
z našich nově budovaných domů 
a případným úvěrem. Je to ještě 
téma k diskusi. Pro nás je ale ny-
ní prioritní dokončit zdárně re-
konstrukci obou objektů, bloku 
35 a Domova Alzheimer,“ dopl-
nil Jaroslav Kudrlička. 

(sol) 

Blok 35 se brzy zahalí do nové fasády
MOST – Mostecká bytová brzy nabídne nové byty k bydlení. Vzni-
kají na Podžatecké. Budou moderně vybavené, s balkony a parko-
vištěm. 

Předpoklad ukončení rekonstrukce bloku 35 je v polovině  listopadu. 
Celkem zde bude 24 nových bytů 2+kk.

Park Střed má nové webové stránky
MOST – Máte zájem sledovat dění, které se týká obnovy parku 
Střed? Chcete sdělit své postřehy či se na něco ohledně parku ze-
ptat? Máte možnost prostřednictvím nových webových stránek, 
které spustilo město Most.  



Zajímalo by mne, 
kdy se začne s při-
pojováním domů na 
kanalizaci vybudo-
vanou v roce 2018 
v Mostě-Rudolicích?

Kanalizace v Rudo-
licích byla dokonče-
na v listopadu 2018.   
Vzhledem k tomu, že 
se jedná o kanalizační 
řad, nebude ho provo-
zovat město Most, ale 
Severočeská vodáren-
ská společnost. V sou-
časné době je předá-
vací proces ve fázi pří-
prav smluv o předání 
a provozování vodo-
hospodářského díla 
Severočeskou vodárenskou společností a.s.

 Připojování jednotlivých domů je věcí jednotlivých majitelů (pří-
pojky jsou majetkem vlastníků nemovitostí). K realizaci přípojek je 
nutné mít projektovou dokumentaci pro územní souhlas, územní 
souhlas vydaný stavebním úřadem a povolení k napojení provozo-
vatelem kanalizačního řadu, v tomto případě Severočeských vodo-
vodů a kanalizací, a.s.

Odpovídá primátor města Mostu Jan Paparega

Vracím se k dotazu 
týkajícího se kanaliza-
ce v Rudolicích. V prv-
ní etapě výstavby ka-
nalizace bylo něko-
lik domů připojeno 
ihned, a to jako sou-
část realizace (domy 
v blízkosti zastávky 
MHD „u mostu“). Bu-
de se v tomto přípa-
dě měřit obyvatelům 
dvojím metrem? Zvyk-
lostí je přivést kanali-
zační přípojku na hra-
nici pozemku dotče-
ného subjektu.

Jak Vás již dříve in-
formoval primátor 
města Mostu, kanali-
zační přípojky mohou být napojeny a provozovány až po uzavření 
smlouvy o převodu stavby do majetku Severočeské vodárenské spo-
lečnosti. Připojování jednotlivých domů je věcí jednotlivých majite-
lů (přípojky jsou majetkem vlastníků nemovitostí).

Podle § 3 odst. 3 zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanali-
zacích v platném znění je vlastníkem vodovodní nebo kanalizač-
ní přípojky vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod 
nebo kanalizaci a dále podle § 3 odst. 6 zák. 274/2001 Sb. vodo-
vodní a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel (tj. 
vlastník nemovitosti).  Kanalizační přípojku musí vlastník přivést až 
k hlavnímu řadu, nikoliv pouze na hranici svého pozemku.  Pokud 
vlastník vodohospodářské   infrastruktury (zde Severočeské vodá-
renské společnosti a.s.) provádí rekonstrukci vodovodu nebo kana-
lizace, tak v rámci rekonstrukce přepojuje přípojky všem, kteří jsou 
na vodovod a kanalizaci napojeni a mají uzavřené platné odběratel-
ské smlouvy s provozovatelem (zde Severočeské vodovody a kana-
lizace, a.s.).

V případě první etapy kanalizace, o které se zmiňujete (do-
my v blízkosti zastávky MHD u mostu), se jednalo o rekonstruk-
ci, v tomto případě měl vlastník povinnost stávající uživatele na ka-
nalizaci přepojit.

Odpovídá náměstek primátora Marek Hrvol

FUNPARK je úžas-
ná věc, vstupné je ro-
zumné, ale pokud bu-
de moje dítě na atrak-
ci a bude potřebovat 
na WC, nebo se napít, 
pak musí ven za turni-
ket. Vrátit zpět se mů-
že pouze po zaplace-
ní dalšího vstupného? 
Nebo je nějaké jiné 
řešení? U malých dě-
tí většinou nelze „na-
plánovat“ některé je-
ho potřeby.

Vstupné do 3D blu-
diště ve  FUNPAR-
KU  je jednorázové. 
Stejně, jako je tomu 
v podobných atrak-
cích po celé republice. 
Pouze pomocí tohoto systému je absolutní kontrola o počtu lidí 
uvnitř atrakce. Jde především o bezpečnost lidí, v ostatních pří-
padech by docházelo k obcházení tohoto opatření, mohlo by do-
jít k překročení kapacity návštěvníků, aniž bychom o tom věděli.  
3D bludiště v Mostě patří k největším atrakcím svého druhu v Ev-
ropě. Bezpečnost je pro nás na prvním místě a děláme pro ni ma-
ximum. Pevně věřím, že i tak si celý FUNPARK se svou rodinou 
v klidu a bez problémů užijete.

Odpovídá náměstkyně primátora Markéta Stará
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P tejte se politiků

Jan Paparega

Marek Hrvol

Markéta Stará

MOST – V  Oblastním muzeu 
a galerii v Mostě se chýlí ke kon-
ci práce na rekonstrukci. Muze-
um tak už brzy bude moci fun-
govat bez omezení. Veřejnost 
se může těšit na akce a výstavy, 
které muzeum chystá na druhou 
polovinu roku a nabídnou jedi-
nečný zážitek. 

Jednou z  nich bude bezpo-
chyby i nová interaktivní výsta-
va „Bílý kanibal“. Výstavní pro-
story muzea se promění v af-
rickou vesnici, která ožije pří-
během filmaře a cestovatele  
J. L. Broma.  Poznáte výjimečný 
osud muže, který se narodil ja-
ko úplně obyčejný kluk v Choc-
ni, v době, kdy na trůně ještě se-
děl František Josef I. Zamiloval 
se do pohyblivých obrázků a to-
čil filmy s Vlastou Burianem, Lí-
dou Baarovou a dalšími hvězda-
mi první republiky. Emigrace 
před komunistickou diktaturou 
ho přivedla k další lásce - Afri-
ce. Potkal domorodé krále, pre-
zidenty a premiéry i povstal-
ce Mau-Mau. Filmoval Afriku, 
která měla zmizet. Poznal čer-
ný kontinent jako málokdo před 
ním i po něm, vracel se tam 
a točil. Díval se na Afriku a je-
jí lid jinýma očima než tehdejší 
svět. Nepohrdal, nepodceňoval, 
sledoval, poznával a dokumen-
toval. Věděl, že kontinent se mě-
ní a stará Afrika mizí. Jeho filmy 
zařadil do sbírek Smithsonian 

Institute. Ukázky z nich budou 
k vidění na výstavě, dokumen-
tární filmy vysílaly televize ve 
Francii, Kanadě, USA. Na roz-
díl od nás, Bromovy knihy vy-
cházely po celém světě. Při prá-
ci na filmu Měnící se tvář Afri-
ky v kanadských studiích se na-
chladil a předčasně ve věku 60 

let zemřel. …zapomenutý fil-
mař, producent, tanečník a he-
rec, cestovatel - John L. Brom. 
Až po jeho smrti v roce 1972 
vyšel český překlad knihy Afric-
ká Odysea.

Autorem výstavy „Bílý kani-
bal“ je cestovatel, muzikant, fo-
tograf z Kadaně - Martin Šíl, 

který se celý profesní život po-
hybuje v oblasti médií a produk-
ce, jako redaktor nebo PR či po-
řadatel koncertů, divadel, festi-
valů. Fascinace Afrikou a ces-
továním ho nakonec přivedla 
k přednáškové činnosti, foto-
grafování a výrobě filmových 
dokumentů.                            (sol)

V muzeu se objeví Bílý kanibal

Autorem výstavy „Bílý kanibal“ je cestovatel, muzikant, fotograf z Kadaně - Martin Šíl. Vernisáž výstavy se usku-
teční 1. 11. a potrvá až do konce ledna 2020. Součástí výstavy budou komentované prohlídky a přednášky a 
edukační program s muzejním pedagogem.

Na mostě probíhají finál-
ní práce. „Na předmostích a na 
mostě se položily ložní vrstvy živi-
ce, poté probíhala finální poklád-
ka obrusné vrstvy na předmostích 
a na samotném mostě. Realizo-
vala se přeložka splaškové kana-
lizace, kdy se pod most zavěšova-

lo potrubí splaškové kanalizace,“ 
informovala mluvčí mostecké-
ho magistrátu Alena Sedláčková. 
Práce na mostě budou ukončeny 
v  nejbližších dnech, tedy téměř 
po roce od jeho uzavření. Kolau-
dace stavby se předpokládá do 
konce srpna.

Náklady na rekonstrukci mos-
tu přijdou  zhruba na 74 milionů 
korun. Stavební práce realizuje 
firma SMP – SG, Most – Rudo-
lice. Během rekonstrukce se ob-
jevily nečekané komplikace, a to 
po stržení původní mostu, na je-
hož místě dnes už stojí nový. Sta-
vaře „překvapily“  železobetono-
vé konstrukce, na které při de-
molici narazili a které nebyly 
zdokumentovány v archivní do-
kumentaci. Bourací práce se tak 

prodloužily a stavba se také pro-
dražila. Městu se na rekonstrukci 
podařilo získat dotaci od Státní-
ho fondu dopravní infrastruktu-
ry. Z městské pokladny vynaloží 
přibližně 6,7 milionu korun, a to 
včetně víceprací. Zbytek uhradí 
stát. Během stavby je zcela uza-
vřen provoz pro automobilovou 
dopravu. Pro pěší je vybudována 
lávka a pro řidiče platí objízdné 
trasy v celkové délce 4,5 km, kte-
ré už brzy skončí.                   (sol)

Rekonstrukce mostu do Rudolic končí
MOST – Práce na rekonstrukci mostu do Rudolic se blíží ke konci. 
Hotovo by mělo být do konce července. Kolaudace se předpokládá 
do konce srpna. Řidiči by po novém mostě mohli začít jezdit už po 
prázdninách.  

Obsah těchto kontejnerů se 
následně na třídičce odpadů 
vytřídí na jednotlivé využitel-
né komodity. „Tento odpad se 
odváží na Celio, které nám vyšlo 
vstříc a koncový zpracovatel tak 
nyní bude třídit o jednu komo-
ditu navíc,“ potvrdil Jan Hep-
nar z Technických služeb Most. 
Ostatní kovové odpady, jako 
jsou  trubky, plechy, vany, oba-
ly od konzerv, hrnce, apod., je 
možno odevzdávat ve sběrném 
dvoře v ulici Zahradní nebo do 
výkupen odpadu. Dosud konči-
ly hliníkové plechové obaly vět-
šinou v kontejnerech na směsný 
komunální odpad, zřídkakdy je 
obyvatelé shromažďovali a od-
váželi do sběren. 

Chybou, které se obyvatelé 
často dopouštějí, je, když vyha-
zují do kontejnerů odpad, kte-
rý sem nepatří. „Do žlutých ná-
dob by se neměly vhazovat mast-
né obaly se zbytky jídel nebo čis-
ticích přípravků, obaly od barev, 
chemikálií a jiných nebezpeč-
ných látek, podlahové krytiny či 
novodurové trubky,“ uvedl pro 
představu Jan Hepnar. Při tří-

dění odpadu by se také mě-
lo dodržovat pravidlo, že umě-
lé plastové obaly, například od 
PET lahví, lidé sešlápnou. Stej-
ně tak u objemnějšího papíro-
vého odpadu, jako jsou krabi-
ce či kartony apod. Do kontej-
neru se pak vejde větší množ-
ství. „V kontejnerech je mnohdy 
plastového odpadu málo, i když 
jsou opticky plné. Je to způsobe-
no tím, že jsou láhve nesešlápnu-
té a zabírají tak více místa. Li-
dé se pak ozývají, že jsou kontej-
nery přeplněné a požadují dal-
ší. Někde to jde vyřešit tím, že 
se kontejnery přidají, ale na řa-
dě míst to nejde. Jednoduše se na 
místo nevejdou, problém tu má 
naše technika, či z  jiných opod-
statněných důvodů,“ vysvětluje  
Jan Hepnar. Technické služby 
chtějí zajistit větší osvětu me-
zi obyvateli, a proto opatří žluté 
kontejnery novými nálepkami, 
který odpad do kontejneru pa-
tří včetně hliníkových plecho-
vek. „Je potřeba, aby se v  tom-
to ohledu zvýšilo povědomí li-
dí, proto bude potřeba kontejne-
ry polepit samolepkami,podobně 

jako je to u biokontejnerů,“ do-
dává Jan Hepnar.    

Další problém řeší technické 
služby s  papírovým odpadem. 
Často totiž dochází k  tomu, že 
nashromážděný papír zejména 
vybírají bezdomovci, ale nejen 
ti, aby ho  zpeněžili. „V mod-

rých kontejnerech nám ve vý-
sledku zůstává většinou jen zbyt-
kový papír. Nejvíce z kontejnerů 
lidé vybírají časopisy, noviny či 
letáky, protože se takový papí-
rový odpad dá lépe a snadně-
ji zpeněžit,“ podotýká Jan Hep-
nar.                                        (sol)

Plechovky můžete odhazovat  
do žlutých kontejnerů!

Do žlutých kontejnerů na plast můžete nyní odhazovat i plechovky.

MOST – Mostečané budou moci třídit odpad. Nově totiž mohou do 
žlutých kontejnerů na plast odhazovat i hliníkové plechovky. 
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PONDěLÍ
Hovězí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Záhorácký závitek, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí prso zapečené s rajčaty a mozzarellou,  
 šťouchaný brambor 115 Kč
150 g Smažený hermelín, vařený brambor, tatarská omáčka 105 Kč

ÚTERÝ
Gulášová  35 Kč
150 g Hovězí roštěná na žampionech, dušená rýže 125 Kč
150 g Kuřecí medailonky v bylinkové krustě, šťouchaný brambor,    
 pikantní dip 115 Kč
350 g Caesar salát s kuřecí masem, slaninou a česnekovými krutony 105 Kč

STŘEDA
Kuřecí vývar masem s celestýnskými nudlemi 35 Kč
150 g Pečená vepřová krkovice, dušené zelí, houskový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí medailonky v pivním těstíčku, bramborová kaše,  
 polníček 115 Kč
350 g Penne Carbonara 105 Kč

ČTVRTEK
Frankfurtská s párkem 35 Kč
150 g Štěpánská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
150 g Holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salát 115 Kč
350 g Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka 105 Kč

PÁTEK
Krupicová s vejci 35 Kč
150 g Hovězí na česneku, špenát, bramborový knedlík 125 Kč
220 g Pečené kuře v BBQ marinádě, americký brambor, zelný salát 115 Kč
150 g Uzené maso, čočka na kyselo, kyselá okurka,  
 sázené vejce, cibulka 105 Kč
SPECIÁL 340 g — PEČENÁ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM  
 A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI  165 Kč

Doba přípravy speciálu je cca 20 min

POLEDNÍ MENU
29. 7. – 2. 8. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

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

MOST –  Mostecká knihovna 
rozšiřuje své služby pro čtenáře 
s hendikepem. Možnost zajít do 
knihovny budou mít nyní i sla-
bozrací.  

Knihovna pořídila novou čte-
cí lupu pro slabozraké čtenáře. 
„Jedná se o speciální skener, který 
požadovaný text zpracuje a na-
zvětšuje podle potřeby. Dále také 
umí převést text knihy do zvuko-
vé podoby a prostřednictvím slu-
chátek ho dotyčnému reproduku-
je,“ vysvětlil fungování novinky 
ředitel mostecké knihovny Pe-
tr Petrik. Knihovna pořízením 
speciálního skeneru rozšiřuje 
nabídku pro čtenáře s hendike-
pem. Před pár měsíci zprovoz-
nila i tzv. tichou linku pro ne-
slyšící a nedoslýchavé. Neslyší-
cí používají určené tablety, kte-
ré jsou propojeny s centrálou 
neslyšících, přičemž přes obraz 
a kameru je neslyšící čtenář ve 
spojení jak s odborníkem, který 
umí znakovou řeč, tak i přes za-
městnance knihovny a společně 
mohou komunikovat. 

Knihovna zdarma pro 
samoživitelky a jejich 

děti 

Knihovna také nově nabízí 
registraci a vypůjčení knih zdar-
ma pro klientky a jejich děti při-

jatých do programu Podporova-
ného bydlení a psychosociální 
pomoci obecně prospěšné spo-
lečnosti Women for Women, a to 
po dobu jejich účasti v programu. 
Registrací zároveň klientky získá-
vají i možnost se bezplatně zú-
častnit všech akcí, které knihovna 
pro své členy pořádá. „Máme mo-
mentálně čtyři takové klienty. Mo-
hou tu využít dále i služby, jako je 
půjčování široké škály naučné lite-

ratury pro poučení i zábavu, stu-
dijní místa, možnost kopírování, 
vytištění a skenování dokumentů, 
internet, společenské hry, dětský 
koutek, venkovní terasu s poseze-
ním, šachy, ptactvem apod.,“ při-
pomněl ředitel knihovny. 

Obecně prospěšná společnost 
Women for Women byla založe-
na v roce 2012 manželi Ivanou 
a Pavlem Tykačovými. Pomáhá 
především samoživitelům, kteří 

jsou ohroženi zejména psychic-
ky, ekonomicky a sociálně. Spo-
lečnost vydala knihu Jak přežít 
první (k)rok - Praktický průvod-
ce nejrizikovějším obdobím sa-
moživitelství, každoročně pořá-
dá Den rodiny v Grébovce a je 
známá především díky úspěšné-
mu celorepublikovému projektu 
Obědy pro děti a kampani nejno-
vějšího projektu Adoptuj Marii. 

(sol)  

Knihovna se otevírá i pro slabozraké 

Městská knihovna Most je v „plné polní“ i během prázdnin.

Putovní výstava se uskuteční 
v rámci přeshraniční spoluprá-
ce s Městským a hornickým mu-
zeem ve Freibergu, a to v nově 
opravených výstavních podkrov-
ních prostorách muzea. Výsta-
va je od května do září instalová-
na ve Freibergu, poté  připutuje 
do Mostu a odtud na další místa 
v Čechách i v Německu.

Výstava se badatelsky co nej-
objektivněji pokouší vyrovnat 
s velice náročným tématem. Těž-
ba uranu v Krušných Horách to-
tiž zažila největší rozmach v ob-
dobí tzv. studené války a hrála 
důležitou roli v rámci „závodů 
ve zbrojení“. Dobývání uranu na 
české i německé straně hor pro-
bíhalo pod nekompromisním 

dohledem tehdejšího Sovětské-
ho svazu. A právě politický roz-
měr těžby tvrdě dopadal na osu-
dy lidí. Pohled zpět je memen-
tem, přináší poznání, které jen 
málokterý návštěvník výstavy 
přijme bez silných emocí. Auto-
ři se zároveň pokusili představit 
budoucnost uranu, a to zejména 
v souvislosti s postupnou odstáv-
kou jaderných elektráren v Evro-
pě. Tím se výstava stává vysoce 
aktuální jak pro dospělé návštěv-
níky, tak pro školní mládež. Sou-
částí instalace je i výběr z expo-
nátů, zapůjčených těžební spo-
lečností Wismut GmbH, dále 
dokumentace léčebného využití 
radioaktivních látek ale i jader-
ných zbraní.                            (sol)

Muzeum představí „Mýtus atom“ 

Součástí výstavy  „Mýtus atom“ bude pestrý doprovodný a edukač-
ní program pro školy s muzejním pedagogem a se čtením společně 
s městskou knihovnou.

MOST – Unikátní a vzrušující expozice, kterou na podzim představí 
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, nese název Mýtus atom. Výsta-
va se koná od 11. 10. a potrvá  do konce ledna 2020. 

Město upozorňuje motoristy, 
že v těchto dnech dochází k do-
pravním omezením kvůli vý-
kopovým pracím v ulici Party-
zánská. „V dotčené ulici dochází 
k úplnému uzavření komunika-
ce, které potrvá až do 15. prosin-
ce,“ uvedla mluvčí mosteckého 

magistrátu Alena Sedláčková. 
Objízdné trasy povedou přileh-
lými ulicemi, přičemž práce bu-
dou realizovány po etapách. 

Další omezení se týká ulice 
Antonína Dvořáka. V  této uli-
ci se buduje nová kanalizační 
přípojka pro blok 60. „Dochá-

zí zde k částečnému vybloková-
ní parkovacích míst a ke zúžení 
průjezdního profilu komunika-
ce. V určité fázi realizace se zde  
krátkodobě i úplně uzavře prů-
jezd,“ upozornila mluvčí. Ome-
zení zde potrvá do 25. srpna.  

Do třetice se řidiči musejí na 
komplikace a omezení v do-
pravě připravit v ulici Šeříková, 
a to od 5. 8. do 30. 9. V této uli-
ci se začne s rekonstrukcí vodo-
vodu a kanalizace. „Postupně se 

zde částečně vyblokují parkova-
cí místa a zúží se průjezdní profil 
komunikace. V určité fázi reali-
zace bude dočasně uzavřen prů-
jezd u bloku 531. Žádáme všech-
ny účastníky silničního provo-
zu, aby dbali zvýšené opatrnosti 
a věnovali pozornost osazenému 
přechodnému dopravnímu zna-
čení ve všech zmiňovaných uli-
cích,“ apeluje na řidiče Alena 
Sedláčková. 

(sol) 

Řidiči, pozor na dopravní omezení

 Nachází se zde vodovodní řad, 
který byl uveden do provozu v ro-
ce 1972. Kanalizace pochází rov-
něž z roku 1972 a tvoří ji potru-
bí z betonu. „Kamerová prohlídka 
prokázala, že stoka vykazuje korozi 
z 50 procent, netěsné spoje a prask-
liny. Opravovat se bude vodovod 
v délce 66,6 metrů a kanalizace 
v délce 292,4 metrů,“ informoval 
mluvčí Severočeské vodárenské 

společnosti Jiří Hladík. Pro nový 
vodovod se použije potrubí z liti-
ny, které se bude ukládat do písko-
vého lože s bočním a krycím štěr-
kopískovým obsypem do úrovně 
100 mm nad vrcholem potrubí.

Stoka se sanuje pomocí inverz-
ního rukávce. Vložka je vyrobena 
z jedné nebo několika vrstev ne-
tkané textilie ze syntetických vlá-
ken a je vyrobena ve tvaru rukáv-

ce (hadice). Je nasycena polyeste-
rovou syntetickou pryskyřicí, kte-
rá je vhodná do kanalizačních 
potrubí. „Vnější vrstva ušité vložky 
má nepropustnou polyuretanovou 
folii, která zajišťuje její vzduchotěs-
nost, chrání ji při sycení, přepravě 
a instalaci a po vytvrzení v potrubí 
tvoří hladký vnitřní povrch potru-
bí, který je odolný proti abrazivním 
materiálům v průtočném médiu. 

Revizní šachty budou ponechány 
stávající pouze na některých šach-
tách bude vyměněn poklop a stu-
padla. Ve dně budou provedeny 
zednické úpravy,“ popsal mluvčí. 
Rekonstruovaný vodovodní řad 
se při rekonstrukci odstaví a záso-
bování okolních nemovitostí pit-
nou vodou zajistí provizorní po-
vrchový vodovod. Stavba byla za-
hájena koncem června a dokon-
čena by měla být nejpozději do  
27. září.                                       (sol)

Oprava vodovodu a kanalizace v Šeříkové

MOST – Ve třech mosteckých ulicích dojde během prázdnin k  do-
pravním omezením. Důvodem jsou opravy vodovodů a kanalizace. 
Dotkne se ulice Partyzánská, Šeříková a A. Dvořáka. Ulice Partyzán-
ská se na téměř půl roku uzavře celá.   

MOST – V ulici Šeříková začíná rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace. 

www.agenturadaniel.cz

DANIEL
REKLAMA A MARKETING

office@agenturadaniel.cz
@reklamniagentura.daniel



Černá vdova
Ince bylo jasné už od jejích čtr-

nácti let, že se bude mít v životě 
dobře. Neplánovala nijak moc pra-
covat, chtěla mít pěkné věci, byd-
let ve velkém domě a trávit spous-
tu času na dovolených v exotic-
kých destinacích. A také jí bylo 
jasné, jak toho všeho dosáhne. Vě-
děla o sobě, že je krásná dívka. Mě-
la zajímavou tvář, kte-
rou milovaly fotoapa-
ráty. Příroda jí nadě-
lila husté vlnité vlasy 
atraktivní syté bar-
vy vyzrálých kašta-
nů. K tomu originál-
ní kombinaci temně 
modrých očí. Ani na 
postavě nijak nešet-
řila. Inka byla prostě 
krasavice, po které by 
sáhla každá modelin-
gová agentura. Mode-
ling ale byla dřina, jak 
Inka dobře věděla od své matky, po 
které zdědila většinu své krásy. 
A dřít se neměla Inka v plánu. Se 
svými vrstevníky Inka nechodila. 
Kluci jí nadbíhali, velmi stáli o to, 
aby si jich všimla. Inka ale měla 
jasno. Vždy lovila v jiných vodách. 
Hledala starší muže, kteří by jí po-
skytli to, co kluci jejího věku ne-
mohli. Peníze, blahobyt a pohod-
lí. Bylo jí sedmnáct, když si našla 
prvního stálejšího sponzora. Emi-
lovi bylo hodně přes třicet a Inku 
miloval. Rád ji vodil do společnos-
ti a předváděl se s mladou krasavi-
cí před přáteli. Inku zahrnoval dár-
ky, vozil ji na výlety. Brzy se Inka 
nastěhovala k němu. Bylo jí jasné, 
že pro to, aby se měla i v budoucnu 
dobře, potřebuje mít nejen krás-
nou tvář. Dál chodila do školy, sou-
středila se především na studium 
angličtiny a němčiny. Po maturitě 
si práci nehledala. Emil byl rád, že 
ji má doma. Začal na ni žárlit a ne-
uměl si představit, že by měla Inka 
chodit někam do kanceláře a stýkat 
se bez jeho dohledu s jinými mu-
ži. Přesto ji neuhlídal. Inka si děla-
la zálusk na mnohem staršího a ta-
ké mnohem movitějšího partnera. 
Brzy ho našla. Na jedné společen-
ské akci, kam ji Emil vzal, se sezná-
mila s Robertem. Byl sice ženatý, 
se svou ženou měl ale jen formál-
ní vztah. Mladá krásná dívka mu 
učarovala. Netrvalo dlouho a In-
ka se stěhovala od Emila do větší-
ho bytu. Robert měl sice dům, tam 
ale žila jeho žena. Byt, který pořídil 
jen pro svou lásku, patřil k luxus-
ním. Inka mohla být spokojená. 
Začala svého Roberta pečlivě omo-
távat láskou, vášní, sexem. Starší-
mu muži šla z mladé krasavice hla-
va kolem. Udělal by pro ni vše, o co 
by si Inka řekla. A zvlášť po promi-
lované noci. A Inka si řekla. Nejpr-
ve chtěla, aby na ni Robert převe-
dl nový drahý byt. Pak ale nemě-
la dost. Přála si dostat se k další-
mu majetku. Nedalo jí příliš úsilí 
přesvědčit Roberta, aby se rozvedl. 
Zbytek života mohou strávit spolu. 
Na majetkovém vyrovnání s man-
želkou sice Robert hodně tratil, 
i tak ale byla Inka spokojená. Krát-
ce po rozvodu si Roberta vzala. Vě-
děla, že s tím Robertova dcera, kte-
rá žila v zahraničí, nesouhlasí. By-
la ale přesvědčená, že Roberta brzy 
poštve i proti vlastnímu dítěti. Až 
převede všechen majetek na ni, po-
stará se, aby jí dlouho neotravova-
la život. Každou noc se vášnivě mi-
lovali, přes den Robert pracoval ve 
firmě a ani po příchodu domů ho 
Inka nenechala odpočinout. Úna-
va na Robertovi už byla patrná na 
první pohled. Než ho Inka stačila 
zpracovat ke svým dalším plánům, 
rozčílil se Robert při jedné pracov-
ní schůzce natolik, že infarkt ne-
přežil. Inka se v dědickém řízení 
musela o majetek podělit s Rober-
tovou dcerou. I tak si ale přišla na 
slušné jmění. V domě už nechtěla 
dál žít, a tak se nechala druhou dě-

dičkou vyplatit a i s penězi se pře-
stěhovala do svého bytu. Jen tak si 
nějaký čas užívala bohatství a vol-
nosti, pak ale začala splétat další 
plány. S Ivanem se seznámila už na 
Robertově pohřbu. Byl to spolužák 
jejího manžela, který žil a podnikal 

v zahraničí. S novou 
manželkou svého ka-
maráda se dřív nikdy 
neviděl. Jen nechápal, 
jak mohl vždy racio-
nální Robert vymě-
nit svou ženu za hol-
ku mladší, než byla 
jeho dcera. Když In-
ku uviděl, pochopil. 
Z mladé vdovy vyšle-
hl plamen, který Iva-
na okamžitě pohltil. 
Bylo mu jasné, že tu 
dívku chce vidět zno-

vu. Vypravil se za Inkou hned, jak 
jen to bylo možné. Nabídl pomoc, 
podporu. Začali se scházet. Inka 
u Ivana hledala útěchu a pocho-
pení. A Ivan, stejně jako před ním 
Robert, neměl sebemenší šanci In-
ce odolat. S Ivanem to měla In-
ka jednodušší. Neměl ženu ani dě-
ti, jen velikou firmu a moře peněz. 
Vzali se půl roku po pohřbu. Inka 
si musela přiznat, že s Ivanem ji to 
dokonce baví. Ráda ho posloucha-
la. Byl zajímavý, chytrý. A navzdo-
ry jeho věku se s ním nenudila ani 
v posteli. Po dvou letech se jí ale ži-
vot se starcem začal zajídat. Ivana 
naráz sklátily choroby. Měl vysoký 
tlak, špatně se mu dýchalo. Neměl 
už v sobě žádný elán. Ince nesta-
čil. Sehnat si léky na potenci nebyl 
pro Inku žádný problém. Pečlivě 
přečetla příbalový leták. Varování 
pro muže s vyšším tlakem a one-
mocněním srdce. Pro Ivana ide-
ální. Večer mu dala do jídla hned 
trojnásobnou dávku. Když začal sí-
pat a chytat se za prsa, jen odnes-
la z jeho dosahu mobil. Záchranku 
patřičně vyděšená a uplakaná vola-
la až sama po více než hodině. To 
už nebylo Ivanovi pomoci. Pečlivě 
otřela plato léků a vtiskla ho mrt-
vému do prstů, aby na něm byly 
jen jeho otisky. V slzách pak dok-
torovi, který přijel, vylíčila, jak si 
chudák starý vyčítal, že už ji neu-
spokojuje tak jako dřív. Marně mu 
říkala, že ho miluje a sex je až ved-
lejší. Musel si někde sehnat ty práš-
ky. Vzal si je, zatímco se koupala. 
Když vyšla z koupelny, byl už mrt-
vý. Pitva potvrdila její slova. Nikdo 
o nich nepochyboval. Tentokrát 
Inka dědila všechno. Obrovský 
majetek svého muže. Firmu obra-
tem prodala. Teď už měla všech-
no, co si přála. Nemusela už lézt do 
postele žádnému starému scvrklé-
mu chlapovi pro jeho peníze. Má 
dost vlastních. Může si vybírat. 
Karel byl krasavec. Stejná liga, jako 
Inka. Zajímavý, sexy samec s nád-
herným tělem. Byl to umělec. In-
ce imponovalo, že mu nezáleží na 
penězích. Měl svůj svět, své obrazy. 
Zatím ho obdivovala jen ona, ale 
byla si jistá, že jednou jejího Kar-
la svět objeví. Zamilovala se až po 
uši. Nemohla se nabažit toho mla-
dého těla. Vzali se po půl roce zná-
mosti. Inka byla opatrná. Necha-
la si dobře sepsat předmanželskou 
smlouvu. V případě rozvodu by 
Karel nedostal ani floka. Když rok 
na to úplně opilá a zfetovaná Inka 
vypadla z okna, byla jí předman-
želská smlouva k ničemu. Zůstala 
zcela ochrnutá ležet v posteli dra-
hého sociálního zařízení a jejích 
peněz si užíval její mladý manžel. 
Čas od času za ní přišel. Nemlu-
vil, jen se usmíval. Když odcházel, 
vždy jí poděkoval. Až do jeho další 
návštěvy přemýšlela, jestli tenkrát 
vypadla z okna sama, protože by-
la příliš opilá, nebo ji Karel vystr-
čil. Také si nemohla vzpomenout, 
že by kdy brala drogy.             (pur)
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MOST - Druhým rokem pokraču-
je celorepublikový projekt Jedu 
s  dobou, určený pro řidiče a ři-
dičky starší 65 let. Mostecký au-
todrom patří mezi nejvyhledá-
vanější z  osmi center bezpečné 
jízdy, jež jsou do projektu zapo-
jena.

V  bezplatných šestihodino-
vých kurzech bezpečné jízdy 
se při  teoretické výuce v  učeb-
nách a praktickém výcviku na 
plochách polygonu v Mostě do-
sud vystřídalo už bezmála tisíc 
mužů a žen. „Jsme v  polovině. 
Máme za sebou letos osm kur-
zů ve čtyřech dnech, vždy dopo-
lední a odpolední. Dalších osm 
nás čeká, poslední bude v listopa-
du. Jak jsme zjistili, někteří seni-
oři se hlásí na kurzy do více cen-
ter a porovnávají jejich vybave-
ní a úroveň služeb. Potěšující je, 
že od nás odjíždějí spokojení,“ 
uvedla ředitelka polygonu spo-
lečnosti AUTODROM MOST 
Veronika Raková.

Zájemci o kurz bezpečné jíz-
dy v  Mostě se mohou hlásit, 
nejbližším termínem se dvěma 
kurzy se začátkem od 8, respek-
tive 14 hodin je sobota 3. srp-
na. V  září se pak kurzy usku-
teční ve stejných časech v neděli  
22. 9. Maximální počet účast-

níků v  jednom kurzu je 60, in-
struktoři je rozdělí do skupin po 
maximálně deseti řidičích. Sou-
částí bezplatného kurzu je i oběd 
nebo večeře dle výběru ranního 
či odpoledního termínu. „Pod-
mínkou je absolvovat kurz ve 
vlastním voze. Letošní novinkou 

pak možnost účasti dvou osob 
ve vozidle, lze jej sdílet napří-
klad s  partnerem nebo partner-
kou. V takovém případě ale mu-
sí každý z nich vyplnit rezervační 
formulář. Oba se totiž při výcvi-
ku střídají za volantem,“ vysvět-
lila Veronika Raková.

Mostecký autodrom nabízí 
kurzy bezpečné jízdy pro řidi-
če celoročně. Jejich náplň se při-
způsobuje různým skupinám, 
například mužům, ženám, mla-
dým začínajícím řidičům, ro-
dinným příslušníkům či pra-
covním kolektivům.             (nov)

Kurz „Jedu s dobou“ je v polovině, stále je zájem

Tentokrát se celodenní bez-
platný kurz pro 60 motorká-
řů uskuteční hned ve čtyřech 
termínech, od 20. do 23. čer-
vence. Organizátorem kurzů je 
Tým silniční bezpečnosti, který 
úzce spolupracuje s Policií ČR 
a Ústeckým krajem. „Loni jsme 
se potkali s  Honzou Pechoutem 
a povídali si o tom, co by u nás 
v  Ústeckém kraji šlo ještě dělat 
pro větší bezpečnost. Zjistil jsem, 
že toho málo děláme pro motor-
káře. A teď už je z  toho druhý 
ročník Kurzu bezpečné jízdy prá-
vě pro ně,“ vysvětluje náměstek 
pro dopravu Jaroslav Komínek 
zrod této akce v Ústeckém kraji.

V teoretické části se účastní-
ci kurzu podrobně seznámí se 
správnou technikou jízdy, zá-
sadami správného chování při 
dopravní nehodě a efektivním 
poskytováním první pomoci. 
Na programu je i tematika do-
pravní psychologie a sebepo-
znání. V navazující praktic-

ké části motocyklisté s instruk-
tory procvičí řadu důležitých 
jezdeckých technik, například 
brzdění v různých rychlostech 
a v náklonu, vedení pohledu, 
jízdu v nestabilním režimu, ply-
nulé přenášení těžiště, průjezd 
zatáčkou nebo výhybný manévr.

Motocyklisté patří k nejohro-
ženější skupině účastníků sil-
ničního provozu. Jen v loňském 
roce jich při nehodách zemřelo 
91, dalších 488 utrpělo závažná 
zranění. Je to meziročně o 27, 
respektive o 70 více než v roce 
2017. Zatímco v letech 1993 až 
2015 byla v průměru každá je-
denáctá oběť smrtelné nehody 
motorkář, v loňském roce už to 
byla každá šestá. Podíl usmrce-
ných motocyklistů na celkovém 
počtu obětí na tuzemských sil-
nicích tak vzrostl na 16 procent. 
Nehodovost motocyklistů je te-
dy skutečně velmi závažným 
problémem.

(nov)

Na autodrom se vrací bezplatný kurz pro  
motorkáře s podporou Ústeckého kraje

Náměstek hejtmana Jaroslav Komínek s Honzou Pechoutem (oba ve 
žlutém) na mosteckém polygonu.

ÚSTECKÝ KRAJ - Zdokonalovací kurz pro motocyklisty, který je sou-
částí dlouhodobého projektu „Učme se přežít“, se po roce vrací na 
výcvikové plochy polygonu mosteckého autodromu. Premiéru zde 
měl, jakož i v celém Ústeckém kraji, loni na konci srpna.

ÚSTECKÝ KRAJ – Více než dvě stě  polštářků dostali v těchto dnech 
pacienti onkologického oddělení ústecké Masarykovy nemocnice, 
která spadá pod Krajskou zdravotní.  

Uznávaná česká autorka 
a lektorka v oblasti art quiltu Ja-
na Štěrbová předávala dar v ús-
tecké Masarykově nemocnici už 
loni. „V rámci našich meetingů 
děláme vždy i charitativní ak-
ci. V posledních dvou letech jsem 
organizátorkou charitativních 
akcí já. Loni jsme vyráběli deky, 
kterými v ústecké Masarykově 
nemocnici přikrýváme mimin-
ka v inkubátorech. Letos jsme 
se rozhodli podpořit onkologické 
pacienty,“ vysvětlila hlavní sest-
ra Masarykovy nemocnice Mar-
kéta Svobodová, která se ve vol-
ném čase věnuje právě patch-
worku.

Podle Jany Štěrbové byl zájem 
švadlenek o aktuální projekt mi-
mořádný. „Ozývaly se nám dá-
my i ze zahraničí. Polštářky jsme 
vystavovali i na Pragu Patch-
work Meetingu, kam nám ná-
vštěvníci nosili řadu dalších. Už 
nyní se navíc lidé ptají, jaký bu-
de další charitativní projekt pro 
Masarykovu nemocnici,“ uved-
la Jana Štěrbová.

„Pacienti polštářky dosta-
nou při přijetí, poté si je odne-
sou domů a při příští návštěvě 
si je mohou zase přinést. Dostá-
vat je budou pacienti onkologic-
kého oddělení v Ústí nad Labem 
i v Chomutově,“ doplnila pri-

mářka onkologického oddělení 
Martina Chodacká.

Švadlenkám za pečlivou práci 
a Janě Štěrbové, ředitelce výsta-
vy Prague Patchwork Meeting, 
za dlouhodobou podporu ne-
mocnice poděkoval ředitel zdra-
votní péče Masarykovy nemoc-
nice Josef Liehne. „Velice mě těší 
zájem všech, kteří podporují ús-

teckou nemocnici, její personál 
i pacienty. Rád bych poděkoval 
za pěkné dary, které často zdobí 
i milé osobní vzkazy. Poděková-
ní ale patří i zaměstnancům on-
kologického oddělení v čele s pri-
mářkou Martinou Chodackou za 
péči, se kterou se pacientům den-
ně věnují,“ uvedl Josef Liehne.

(sol)

Ručně vyrobené polštářky potěšily onkologické pacienty

Zájem švadlenek o výrobu polštářků je mimořádný. Mimořádné jsou i 
polštářky.

Projekt „Jedu s dobou“ se na mosteckém autodromu těší velké oblibě.



 
 

 
 
 

Odstávky teplé vody pro město Most 
 

Červenec 2019 
 

 
TERMÍN 

 
LOKALITA / ČTVRŤ 

 
ROZSAH ODSTÁVKY 

 
DOBA ODSTÁVKY 

 
 
1. 7. – 1. 7. 2019 

 
MOST  
POD NEMOCNICÍ 
FIBICHOVA  
 

 

VS 2 – bl. 236, bl. 236A, bl. 238, bl. 241, bl. 242, MŠ Nezvala 
(č.p.2648), VS 3 – bl. 249, bl. 250A, bl. 250B, bl. 251, bl. 392 
VS Halasova ul., VS 31 – VOŠ, SPgŠ a OA – Z. Fibicha č.p. 
2778, Z. Fibicha 1575, U lomu čp. 1578, bl. 252, VS 18 – bl. 265 
 

 
Začátek - 1. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   1. 7. v 19:00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
2. 7. – 4. 7. 2019 

 
 
 
 
 
MOST 
OBRÁNCŮ MÍRU 
VÝSLUNÍ, 
VELEBUDICE 
 

 

VS 11 – bl. 336, bl. 337, bl. 338, bl. 339, bl. 341, bl. 342, bl. 343, 
bl. 344, bl. 345, ZŠ speciální – Z. Štěpánka 2797-2799, 340,  
VS 12 – bl. 365, bl. 367, bl. 369, bl. 370, bl. 371, bl. 372, VS 13 – 
bl. 358, bl. 359, bl. 360, bl. 361, bl. 362, bl. 363, bl. 364, Obránců 
míru čp. 2893, MŠ Hutnická (č.p.2938), VS 14 – bl. 346, bl. 347, 
bl. 350, bl. 351, bl. 352, bl. 353, bl. 354, bl. 355, bl. 356, bl. 357, 
bl. 388, bl. 389, MŠ Sochora (č.p.2937), VS 10 – bl. 331, bl. 333, 
bl. 334. Družstevní čp. 880-881, čp.1734-1736, 1783-1784, 10. ZŠ 
(č.p.2912), VS 809 – bl. 638, bl. 639, bl. 641, SVČ (č.p.414)  
VS Autoservis AUTOPLUS, VS Dopravní podnik,  
VS 2 Velebudice – Grammer Pekárenská 31/I 
VS Ubytovací dům Velebudice, VS OSMOST, VS SČVK – MO, 
VS 1 Velebudice – TS provoz Dělnická čp. 164 
VS Automotoklub Velebudice, VS Dopravní střed. Pošta, VS 
INELSEV Group, VS Jednota, VS Veterina, VS SŠT Velebudice  
 

 
 
 
 
 
 
Začátek - 2. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   4. 7. ve 12:00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 7. – 3. 7. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
MOST 
PODŽATECKÁ  
U STADIONU  

 

 

VS 49 – bl.402, bl. 403, bl. 404, bl. 405, bl. 406, bl. 414, bl. 415, 
bl. 416, bl. 417, Bělehradská čp. 360, MŠ Bělehradská (č.p.532) 
VS Sportovní hala, VS Hotel Domino, VS 24 – bl. 41, bl. 93-94, 
bl. 94, VS 25 – bl. 42, bl. 43, bl. 44, bl. 48, bl. 52, bl. 53, bl. 54, bl. 
56, bl. 58, bl. 91, bl. 92, bl. 92-93, A. Dvořáka čp. 2165, MŠ 
Dvořáka (č.p.2429), VS 26 – bl. 50, bl. 59, bl. 61, bl. 75, bl. 76, 7. 
ZŠ (č.p.2454), Domov pro seniory Dvořáka (bl.62), VS 27 – bl. 
22, bl. 23, bl. 24, bl. 26, bl. 27, bl. 28, bl. 29, bl. 30, bl. 32, bl. 33, 
bl. 36, bl. 37, bl. 38, bl. 39, bl. 40, VS 28 –bl. 6, bl. 7, bl. 19, bl. 20, 
bl. 95, bl. 95-96, bl. 96, bl. 96-97, bl. 97, M. Alše čp. 3274, bl. 12 
–Policie, Gymnázium – Majakovského čp. 2343, VS 29 – bl. 1, bl. 
3, bl. 8, bl. 9, bl. 10, bl. 11, bl. 13, bl. 16, bl. 17, bl. 18, bl. 98, bl. 
98-99, bl. 99, bl. 99-100, bl. 100, L. Štůra č.p. 2504 
VS RBZS Most, VS Dům 21, VS Vančurova 2107, VS Lada,  
VS J. Lady 2104-06, VS Archiv Most, VS Muzeum 
 

 
 
 
 
 
 
 
Začátek - 3. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   3. 7. v 16:00 hod. 

 
8. 7. – 22. 7. 2019 

 
MOST 
VELEBUDICE 
 
 

 

VS V1 – TS provoz, Dělnická č.p.164; VS OSMOST, VS SČVaK - 
MO, VS Automotoklub Velebudice, VS Dopravní střed. pošta, 
VS INELSEV Group, VS Ubytovací dům Velebudice 

 
Začátek - 8. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   22. 7. v 16:00 hod. 

 
9. 7. – 16. 7. 2019 

 

MOST 
NAD NÁDRAŽÍM 

 

VS 61 - bl.574, bl. 575, bl. 576; VS NS Sever, 
VS Železniční stanice Most 

 

Začátek - 9. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   16. 7. v 10:00 hod. 

 
16. 7. – 22. 7. 2019 

 
MOST 
NAD NÁDRAŽÍM 

 
VS Železniční stanice Most  

 
Začátek - 16. 7. od 10:00 hod. 
Konec -   22. 7. ve 12:00 hod. 

 
16. 7. – 27. 7. 2019 

MOST 
POD ŠIBENIKEM 

VS 54 – bl. 503, bl. 504, bl. 509, bl. 512, bl. 513, MŠ Kmocha 
(č.p.1820) 

 

Začátek - 16. 7. od 8:00 hod. 
Konec -   27. 7. v 10:00 hod. 

 
 
bude upřesněno 

 

MOST 
OBRÁNCŮ MÍRU 
POD NEMOCNICÍ 
POD ŠIBENIKEM  
 

 

VS 14 – bl. 346, bl. 347, bl. 350, bl. 351, bl. 352, bl. 353, bl. 354, 
bl. 355, bl. 356, bl. 357, bl. 388, bl. 389, MŠ Sochora (č.p.2937) 
VS 19 – bl. 382, bl. 383, bl. 384, bl. 385, bl. 386 
VS 59 – bl. 518, bl. 519, bl. 520, č.p.1853 

 
 
bude upřesněno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Za způsobené nepříjemnosti a nepohodlí v důsledku přípravy tepelných 
zařízení na topnou sezónu se obě společnosti obyvatelům omlouvají. 

aktuální informace 
www.ue.cz 

www.setep.cz 
+420 476 447 830 / +420 734 289 969 

Tepelná pohoda bez starostí 

       
Váš zdroj tepelné pohody 
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Odstávky teplé vody pro město Most 
 

Červenec 2019 
 

 
TERMÍN 

 
LOKALITA / ČTVRŤ 

 
ROZSAH ODSTÁVKY 

 
DOBA ODSTÁVKY 

 
 
1. 7. – 1. 7. 2019 

 
MOST  
POD NEMOCNICÍ 
FIBICHOVA  
 

 

VS 2 – bl. 236, bl. 236A, bl. 238, bl. 241, bl. 242, MŠ Nezvala 
(č.p.2648), VS 3 – bl. 249, bl. 250A, bl. 250B, bl. 251, bl. 392 
VS Halasova ul., VS 31 – VOŠ, SPgŠ a OA – Z. Fibicha č.p. 
2778, Z. Fibicha 1575, U lomu čp. 1578, bl. 252, VS 18 – bl. 265 
 

 
Začátek - 1. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   1. 7. v 19:00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
2. 7. – 4. 7. 2019 

 
 
 
 
 
MOST 
OBRÁNCŮ MÍRU 
VÝSLUNÍ, 
VELEBUDICE 
 

 

VS 11 – bl. 336, bl. 337, bl. 338, bl. 339, bl. 341, bl. 342, bl. 343, 
bl. 344, bl. 345, ZŠ speciální – Z. Štěpánka 2797-2799, 340,  
VS 12 – bl. 365, bl. 367, bl. 369, bl. 370, bl. 371, bl. 372, VS 13 – 
bl. 358, bl. 359, bl. 360, bl. 361, bl. 362, bl. 363, bl. 364, Obránců 
míru čp. 2893, MŠ Hutnická (č.p.2938), VS 14 – bl. 346, bl. 347, 
bl. 350, bl. 351, bl. 352, bl. 353, bl. 354, bl. 355, bl. 356, bl. 357, 
bl. 388, bl. 389, MŠ Sochora (č.p.2937), VS 10 – bl. 331, bl. 333, 
bl. 334. Družstevní čp. 880-881, čp.1734-1736, 1783-1784, 10. ZŠ 
(č.p.2912), VS 809 – bl. 638, bl. 639, bl. 641, SVČ (č.p.414)  
VS Autoservis AUTOPLUS, VS Dopravní podnik,  
VS 2 Velebudice – Grammer Pekárenská 31/I 
VS Ubytovací dům Velebudice, VS OSMOST, VS SČVK – MO, 
VS 1 Velebudice – TS provoz Dělnická čp. 164 
VS Automotoklub Velebudice, VS Dopravní střed. Pošta, VS 
INELSEV Group, VS Jednota, VS Veterina, VS SŠT Velebudice  
 

 
 
 
 
 
 
Začátek - 2. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   4. 7. ve 12:00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 7. – 3. 7. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
MOST 
PODŽATECKÁ  
U STADIONU  

 

 

VS 49 – bl.402, bl. 403, bl. 404, bl. 405, bl. 406, bl. 414, bl. 415, 
bl. 416, bl. 417, Bělehradská čp. 360, MŠ Bělehradská (č.p.532) 
VS Sportovní hala, VS Hotel Domino, VS 24 – bl. 41, bl. 93-94, 
bl. 94, VS 25 – bl. 42, bl. 43, bl. 44, bl. 48, bl. 52, bl. 53, bl. 54, bl. 
56, bl. 58, bl. 91, bl. 92, bl. 92-93, A. Dvořáka čp. 2165, MŠ 
Dvořáka (č.p.2429), VS 26 – bl. 50, bl. 59, bl. 61, bl. 75, bl. 76, 7. 
ZŠ (č.p.2454), Domov pro seniory Dvořáka (bl.62), VS 27 – bl. 
22, bl. 23, bl. 24, bl. 26, bl. 27, bl. 28, bl. 29, bl. 30, bl. 32, bl. 33, 
bl. 36, bl. 37, bl. 38, bl. 39, bl. 40, VS 28 –bl. 6, bl. 7, bl. 19, bl. 20, 
bl. 95, bl. 95-96, bl. 96, bl. 96-97, bl. 97, M. Alše čp. 3274, bl. 12 
–Policie, Gymnázium – Majakovského čp. 2343, VS 29 – bl. 1, bl. 
3, bl. 8, bl. 9, bl. 10, bl. 11, bl. 13, bl. 16, bl. 17, bl. 18, bl. 98, bl. 
98-99, bl. 99, bl. 99-100, bl. 100, L. Štůra č.p. 2504 
VS RBZS Most, VS Dům 21, VS Vančurova 2107, VS Lada,  
VS J. Lady 2104-06, VS Archiv Most, VS Muzeum 
 

 
 
 
 
 
 
 
Začátek - 3. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   3. 7. v 16:00 hod. 

 
8. 7. – 22. 7. 2019 

 
MOST 
VELEBUDICE 
 
 

 

VS V1 – TS provoz, Dělnická č.p.164; VS OSMOST, VS SČVaK - 
MO, VS Automotoklub Velebudice, VS Dopravní střed. pošta, 
VS INELSEV Group, VS Ubytovací dům Velebudice 

 
Začátek - 8. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   22. 7. v 16:00 hod. 

 
9. 7. – 16. 7. 2019 

 

MOST 
NAD NÁDRAŽÍM 

 

VS 61 - bl.574, bl. 575, bl. 576; VS NS Sever, 
VS Železniční stanice Most 

 

Začátek - 9. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   16. 7. v 10:00 hod. 

 
16. 7. – 22. 7. 2019 

 
MOST 
NAD NÁDRAŽÍM 

 
VS Železniční stanice Most  

 
Začátek - 16. 7. od 10:00 hod. 
Konec -   22. 7. ve 12:00 hod. 

 
16. 7. – 27. 7. 2019 

MOST 
POD ŠIBENIKEM 

VS 54 – bl. 503, bl. 504, bl. 509, bl. 512, bl. 513, MŠ Kmocha 
(č.p.1820) 

 

Začátek - 16. 7. od 8:00 hod. 
Konec -   27. 7. v 10:00 hod. 

 
 
bude upřesněno 

 

MOST 
OBRÁNCŮ MÍRU 
POD NEMOCNICÍ 
POD ŠIBENIKEM  
 

 

VS 14 – bl. 346, bl. 347, bl. 350, bl. 351, bl. 352, bl. 353, bl. 354, 
bl. 355, bl. 356, bl. 357, bl. 388, bl. 389, MŠ Sochora (č.p.2937) 
VS 19 – bl. 382, bl. 383, bl. 384, bl. 385, bl. 386 
VS 59 – bl. 518, bl. 519, bl. 520, č.p.1853 

 
 
bude upřesněno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Za způsobené nepříjemnosti a nepohodlí v důsledku přípravy tepelných 
zařízení na topnou sezónu se obě společnosti obyvatelům omlouvají. 

aktuální informace 
www.ue.cz 

www.setep.cz 
+420 476 447 830 / +420 734 289 969 

Tepelná pohoda bez starostí 

       
Váš zdroj tepelné pohody 

       

Zjistěte, jak  
na kotlíkovou dotaci

LITVÍNOV – Město Lit-
vínov pořádá veřejnou 
schůzi na téma „Kotlí-
kové dotace“. Vše, co 
potřebujete o získání 
dotací vědět, zjistí-
te začátkem srpna ve 
Schole Humanitas.

Rada města Litvíno-
va schválila podání žá-
dosti o dotaci na reali-
zaci kotlíkových půjček 
pro výměnu nevyhovujících kotlů, dále uzavření smlouvy o spolu-
práci s kotlíkovým specialistou.  Informace o kotlíkové dotaci zís-
kají Litvínovští na veřejné schůzi na téma Možnost získání dotace 
a bezúročně půjčky na výměnu nevyhovujícího kotle, která se koná 
v aule Scholy Humanitas v budově bakalářských studií 1. srpna od 
17 hodin. Dotaci či půjčku mohou získat lidé na výměnu kotle, kte-
rý splňuje jednu z kategorií: Kotel je na ruční přikládání uhlí nebo 
dřevo bez ventilátoru a elektronické regulace, byl vyroben před ro-
kem 2000, nemá štítek, byl podomácku vyroben, je 1. nebo 2. emis-
ní třídy.                                                                                                (pur)

Tip na výlet
LESNÁ – Až do 27. července můžete obdivovat práci řezbářských mi-
strů v Horském areálu Lesná. Koná se zde Krušnohorské sochařské 
sympozium. 

Setkání s řezbářskými mistry se  letos uskuteční na téma „KRUŠ-
NOHORSKÉ LAVICE“. Každý den můžete sledovat práci mistrů 
a jejich vznikající díla. Na vaši návštěvu se těší sochařští mistři Jirka 
Lain, Pavel Vítek, Lukáš Sládek, David Fiala, Josef Šporgy, Slávek Ji-
ran. Součástí sympozia je i přírodní galerie soch, do níž jsou unikátní 
díla sochařů trvale instalována již od roku 2010.                             (nov)

Filmy pod širákem
LITVÍNOV - Letní kino na 
koupališti Koldům promítá 
každý pátek a sobotu pod ši-
rým nebem. V pátek 26. 7. se 
můžete těšit na český film 
Úsměvy smutných mužů (ne-
přístupný do 15 let) a v sobo-
tu 27. 7. na animovaný rodin-
ný film Grinch.

Jednotné vstupné  je  
80 Kč na osobu pro všechny 
věkové kategorie. Možnost 
zapůjčení lehátka za popla-
tek 20 Kč a zakoupení ob-
čerstvení před i během promítání.  Vstupenky jsou k zakoupení 
pouze v pokladně koupaliště, v den konání. Pořadatel doporučuje 
vzít si s sebou deku či něco na sezení. Kapacita lehátek a laviček je 
omezená. Začátek promítání od 21.30 hodin a v srpnu od 21 ho-
din, po setmění.  Prodej vstupenek pouze na pokladně koupaliště.                                                                                                       

(nov)

DERATIZACE
DEZINSEKCE
DEZINFEKCE
+420 775 287 061
+420 777 287 069
deratizace@zdenek-bilek.cz

„Opuštění psi v  útulku ma-
jí stejnou potřebu kontaktu, lás-
ky a zájmu jako pejsci žijící v do-
movech u svých majitelů. Za-
městnanci útulku při sebevětší 
snaze nemohou dát všem psům 
tolik péče, kolik by potřebova-
li. Staráme se, aby měli čisté kot-
ce, byli zdraví a měli plné mis-
ky. Rozdávat lásku velkou měrou 
všem už nestíháme. Dobrovol-
níci to ale dělají za nás a dělají 
to dobře. V současné době chodí 
dvacet devět lidí, někteří jen sa-
mi, jiní s dětmi. S pejsky si hra-
jí, mazlí se s nimi a berou je ven 
na procházky. Někteří si s  nimi 
chodí zaběhat, jiní jen tak, třeba 
i na krátkou procházku. Psům to 
hodně pomáhá v socializaci, jsou 
spokojení, šťastnější a mají větší 
šanci, že se dostanou do nové ro-
diny,“ říká vedoucí útulku Ale-
na Jílková. Někteří lidé si chodí 
stále pro stejného pejska, zvyka-
jí si na něj, a nakonec si ho i vez-
mou domů. „Máme takové pří-
pady, kdy si lidé vzali toho své-
ho vyhlídnutého pejska z útulku. 
Nebo se třeba přesvědčí, že pejsek 

je skutečně hodný a mírný a vez-
mou ho pro prarodiče. Někdy 
se ale stane, že si lidé na pejska 
zvyknou, a když si pro něj přijde 
někdo jiný, jsou smutní. Většina 
lidí, kteří k nám chodí, psy miluje 
a chce s nimi být v kontaktu, jen 
prostě svého pejska z různých dů-
vodů doma mít nemohou. Právě 
pro takové případy je dobrovol-
nická práce určená,“ uvádí dále 
Alena Jílková. 

V  současné době je v  útul-
ku dvacet dva psů. „Daří se pej-
sky umisťovat v nových rodinách. 
Snažíme se, aby byli v útulku co 
nejkratší dobu,“ dodává vedou-
cí útulku. Pejskům k novým ro-
dinám pomáhá i kadeřnice Ha-
na Litavská, která v rámci dob-
rovolnické práce pejsky stří-
há. „Daleko větší šanci dostat se 
do nové rodiny má pejsek, který 
vypadá k světu, než ušmudlaná 
hromada chlupů. Práce Hany Li-
tavské má pro naše pejsky velký 
význam. Jí i všem ostatním dob-
rovolníkům, kteří nám pomáha-
jí, patří naše velké díky,“ uzavře-
la Alena Jílková.                  (pur)

 „Děkujeme všem dobrovolníkům  
za pomoc s opuštěnými psy“

„Opuštění psi v  útulku mají stejnou potřebu kontaktu, lásky a zájmu 
jako pejsci žijící v domovech u svých majitelů,“ říká vedoucí útulku Ale-
na Jílková.

LITVÍNOV - Dva měsíce mají lidé možnost pomáhat litvínovskému 
psímu útulku s venčením psů. Za tu dobu se našlo dvacet devět dob-
rovolníků, kteří mají o tuto pomoc zájem. Dobrovolníků už je více, 
než je aktuální počet psů v útulku.

LITVÍNOV – Fanoušky litvínov-
ského hokeje čeká v nové sezó-
ně také nový vzhled pokladen 
a Fan shopu. Chystá se výměna 
fasády.

Se změnami vzhledu části 
zimního stadionu muselo sou-
hlasit město coby majitel objek-
tu. Na posledním jednání pro-
to radní opravu schválili opra-
vu fasády a výměnu tří oken 
u objektu pokladen a Fan sho-
pu v areálu Zimního stadionu 
Ivana Hlinky. „Cílem navrže-
né opravy je grafické sjednocení 
vzhledu celé budovy a technické 
zlepšení vstupních prostor vcho-
du do nově zřizovaného Fan sho-
pu. Veškeré náklady na úpra-
vy budou hrazeny společností 
HC VERVA Litvínov bez finanč-
ní spoluúčasti města Litvíno-
va a s možností odepisovat tech-
nické zhodnocení předmětných 
úprav s tím, že v případě ukonče-
ní nájemní smlouvy před úplným 
odepsáním zhodnoceného majet-
ku nevzniká nájemci nárok na 

úhradu vynaložených nákladů,“ 
uvedl místostarosta města Ka-
rel Rosenbaum. V  letošním ro-
ce město investovalo do nového 
osvětlení na spodní ploše Zim-
ního stadionu Ivana Hlinky. Zá-
roveň připravuje druhou etapu 
modernizace strojovny.      (pur)

Pokladny zimního stadionu  
dostanou nový kabát

Fanshop je z důvodu rekonstrukce přes prázdniny zavřený. Nový a hezčí fanshop 
s větším výběrem zboží se otevře  1. září. Klubové oblečení a předměty můžete 

objednávat na novém e-shopu https://fanshop.hcverva.cz/
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

Nabízíme 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

LITVÍNOV – Mezi úspěšnými 
Litvínováky, které ocenilo ve-
dení Litvínova, je i patnáctiletý 
David Kosek. Ocenění získal za 
záchranu lidského života.

David Kosek se zachoval mi-
mořádně statečně. Zvládl situ-
aci, při které propadají panice 
i dospělí a zkušení lidé. Po pří-
chodu domů nalezl svého ne-
vlastního otce v  bezvědomí 
a bez dechu. Okamžitě zavolal 
záchrannou službu a přesně se 
řídil pokyny. Zahájil resuscitaci 
a pokračoval v ní až do příjezdu 
rychlé záchranné služby. „Prak-
ticky tím svému otci zachránil ži-
vot. V situaci, v  jaké byl David, 
je rychlá a bezodkladná pomoc 
klíčová. Rozhoduje o dalším bytí 
a nebytí pacienta a také na kva-
litě jeho dalšího života. Když má 
pacient zástavu srdce a nikdo mu 
nepomůže až do našeho příjez-
du, přichází ve většině případů 
pomoc záchranářů pozdě. David 
se zachoval velmi statečně a zod-
povědně a reagoval tak, jak do-
káže zareagovat málokdo. Ne-
být jeho aktivního přístupu, pa-
cient by už dnes nežil,“ pochválil 
Davida Koseka záchranář Patrik 
Cmorej, který byl první na mís-
tě a Davida také na ocenění ve-
dení města navrhl. 

K  převzetí ocenění na slav-
nostní ceremoniál se David Ko-
sek dostavil ve skautském kroji. 
Je totiž členem skautského od-
dílu Orli Litvínov. „Je to strašně 
fajn kluk připravený vždy kaž-
dému pomáhat. Jsem ráda, že 
si jeho činu vedení města všimlo 
a ocenilo ho za to. Rozhodně si to 
zaslouží.  Zdravověda je důleži-
tou součástí výchovy mladých 
skautů. David zúročil při záchra-
ně života to, co se u nás naučil. 
Zdravovědě a záchraně života se 
hodně věnujeme, často ji trénuje-
me a je i součástí závodů. David 
věděl, co má dělat. Něco jiného 
ale je záchranu života trénovat 

a něco jiného je pak někomu sku-
tečně pomoci, nepropadnout pa-
nice a udělat, co se udělat má,“ 
pochválila mladého skauta ve-

doucí oddílu Orli Litvínov Ště-
pánka Kolčavová Bretová. Čin 
Davida Koseka ocenila i starost-
ka města Kamila Bláhová. „Veli-

ce si vážím toho, že jsou mezi ná-
mi tací, kteří v případě nutnosti 
pomůžou,“ uvedla při slavnost-
ním aktu starostka města.  (pur)

Litvínov ocenil chlapce, který  
zachránil lidský život

K převzetí ocenění za záchranu života  se David Kosek dostavil ve skautském kroji. Je totiž členem skautského 
oddílu Orli Litvínov. Za mimořádný čin mladému zachránci poděkovala starostka Kamila Bláhová.

Instalace svítidel je součás-
tí investiční akce rekonstruk-
ce parkoviště za hotelovým do-
mem v ulici Mostecká 2050 
a komunikace u zámku Vald-
štejnů. Svítidla budou umístěna 
na stožárech veřejného osvět-
lení a z nich i napájena. Stu-
die osvětlení, zpracovaná Jaro-
slavem Smetanou, nabízí něko-
lik variant barevného osvětle-

ní – státní svátky, ostatní svátky 
a významné dny města Litví-
nova, evropské dny. Nasvíce-
ní zámku v  ostatních dnech je 
v  kompetenci starosty města. 
V běžném celoročním režimu 
se bude jednat o statické osvět-
lení v odstínech bílé barvy a ve 
speciálním režimu se budou 
barvy měnit. 

(pur)

Zámek bude hrát všemi barvami  

Litvínovský zámek bude už brzo svítit

LITVÍNOV - Litvínovský zámek čeká slavnostní nasvícení speciálními 
svítidly. Seznam dnů, ve které budou barevná světla namířena na 
průčelí historické stavby, schválila rada města. 

Od 24. 6. dO 31. 8. 2019 je Otevírací  
dOba prOdeje nOvých vOzů:

Pondělí 9.00 - 17.00 | Úterý 9.00 - 17.00 
Středa 9.00 - 17.00 | Čtvrtek 9.00 - 17.00 
Pátek 9.00 - 17.00 | Sobota 9.00 - 12.00 

Neděle zavřeno

děkujeme za pochopení. 
váš autosalon Most



Poslední  jednání Svazku ob-
cí v regionu Krušných hor se ko-
nalo v  Louce u Litvínova. Sta-
rosta Roman Dub představil 
hostům obec a její rozvoj. „Obec 
v  letošním roce oslaví výročí  
730 let od svého vzniku. Má svou 
základní i mateřskou školu, kul-
turní dům, dva rybníky. Obec se 
bude dále rozvíjet. V  současné 
době se chystá prodej parcel na 
rodinné domy. Z  patnácti eko-

miliard jsme zasíťovali pozem-
ky a připravili je pro výstavbu,“ 
uvedl Roman Dub. 

Starostům se představil také 
nový lesní správce Lesní správy 
Litvínov Lesy ČR Jiří Sedláček. 
Informoval o svém nástupu do 
funkce, do které byl zvolen jako 
vítěz výběrového řízení. Přislíbil 
osobní jednání s každým staros-
tou o záležitostech týkajících se 
výhradně katastrů jednotlivých 

obcí. Na září pozval svazek na 
prohlídku Obory Fláje a Nauč-
né stezky Fláje. Členská schůze 
v září se bude na pozvání lesní-
ho správce konat v budově Lesní 
správy Litvínov. 

Starostové schválili také při-
jetí daru ve výši 60 tis. Kč od 
UNIPETROL RPA na Putování 
s Andersenem, přijetí 130 tis. Kč 
od NET4GAS na projekt Pozná-
vejte Krušné hory II. Z daru se 
pořídí informační tabule na Na-
učnou stezku Svazku obcí v regi-
onu Krušných hor. Část projek-
tu pokryje dotace z Fondu Ús-
teckého kraje. 

Svazek obcí v regionu Kruš-
ných hor se stal partnerem pro-
jektu Life is Skill, který řeší pro-
blematiku zapojení školních dě-
tí a mládeže do mimoškolních 
volnočasových aktivit za využití 
moderních technologií. Snaží se 
motivovat děti a mládež ke spor-
tu, k aktivitám v přírodě a dal-
ším sociálním interakcím. Za 
účast na aktivitách sbírají body 
a za ně následně získají odměny. 
Ve svazku obcí budou čipy nain-
stalovány na tabule nově vznika-
jící naučné stezky.  Další místa 
naleznete v aplikaci Life is Skill 
- LiSApp.                               (pur)
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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 vzdělání a Vyhl. 50/1978

 � platové ohodnocení odpovídající zařazení do 6. tarifního 
stupně 

 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18.000 – 22.000 
Kč rok), 6 týdnů dovolené (celkem 30 dnů), příspěvek 
na stravování a řada dalších výhod a od nového roku po 
zapracování pak: 

 › příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč mě-
síčně

 › program Zdraví – karta Benefity v hodnotě 10 500 Kč na 
rok (čerpání na dovolenou, sport.zařízení, léky, kulturu)

 � možnost profesního a osobního rozvoje 

 � zázemí společnosti, která je součástí silné energetické 
skupiny

 � smlouvu na dobu určitou s  předpokladem prodloužení na 
dobu neurčitou

 � pracovní dobu Po – Pá v ranních 8 hodinových směnách (6:00 
– 14:00)

Nástup možný od: nejdříve od 1. 9. 2019
Pracoviště: Most
Bližší informace:   Vladimír Štefánek tel. 478 003 612;  
 Ing. Michaela Krejčová,  
 tel. 478 003 213
Písemné přihlášky:   motivační dopis a životopis   
 zasílejte na e-mail:  
 v.stefanek@7group.cz nebo poštou  
 na adresu: Vladimír Štefánek,   
 Coal Services a.s., V. Řezáče 315,  
 434 67 Most

Svatomichaelská slavnost pat-
ří  mezi tři hlavní kulturní akce 
ve městě. Každoročně je touto 
slavností připomínán svátek pa-
trona města, svatého Michaela 
archanděla. Oslavy mají světský 
i duchovní charakter a probíha-
jí v několika dnech a na různých 
místech. V kostele, který je za-
svěcen sv. Michaelu archandě-
lovi se koná mše svatá, koncert 
vážné hudby. Na náměstí pro-
bíhá celodenní program, na ná-
dvoří zámku Valdštejnů jsou 
připraveny pohádky pro děti. Ve 
Voigtových sadech zajišťuje SSK 
Litvínov minifestival sportu. Ve 
spojení s programem WAN-
NADO NINJA RACE jsou při-
praveny soutěže pro děti. Pokra-
čuje spolupráce se společností 
UNIPETROL. Ta se stane gene-
rálním partnerem. Pro její ak-
tivity se použije prostor za Do-
cela velkým divadlem, kde bu-
de zábavná a odpočinková zóna 
UNIPETROL FUN PARK. 

Výstava Veselých polštářků 
proběhne  20. – 28. září v zám-
ku Valdštejnů. Koná se při příle-
žitosti 30. výročí transplantační-
ho programu aplikace krvetvor-
ných buněk. „Svůj polštářek mů-
že na výstavu dodat každý. Před 
dvěma lety se podobná akce ko-
nala pod záštitou Patchwork klu-

bu Litvínov. Členky klu-
bu vyzývají ostatní, aby 
polštářek ušili a darova-
li,“ říká Dáša Wohan-
ková z  propagace měs-
ta.  „Veřejný prodej polš-
tářků zajistí zástupci DO-
NOR, z. s., při Fakultní 
nemocnici Motol, Klinika 
dětské hematologie a on-
kologie. Peníze z prode-
je se použijí  pro aktivi-
ty dětských pacientů, ja-
ko je sportovně-rekon-
diční pobyt pro mládež, 
taneční, ozdravný pobyt, 
onkologické hry pro děti 
a mládež. Polštářky, kte-
ré se neprodají, poputu-
jí přímo k  dětským paci-
entům a budou je prová-
zet celým obdobím léčby 
v nemocnici a nakonec si 
je odnesou domů. Věříme 
ve velký zájem veřejnosti, 
při první takové akci před 
dvěma lety jsme utržili za 
prodej polštářků čtyřicet 
tisíc korun,“ připomně-
la Dáša Wohanková. Pol-
štářky si ještě před draž-
bou můžete prohlédnout 
na www.litvinov.cz/Vol-
ný čas a turistika/Kultu-
ra/Veselé polštářky pro   
Motol.                        (pur) 

Polštářky pomůžou nemocným dětem

Obal i nová náplň veselého polštářku musí být pratelné na 60 °C. Hotový vý-
robek přineste nebo zašlete poštou ve dnech od 10. do 17. září 2019 od 9.00 
do 17.00 hodin, do pokladny zámku Valdštejnů v Litvínově, ul. Mostecká čp. 1.

LITVÍNOV – Litvínov připravuje podzimní Svatomichaelskou 
slavnost. Její součástí bude i dražba veselých polštářků. Ušít 
je může každý. Peníze za polštářky pomůžou dětským paci-
entům onkologického centra v pražské nemocnici Motol.

Svazek obcí podpoří aktivní děti
LOUKA U LITVÍNOVA – Na posledním jednání Svazku obcí v regionu 
Krušných hor se starostové shodli na podpoře projektu Life is Skill. 
Ten si klade za cíl zvednout děti od počítačů a vrátit je do aktivního 
života. 

Unipetrol je oslovuje po-
mocí reklamy na autobuso-
vých a tramvajových zastáv-
kách a ekologickými graffiti na 
chodnících.  „Do ulic už vyjela 
i speciální tramvaj,“ říká Jakub 
Kosmowski, ředitel marketin-
gu skupiny Unipetrol. Ta bude 
v následujících měsících sloužit 
ke hlasování obyvatel. Sběr ná-
padů končí 31. srpna. „Každo-
ročně podporujeme města a obce 
okolo nás, neziskové organizace, 
školy a nejrůznější společenské, 

kulturní a sportovní projekty. 
Přemýšleli jsme, co dál, a na-
padlo nás spojit se s oběma měs-
ty a zeptat se přímo lidí, našich 
sousedů a spoluobčanů, na je-
jich přání,“ vysvětlil Tomáš He-
rink, člen představenstva skupi-
ny Unipetrol a místní rodák.

Do kampaně Unipetrolu jsou 
zapojena i obě města.  „Angažo-
vanost soukromých subjektů je 
pro rozvoj našeho regionu důle-
žitá. Jsme rádi, že Unipetrol, ja-
ko největší místní zaměstnavatel, 

je v tomto směru hodně aktivní,“ 
řekla Kamila Bláhová, starost-
ka města Litvínov. Její mostec-
ký protějšek primátor Jan Papa-
rega dodal: „Libí se nám způsob, 
jakým Unipetrol k celé věci při-
stoupil. Neomezil se jen na pou-
hou reklamu, ale rozhodl se při-
jít se společensky zodpovědným 
konceptem, do kterého zapo-
jil i obyvatele.“ Obyvatele Mos-
tu a Litvínova Unipetrol vyzývá 
ke spolupráci různými způsoby. 
Oslovuje je reklamou umístě-
nou na tramvajových a autobu-
sových zastávkách, skrze graffi-
ti na chodnících a také pomocí 

dotazníků, které s lidmi vypl-
ňují pracovníci specializované 
agentury. „Kampaň je rozdělena 
na dvě fáze. V té první vyzýváme 
lidi, aby předkládali nápady, co 
jim v mosteckém kraji chybí nebo 
co by se mohlo zlepšit. Sběr nápa-
dů končí 31. srpna. Poté společ-
ně se zástupci obou měst vybere-
me tři projekty, o jejichž realiza-
ci rozhodnou opět obyvatelé hla-
sováním. Do konce roku chceme 
mít jasno, který projekt nebo pro-
jekty pomůžeme městům v příš-
tím roce zrealizovat,“ uzavřel Ja-
kub Kosmowski.

(nov)

Unipetrol lidem: Navrhujte a vybírejte projekty
LITVÍNOV - Unipetrol spustil kampaň, ve které vyzývá obyvatele 
mosteckého regionu, aby se zapojili do návrhů obecně prospěšných 
projektů, které v příštím roce společně s městy Most a Litvínov zrea-
lizuje. Kampaň se koná v Mostě a Litvínově od půlky července a oby-
vatelé se mohou zapojit různými způsoby.

Unipetrol „rozjel“ kampaň na kolejích...

...i na zastávkách MHD.

TŘEBÍVLICE - Léto a víkendy rovná se jediné: výlety a zase vý-
lety! Abyste nemuseli vozit svačinu, anebo pokud vám dojdou ná-
pady KAM a ZA ČÍM ještě, připravilo Zámecké vinařství Johann W 
Třebívlice  tematické gastro soboty. Pan šéfkuchař každou z uvede-
ných sobot nachystá dobroty speciálně na dané téma. A jaké to bu-
dou? Níže uvádíme úplný seznam termínů, ovšem jednotlivé kon-
krétní dobroty zámecká restaurace odtajní vždy až v daném týdnu 
na Facebooku Johann W.

27. 7. – zeleninová sobota
3. 8. – uzenářská sobota

10. 8. – sladká sobota
17. 8. – bramborová sobota
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 přijme 

VŠEOBECNÉ 
SESTRY

Požadujeme:
vysokoškolské/středoškolské vzdělání zdravotnického 

zaměření, odborná způsobilost k výkonu povolání 
všeobecné sestry, trestní bezúhonnost a zdravotní 
způsobilost, spolehlivost, flexibilnost, schopnost 

samostatné a týmové práce, znalost práce na PC (Word, 
Excel), ochota k dalšímu vzdělávání

Nabízíme:
pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením, 
možnost okamžitého nástupu, zázemí úspěšné a stabilní 

společnosti, moderní a příjemné pracovní prostředí, 
5 týdnů dovolené, závodní stravování, možnost dalšího 
vzdělávání financovaného zaměstnavatelem, podpora 

dalšího profesního rozvoje, dobrá dopravní dostupnost

Kontakty:
Nemocnice Děčín, o.z.

Jitka.Ctvrtnikova@kzcr.eutel.: 412 705 204
Masarykova nemocnicev Ústí nad Labem, o.z.

Renata.Lukesova@kzcr.eutel.: 477 117 969
Nemocnice Teplice, o.z.

Jana.Dobiasova@kzcr.eutel.: 417 519 493
Nemocnice Most, o.z.

Jana.Mackovcinova@kzcr.eutel.: 478 032 548
Nemocnice Chomutov, o.z.

Alena.Bezaniukova@kzcr.eutel.: 474 447 566

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

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT
Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

„S  manželem psy milujeme 
a cvičíme je ve sportovní kyno-
logii. Chtěli jsme reprezentovat 
město, ve kterém žijeme. Spo-
jili jsme se proto s  dalšími nad-
šenci do kynologie a založili or-
ganizaci,“ vzpomíná na začátky 
zakladatelka klubu Iveta Hra-
decká. Se sportovní kynologií 
začala jako dítě. Její první pej-
sek byl voříšek, kterého našla 
na ulici.  „Maminka tenkrát byla 
zásadně proti tomu, abych si ho 
nechala. Nakonec ale u nás do-
ma zůstal a mě kynologie zcela 
pohltila. Začala jsem s ním cho-
dit na cvičák a už nikdy nepře-
stala,“ vypráví Iveta Hradec-
ká. Od Meziboří má klub pra-
videlnou podporu. Chybí jim 
ale vlastní prostor, kde by mo-
hl fungovat a kam by mohli za 
zkušenými psovody přijít i no-
váčci. „Náš velký problém je, že 
nemáme v Meziboří vlastní cvi-
čák. Mezibořští milovníci psů za 
námi nemají kam přijít. Mohou 
nám ale zavolat nebo napsat. 
Můžeme se sejít, poradit, pomo-
ci. Nemůžeme ale pořádat napří-
klad psí školky jako jiné organi-
zace,“ říká Iveta Hradecká.  Li-
dé se ale na členy kynologického 
klubu obrací s  dotazy neustále. 
„Nejčastěji se ptají, jak si poradit 
s agresivním psem, co dělat, když 
táhne na vodítku nebo jak zvlád-
nout přivolání. Radu samozřej-
mě poskytneme, ale stejně, jako 
mají lidé různé povahy, i psi jsou 
osobnosti a na každého platí ně-
co jiného. Obracet se na nás mo-

hou lidé na FB, máme i webové 
stránky, kde najdou i naše tele-
fonní číslo,“ doplnila.  

Mezibořská kynologická or-
ganizace je sice malá, má ale 
úspěchy. Její členové se účastní  
soutěží a vždy jsou vidět. Měli 
starty i na mistrovství republiky, 
jedna členka klubu byla úspěš-
ná i na mistrovství světa. Jan 
Fína, předseda ZKO Mezibo-
ří získal se svým psem 1. místo 
na krajských přeborech psovo-
dů PČR. Hana Jágrová jezdí ce-
lé jaro po výstavách a vždy jsou 
její chlupáči na bednách. Cvi-
čí i asistenční psy. Eva Košnaro-
vá skládá zkoušky a startuje na 
závodech NOSEWORK + OBE-
DINCE. „Za největší úspěch ale 
považuji to, že naše kynologická 
organizace pořádá sama výběro-
vé závody kategorie ZVV3, což je 
ve sportovní kynologii ta nejvyš-
ší. Třikrát po sobě jsme pořáda-
li výběrovou soutěž stopařů. To 
vše je na organizaci velmi ná-
ročné, ale naši kynologickou or-
ganizaci to staví na úroveň vel-
kých kynologických organizací 
v republice,“ uzavřela Iveta Hra-
decká. Potkáte-li Ivetu Hradec-
kou v Meziboří, jak venčí svého 
psa, na první pohled v ní odbor-
nici na sportovní kynologii ne-
poznáte. Její pes si procházku 
užívá a na vodítku svou panič-
ku pěkně táhne. Jak ale sama ří-
ká, je čas na sport a čas na hraní 
a volnost. Otázky na Ivetu Hra-
deckou můžete směřovat také 
na redakci Homéru.               (pur) 

Mezibořští kynologové vítězí 
na mezinárodních soutěžích

MEZIBOŘÍ – Dvacet let od svého založení slaví letos Základní kyno-
logická organizace Meziboří. Má deset členů,  ale mezibořští psi pra-
videlně obsazují v soutěžích medailová místa. 

Největší podíl na činnosti organizace má Iveta Hradecká, která stála 
za jejím založením. Kynologickou organizaci se rozhodla s  manželem 
v Meziboří založit krátce po tom, co se do města přistěhovala.

MEZIBOŘÍ – Mezibořští zahrád-
káři ze ZOČSZ 1 si nemohou 
stěžovat na nevšímavost města. 
Každoročně z  rozpočtu Mezi-
boří čerpají dotaci na zvelebení 
své zahrádkářské kolonie. Jak 
s  podporou města naložili a jak 
přistupuje mladá generace k roz-
šířenému koníčku svých rodičů 
a prarodičů, prozradil předseda 
organizace Zdeněk Hubáček.

Zahrádkářská organizace čís-
lo 1 v  Meziboří patří k  největ-
ším v okrese. Kolik zahrad v ko-
lonii je?

V kolonii je 191 zahrad, všech-
ny v  našem majetku. Zahrady 
jsme jako organizace kdysi kupo-
vali od města. Kolonie dělá lidem 
z Meziboří radost již téměř 50 let. 
Naše organizace má 300 členů, na 
zahrady ale chodí samozřejmě ce-
lé rodiny i přátelé našich členů, 
takže se v kolonii během roku po-
tkává určitě více než tisíc lidí. 

Zahradničení a zejména za-
hrady v koloniích jsou fenomé-
nem Čechů. Vznikaly před ro-
kem 1989. Neupadá zájem mla-
dých o zahrady rodičů a praro-
dičů?

Je to spíše naopak. Máme mno-
ho mladých členů. Mladá genera-
ce utíká z bytů a chce trávit vol-
ný čas na zahradách, venku. Jen se 
mění využití zahrad. Dříve slouži-
ly více k pěstování zeleniny a ovo-
ce, dnes je to ve větší míře zále-
žitost odpočinku a oddechových 
aktivit. Lidé rádi tráví volný čas 
v zahrádkářské kolonii, v komu-
nitě lidí, kteří mají stejný zájem 
a stejné představy o příjemném 
prostředí. Ne každý může nebo 
chce žít v rodinném domě, zahra-

da v kolonii je pak vhodnou alter-
nativou.

O zahrádkářskou kolonii se 
samozřejmě musíte starat. Li-
dé chtějí mít krásně za svým 
plotem, zajímá je ale i společný 
prostor?

Samozřejmě musíme pečovat 
o příjezdové cesty, oplocení, klu-
bovnu, rozvody vody a další spo-
lečný majetek. Na tuto údržbu vy-
užíváme členské příspěvky a vel-
mi nám pomáhá město. V  roce 
2015 nám například pomoh-
lo s  odvodněním cest a opravou 
vstupních bran. Peníze od měs-
ta jsme v  dalších letech použili 
na instalaci nových informačních 
vývěsek, nákup elektrocentrály, 
opravu průjezdní brány. V  roce 
2018 jsme dostali padesát tisíc ko-

run na opravu průjezdní  komu-
nikace. Celou částku jsme ale ne-
použili, a tak jsme si ji letos moh-
li přidat k dalším padesáti tisícům 
od města a spolu s  tím, co jsme 
ušetřili, jsme rázem měli 234 tisíc 
korun na 260 metrů komunikace 
v kolonii. Tím jsme opravili jednu 
třetinu průjezdné cesty. Na další 
část už šetříme. S vedením  měs-
ta máme nadstandardní vztahy. 
Pokud podáme žádost o dotaci na 
seriózní účel, na zvelebení kolo-
nie, město nám vyhoví. Další vel-
kou pomocí je možnost spoluprá-
ce s  technickými službami, které 
nám velmi pomáhají při likvida-
ci odpadů vznikajících v kolonii.

Alfou a omegou každé za-
hrádkářské kolonie je voda. Jak 
jste na tom s vodou vy?

Vodu sbíráme pomocí sto 
let starého přivaděče z hor. Po-
kud se s ní rozumně hospoda-
ří, většinou nám stačí na celou 
sezónu. V příštím roce se začne 
s výstavbou nádrží na podzem-
ní vody na sjezdovce. Jedná se 
o pilotní projekt ministerstva 
životního prostředí pro zadr-
žování vody v  krajině. Do bu-
doucna bychom mohli čerpat 
k  zalévání vodu právě z  těch-
to nádrží, což by nám velmi 
usnadnilo situaci.

Jaké plány máte na další ro-
ky?

Prioritou je dokončení prů-
jezdné komunikace a udržová-
ní společných prostor v  areálu 
kolonie. 

(pur)

Zahrádkářské kolonie nejsou výsadou starší generace

Předseda zahrádkářské organizace Zdeněk Hubáček prozradil, jak jsou na tom mezibořští zahřádkáři.
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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 věšáko-
vou stěnu se zrcadlem a  bot-
níkem. 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 se-
dací soupravu a křeslo s úložným 

prostorem – rozkládací. Málo po-
užívaná, 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  – 
veliká sleva  – 750 Kč  – prodaná 
zahrada. Telefon: 607 277 880  – 
večer

 ■ V  Mostě prodám sporák 
s  10 kg bombou na PB  – do-
hodou  – stěhování. 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

Byty, doMy
 ■ Prodám byt 2+1, OV, 58 m2,  

1. patro cihlového domu s balko-
nem, Mozartova ulice. Byt je po 
celkové rekonstrukci, původní 
kuchyňská linka, šatna, komora, 
koupelna a WC (obklady, dlažba, 
luxfery), podhledové úložné pro-
story na chodbě, v koupelně a na 
WC. Nové omítky. Bezpečnostní 
dveře. Cena dohodou. Telefon: 702 
710 510

 ■ Prodám byt 3+1, OV, Most, Ne-
zvalova ulice. Zasklená lodžie, cih-
lový dům, 73 m2, po kompletní re-
konstrukci, plastová okna, v centru 
města, sklep, v plánu montáž výta-
hu, volný v prosinci 2019. Cena 850 
000 Kč. Telefon: 702 179 331

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici:
 � nákup materiálu dle požadavků 
 � příprava a administrace výběrových řízení
 � obchodní jednání, udržování a posilování vztahů s dodavateli 
 � sjednávání cenových a dodacích podmínek
 � vytváření nákupní strategie v rámci svěřeného sortimentu
 � práce v systému SAP

Požadujeme:
 � velmi dobré komunikační, vyjednávací a prezentační dovednosti 
 � kreativní a profesionální přístup, loajalitu, diskrétnost a spoleh-

livost
 � samostatnost, systematičnost a pečlivost
 � schopnost týmové spolupráce i samostatného rozhodování

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: SŠ/VŠ, zaměření nejlépe technického nebo ekonomic-

kého směru
 � velmi dobrá uživatelská znalost MS Office (Excel, Word),
 � ŘP skupiny „B“,
 � zkušenosti z oblasti nákupu výhodou,
 � znalost prostředí SAP výhodou
 � znalost AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme:
 � firemní benefity - mimo jiné: 6 týdnů dovolené, 13. plat, příspě-

vek na stravování
 � od nového roku po zapracování: příspěvek na penzijní připojiš-

tění 550 Kč měsíčně; program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500 
Kč na rok (čerpání na dovolenou, sportovní zařízení, léky, kultu-
ru)

 � mobilní telefon s výhodným tarifem i pro rodinné příslušníky
 � finanční ohodnocení odpovídající dosažené kvalifikaci a praxi,
 � zajímavou práci v přátelském kolektivu a v příjemném pracov-

ním prostředí,
 � možnost profesního a kariérního rozvoje,

Nástup možný od: nejdříve od 1. 9. 2019
Pracoviště: Most
Bližší informace:   Vladimír Štefánek tel. 478  003  612;  
 Ing. Michaela Krejčová, tel. 478 003 213
Písemné přihlášky:   motivační dopis a životopis zasílejte  
 na e-mail: v.stefanek@7group.cz 
nebo poštou na adresu:  Vladimír Štefánek, Coal Services a.s.,  
 V. Řezáče 315, 434 67 Most

Významný zaměstnavatel v regionu společnost Coal Services, a. s., 
člen silné energetické skupiny Sev.en Energy, nabízí a hledá

REFERENT ZÁSOBOVÁNÍ

Zpříjemnit den vám přijede Míša Do-
linová nebo Klaun Albertík. Také se mů-
žete těšit na dravce sokolnické skupiny 
Tier, kapelu OLI, jízdu na koních a poní-

cích i v kočáře, malování na obličej, díl-
ničky, kolotoče, skákací hrad a soutěže 
o odměny. 

(nov)

Ústecký kraj zve děti do Svinčic

PROGRAM / pódium /
12.00 – 12.50 hudební produkce k poslechu - kapela OLI 
12.50 - 13.00 zahájení – přivítání a popis odpoledne pro děti
13.00 – 13,35 vystoupení Míši Dolinové
13.35 – 14.00 vystoupení sokolníka
14.00 – 16.00 2 hodiny s Albertíkem a jeho přáteli 
16.00 – 16.30 vystoupení sokolníka 
16.30 – 16.35 slosování o hlavní cenu – rodinný výlet s OFFROAD SAFA-
RI / www.offroadsafari.cz /
16.30 – 17.00 diskotéka – kapela OLI

Vedlejší program / jezdecká hala 
13.00 – 16.00 
* jízda na koních, ponících, jízdy kočárem
* soutěže s kartičkou o ceny Ústeckého kraje 
16.00 – 16.30 
* vystoupení jezdeckého klubu EQUIPARK SVINČICE 

Doplňkový program pro děti ZDARMA / náves
* Život indiánů* malé ZOO* dílnička pro děti* malování na obličej* 
* nafukovací atrakce EKO-KOM* prohlídka traktoru* kolotoče * stánky

ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj zve 8. září od 12 do 17 hodin malé i velké do Svinčic 
u Mostu na dětský den Na koni do školy. Přijďte si užít parádní odpoledne. Vstup 
i program je zdarma!

ÚSTECKÝ KRAJ - Aktuální informace o kůrovcové kalamitě v Ús-
teckém kraji, stav lesů v období sucha i organizační změny ve ve-
dení organizace přišel hejtmanovi Ústeckého kraje představit ře-
ditel Krajského ředitelství Lesů ČR v Teplicích Pavel Rus. 

Ačkoliv prozatím není situace v lesích Ústeckého kraje dle slov 
ředitele Lesů ČR tak vyhrocená jako v těch moravských či na Vy-
sočině, je podle něj pravděpodobně jen otázkou času, kdy se ků-
rovcová kalamita v podobném rozsahu objeví i v našem kraji. Jed-
ním z důležitých opatření, jak šíření tohoto lýkožrouta zabránit, 
je těžba napadených stromů. Ředitel teplického krajského ředi-
telství Pavel Rus proto hejtmana Bubeníčka informoval o probí-
hající zvýšené těžbě dřeva, která s sebou nese i věší zátěž pro ko-
munikace, po kterých je vytěžené dřevo odváženo do skladů či ke 
zpracování. 

Kromě kůrovce se pak na stavu českých lesů významně pode-
pisuje i stále trvající suché a teplé období. Stromy, které odumřely 
a z kapacitních důvodů není možné je vytěžit, zvyšují riziko vzni-
ku takzvaných korunových požárů, které se v případě vypuknutí 
rychle šíří a obtížně hasí.

Pavel Rus dále seznámil hejtmana s  plánovanou organizační 
změnou ve státním podniku. Od 1. ledna 2020 bude Lesní sprá-
va Děčín zařazena pod Krajské ředitelství Lesů ČR v Liberci. Tep-
lické krajské ředitelství se navíc rozroste o Křivoklátsko, které do-
posud spadá pod Krajské ředitelství Brandýs nad Labem. Po pře-
vodu rumburské lesní správy pod liberecké krajské ředitelství Le-
sů ČR je to tak již druhá změna, která se dotkne Ústeckého kraje.

(nov)

Kůrovcová kalamita může  
ve velkém vypuknout  

i v Ústeckém kraji
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Kanonýr Berka míří 
za oceán 

Nejlepší střelec loňské ju-
niorky HC Litvínov Marek 
Berka se rozhodl, že odehra-
je nadcházející sezonu v  zá-
moří. Bude oblékat v OHL 
dres týmu Sarnia Sting. 

ME v tenisu juniorů 
v Mostě

Mostecké tenisové kur-
ty hostí od pondělí Evrop-
ský šampionát juniorů v te-
nisu. Turnaj  probíhá po celý 
týden s tím, že závěrečné fi-
nále je na programu v nedě-
li 28. července. Do turnaje je 
přihlášeno 81 hráčů. Jednič-
kou je ruský reprezentant Ya-
roslav Demin a dvojkou Ru-
mun Coman. 

Divizní Souš hrála 
v Meziboří

Ve středu  24. července se 
divizní FK Baník Souš stře-
tl v přípravném utkání s FK 
Teplice U 18. Zápas se ode-
hrál na hřišti v Meziboří od 
17.30 hodin a skončil po 
uzávěrce. 

Konto našeho srdce 
sleduje trénink malé 

Kačky
Kačenka Zíková se vrá-

tila z měsíční Klimterapie 
a trénuje v barvách klubu 
HC Verva Litvínov. Se svou 
maminkou denně cvičí a pl-
ní si pomalu svůj sen, chodit 
a v budoucnu i běhat jako je-
jí sestra Anežka. 

Dětský den s Černými 
anděly

V nabitém programu před 
kvalifikačním turnajem Li-
gy mistrů si Černí andělé na-
jdou čas i na svou oblíbenou 
akci, kterou je každoročně 
Dětský den na mosteckém 
Benediktu. V pátek 6. září od 
třetí hodiny odpolední bu-
de pro děti až do sedmi ve-
čer naplánován bohatý pro-
gram, jehož součástí je tra-
dičně i autogramiáda mis-
trovského týmu mosteckých 
házenkářek. 

První přípravné 
utkání hokejistů

Hokejisté extraligového 
HC Verva Litvínov sehrají 
první přípravné utkání v so-
botu 27. července. Za soupe-
ře tým bude mít od 17.00 ho-
din celek KHL Spartak Mos-
kva. Střetnutí se odehraje 
v Liberci.

Házenkářky budou 
bojovat o Ligu mistrů

Házenkářky DHK Ba-
ník Most se letos chtějí po-
prat o postup do Ligy mis-
trů. V  kvalifikační skupině 
se na začátku září utkají se 
španělským týmem Rocasa 
Gran Canaria. Pokud by se 
Černým andělům podařilo 
postoupit do základní skupi-
ny Ligy mistrů, byly by jejich 
soupeři ve skupině D týmy 
Györi Audi ETO KC z  Ma-
ďarska, slovinský RK Krim 
Mercator a švédský IK Säve-
hof. 

(jak)

„Jsem maximálně spokoje-
ný. Neměli jsme žádné technic-
ké problémy a stálo při nás i štěs-
tí. Oba naši největší soupeři udě-
lali v hlavním závodě hned v první 
zatáčce chybu. Díky tomu jsem se 
krátce po startu dostal do vedení 
a stačilo ho už jen udržet,“ shrnu-
je dojmy ze závodu jezdec Honza 
Rieger. Společně se svým otcem 
Zdeňkem, který plní úlohu me-
chanika, jsou základem tohoto 
rodinného týmu z Mostu, který 
se automobilovému sportu věnu-
je sedmnáct let. Poslední tři sezó-
ny závodí s italským autem Glo-
ria C8F v kategorii do 1000 ccm. 
Dvakrát už Honza Rieger mezi-

národní okruhový seriál Carbo-
nia Cup vyhrál. Teď tým čekají 
závody v Německu a na Sloven-
sku a v říjnu velké finále na mos-
teckém autodromu. Tým Rie-
ger Motorsport zatím průběžné 
pořadí vede a věří si i na třetí ti-
tul. „Trojice na špici naší katego-
rie je vyrovnaná. Máme sice nej-
slabší auto, ale doháníme to zku-
šenostmi i srdcem,“ říká Zdeněk 
Rieger. Rodina patří mezi skalní 
příznivce motoristického sportu. 
„Ctíme velkou motoristickou tra-
dici na Mostecku. Je to srdeční zá-
ležitost,“ dodávají shodně otec se 
synem. Hlavními partnery týmu 
jsou společnosti Lutopol. a Pinc. 

Právě firma Tomáše Pince se 
rozhodla využít závodní den na 
mosteckém autodromu ke zpes-
tření prázdnin pro děti zaměst-
nanců partnerských firem. Děti 

si během dne vyzkoušely jízdu na 
motokárách, učily se bezpečnos-
ti provozu na dopravním hřišti, 
prohlédly si závodní stáje a samo-
zřejmě fandily při okruhových zá-

vodech. „Chtěli jsme dětem před-
stavit motorismus, jeden z tradič-
ních sportů Mostecka, a nechat je 
zažít závodní atmosféru,“ vysvět-
luje Tomáš Pinc.              (kat, jak)

Mostecký tým je v čele okruhových  
závodů Carbonia Cup 

MOST - Další vítězství v závodech Carbonia Cup si na automobilo-
vém okruhu v Mostě připsal ve středu tým Rieger Motorsport. Po 
čtyřech kolech série tak tento mostecký rodinný tým vede svou sku-
pinu a má šanci získat potřetí za sebou titul šampiona. Kromě zá-
vodníků a milovníků motoristického sportu si ale den na autodro-
mu užily i děti. 

Viktor Hübl startuje již  
sedmnáctou sezonu za Litvínov
LITVÍNOV - Viktor Hübl patří 
již neodmyslitelně k litví-
novskému hokeji. Zkušený 
centr startuje v černožlu-
tých barvách již 17. sezonu 
a v historickém bodování 
klubu ztrácí na druhém mís-
tě na legendárního Ivana 
Hlinku 57 kanadských bodů. 
Ve čtyřiceti letech ještě 
může zabojovat o překonání 
této mety, pokud by potvr-
dil své úspěšné sezony. 

Minulé pondělí se celý 
A tým sešel na prvním tré-
ninku na ledě v nové sezo-
ně. Na ledové ploše nechy-
běl ani zkušený forvard Vik-
tor Hübl. 

„Člověk nemůže říci, že 
by se na přípravu úplně tě-
šil, ale těší se na novou sezo-
nu a na zápasy, hlavně tím, 
jak je starší. Beru to tak, že 
se musím připravit, a to k to-
mu patří. Hlavně ať to jde 
pak v sezoně,“ přeje si litví-
novská ikona.                                     

(jak)

Turnaj Českého porcelánu  
Dubí slibuje opět  

špičkovou evropskou házenou
MOST - Ostrá letní příprava mosteckých házenkářek začne už tra-
dičně v srpnu Turnajem Českého porcelánu Dubí. Také letos se na 
něm představí špička evropské ženské házené. Turnaj se jako tra-
dičně koná ve druhém srpnovém týdnu, letos od pátku 9. srpna do 
neděle 11. srpna. V mostecké sportovní hale se představí tradiční 
soupeři Černých andělů, německý Thüringer HC a běloruský Min-
sk, kluby které  se turnaje zúčastní už potřetí, čtvrtým účastníkem 
bude rumunská Magura. 

Thüringer HC je v přípravě už vlastně standardní soupeř Černých 
andělů, protože do Mostu už několik let jezdí na soustředění. Černí 
andělé s Thüringerem odehrají dvě přípravná utkání už týden před 
samotným turnajem. Thüringer HC je několikanásobný mistr, aktu-
álně vicemistr nejvyšší německé ženské házenkářské soutěže, je pra-
videlným účastníkem Ligy mistrů nebo poháru EHF. V jeho sestavě 
hraje Iveta Luzumová, nejúspěšnější česká házenkářka současnosti, 
která v uplynulé sezoně získala ocenění pro nejlepší hráčku Bundes-
ligy, stejně tak i český titul Házenkářka roku 2018.

BNTU - BelAZ Minsk Reg je několikanásobným mistrem Bělo-
ruska, rovněž tradiční účastník Poháru EHF. Minsk patří také k čas-
tým soupeřům Černých andělů, s nimiž se mostecké hráčky potká-
vají v přípravných zápasech, turnajích i v rámci Evropských pohá-
rů. Po skončení turnaje je v plánu ještě jeden přípravný zápas mezi 
Minskem a Černými anděly.

Tým Magura Cisnadie se řadí ke špičce rumunské házené, v loň-
ském roce patřila k účastníkům Poháru EHF, ve kterém vyřadila 
pražskou Slavii a následně postoupila až do skupinové fáze poháru.

Turnaj Českého porcelánu Dubí by se tak pro mostecký tým měl 
stát velmi dobrou přípravou na zářijovou kvalifikaci Ligy mistrů. 
Hrát se bude systémem každý s každým, přesné rozlosování turna-
je bude včas zveřejněno i na klubových stránkách.                      (jak)

Již na počátku přípravného 
období odehráli první utkání, 
a to v neděli 14. července, kdy 
změřili síly z divizním soupe-
řem Český Lev Union Beroun. 
Ten přehráli 2:1 po poloča-
se 1:0. O branky se postarali ve  
13. minutě Nobst a v 75. minu-
tě Pátek. Utkání bylo hráno na 
hlavním hřišti v Blšanech.

„Vzhledem k částečné rekon-
strukci travnatých ploch v na-
šem areálu, probíhají tréninky 
v obci Braňany, kde nám vyšli 
vstříc a poskytli nám hrací plo-

chu k trénování,“ píše se na we-
bu soušského klubu. Z kádru 
odešli: Ducháček – TJ Krup-
ka, Karlovec – angažmá v SRN, 
Štípek a Horák – ukončili kari-
éru, Hudec a Chodora se vrá-
tili zpět do svého mateřského 
klubu (Ústí nad Labem). Při-
šli: Martin Hlaváček – návrat 
z hostování v Srbicích,   Kop-
ta z Horního Jiřetína (již v Sou-
ši působil), Nejedlý – brankář 
z MFK Most a Hána z FC Cho-
mutov. Na zkoušku s cílem pro-
bojovat se do kádru přišli – Rů-

žička, Lácha, Bechyně - skon-
čili v dorostu FK Ústí nad La-
bem, a Skrčený z Oldřichova.
Týmstejně  jako v loňském ro-
ce povede  hlavní trenér Petr Jo-
hana, asistent trenéra je Václav 
Štípek, vedoucím mužstva Petr 
Sattler, masér Jan Vacín, kustod 
Pavel Jíra. O trenérovi branka-
řů zatím probíhají jednání, ne-
boť skončil svoji činnost v FK 
Baník Souš  Jaroslav Belaň, kte-
rý odešel do Plzně jako trenér 
brankařů pro fotbalovou aka-
demii mládeže. První mistrov-
ské utkání Baník Souš sehraje 
v sobotu 10. srpna na domácím 
hřišti, když od 15.00 hodin při-
vítá celek SK Štětí.               (jak)

Baník Souš je v plné  
přípravě na nový ročník divize

MOST - Letní příprava divizního týmu fotbalistů Baníku Souš začala 
ve středu 10. července. Někteří hráči kvůli dovolené nastoupili poz-
ději. 

Nejrychleji vše zvládl Ondřej 
Petr (Team CykloTrener Manda-
van), druhý za ním doběhl Ka-
rel Dušek (X-team BaNo) a tře-

tí nejlepší byl Michal Francke. 
Kategorii žen ovládla Jindřiš-
ka Zemanová (Triatlon Plzeň), 
před Lenkou Cibulkovou a Tere-

zou Rudolfovou (obě Lawi Sport 
Team). Pro zájemce byla připra-
vena i kratší trasa (0,4 – 16 – 3) 
a možnost absolvovat všechny tři 
disciplíny jako štafetu. Pro děti 
organizátoři opět zařadili oblíbe-
ný minitriatlon. Pořadatelem ce-
lé akce byl litvínovský klub Kruš-
noman.                                    (jak)

Triatlon Xterra Krušnoman Most 
zvládl nejlépe Ondřej Petr

MOST – Areál u mostecké vodní nádrže Matylda se v neděli stal dě-
jištěm dalšího ročníku triatlonového podniku Xterra Krušnoman 
Most. Tady se závodníci museli v hlavní kategorii Original vypořá-
dat s 1,2 km plavání, 32 km jízdy na horském kole a 10 km běhu.



Konečné pořadí ankety KRUŠNOHORSKÁ „NEJ“
Thermalium Teplice 
Znovuzprovoznění Moldavské dráhy + I. symbolické spojení „Moldava-Holzhau“
Rozhledna Elektrárna Ledvice       
Naučná stezka „Zaniklá důlní díla Lomu a Loučné“ 
Bobová dráha na Klínech 
Propagační kreslené video Most  
Stezka Offroadsafari 
Propojení ski areálů Boží dar – Neklid – Klínovec 
Tvořivé dílničky v zámku Valdštejnů 
Informační centrum Hornické krajiny Krupka 
Chata Barbora Český Jiřetín 

fotoreportáž26. července 201912

Výsledky hlasování na webovém 
hlasovacím formuláři a na FB se lišily. Na 
webu lidé nejvíce hlasů dali Moldavské hor-
ské dráze, druhá skončila Rozhledna Elek-
trárny Ledvice a třetí místo zaujala Nauč-
ná stezka: Zaniklá důlní díla Lomu a Louč-
né. Na FB jasné prvenství získalo Thermáli-
um Teplice, druhé místo získala Rozhledna 
Elektrárny Ledvice a třetí Propagační kres-
lené video Most. Konečné pořadí bylo urče-
no sečtením hlasů z webového hlasovacího 
formuláře a z FB. 

Absolutní vítěz  
THERMALIUM TEPLICE 

Za příběhem Teplic stojí jedinečné pří-
rodní podmínky. Vulkanický masiv pod 
městem vtisknul do zdejších pramenů slo-
žení, co nemá ve světě obdoby. Rozbory 
prokázaly, že unikátní vlastnosti teplických 
vod, které slaví nebývalé úspěchy v léčbě 
pohybových obtíží, jsou důsledkem také je-
dinečného časového rozpětí, prameny nabí-
raly léčivou sílu dlouhých 18 tisíc let. 

Jedinečnou postavou v příběhu Teplic je 
česká královna Judita, která z Teplic uděla-
la kolébku lázeňství. Rok 1154 v Teplicích 
se díky slavné zakladatelce Juditina mostu 
stal místem, kde se poprvé v celém regio-
nu střední Evropy zrodila myšlenka orga-
nizovaného využití přírodního zdroje. Láz-
ně Teplice tak jsou nejstarší středoevrop-
ské lázně. Průkopnický čin jedné z nejvý-
znamnějších českých žen 12. století před-
znamenal osud lázeňských Teplic a stal se 
pro mnohé vzorem, avšak teplická zkuše-
nost a umění léčit dodnes drží náskok více 
než dvě staletí. 

Nebývalá tradice byla v každé etapě peč-
livě zúročena. Vytvořila prostředí pro jedi-
nečnou společenskou atmosféru, ze které 
vzešly nejen zástupy slavných jmen v knize 
hostů a nespočet legendárních příběhů, ale 
i unikátní soubor historické lázeňské archi-
tektury, která nikdy nesloužila a neslouží ni-
čemu jinému než lázeňské péči. V loňském 
archeologickém průzkumu byl doložen ná-
lez nejstarší lázeňské stavby střední Evropy.  
THERMALIUM je bezprostřední výsledni-
cí teplického rozvoje. Náskok a dlouhodobě 
jednoznačný fokus na pohybovou medicí-
nu zde vytvořil podmínky pro zhmotnění vi-
ze, jak zpřístupnit léčivou sílu nejvíc za celou 
historii. THERMALIUM přineslo prameny 
mezi místní rezidenty i návštěvníky v nebý-
valé míře a lázeňská péče o zdraví se tak stala 
dostupnou na každodenní bázi jako součást 
životního stylu.                                          (pur)

Turisté zvolili NEJ novinku loňského roku
Nejvíce hlasů dali lidé Thermaliu Teplice

THERMALIUM

Dětem vstup do THERMALIA umožněn od 3 let (pouze v doprovodu dospělé osoby)

Otevřeno pro veřejnost
BAZÉNY:  Po – So 13:00 – 21:00, Ne 7:30 – 21:00

SAUNY:  Po - Ne 13:00 - 21:00

Hlavní termální bazén s masážními a rehabil�ačními prvky100 % pramen Pravřídlo - 35°C, 23x13 m
 

Termální bazén k plavání
100 % pramen Pravřídlo - 29°C, 20x6 m

 Kneippův chodník k podpoře cirkulace v nohách100 % pramen Pravřídlo - 40°C / 10°C

Finská sauna k posílení imun�y
95°C, ˂10 % vlhkost 

Parní sauna k péči o pokožku
40°C, 100 % vlhkost 

Tropická sauna k podpoře lymfa�ckého systému40°C vzduch, 20 - 40 % vlhkost 

Bio sauna, spojení principu finské sauny a páry55°C vzduch, 40 - 60 % vlhkost

THERMALIUM, Lázeňský dům Beethoven, Lázeňský sad 2, 415 01  Teplice

(každých dalších započatých 30 minut + 50 Kč)

* opravňuje k jednorázovému použ�í saunové čás�

THERMALIUM termální bazény   150 Kč / 90 minut THERMALIUM termální bazény a sauny*         250 Kč / 120 minut

THERMALIUM

THERMALIUM

 SRDCE TEPLICKÝCH PRAMENŮ
THERMALIUM

SRDCE TEPLICKÝCH PRAMENŮ

Hlavní sál je vyplněn plochou 450 m2 termální lázně

s masážními a rehabil�ačními prvky.

Navazuje vstup do několika druhů saun.
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Thermalium Teplice Moldavská dráha Rozhledna Elektrárna Ledvice

Naučná stezka „Zaniklá důlní 
díla Lomu a Loučné“ Bobová dráha na Klínech


