
Dobrovolníci vzali kojenecký
ústav na výlet do zooparku

Most – Zaměstnanci komořanské teplárny se od-
poledne stali tetami a strýčky dětí z kojeneckého
ústavu. Jeli s nimi do chomutovského zooparku. Byl
to již druhý dobrovolnický den. První se konal loni.
„Den strávený s malými dětmi s pohnutými osudy
zaměstnance nadchl natolik, že si přáli tuto akci
zopakovat. Letos se akce zúčastnili dokonce již čtyři
muži,“ sdělila mluvčí teplárny Miloslava Kučerová.
Dodala, že loni se akce neobešla bez slz zaměst-
nankyň, letos se přidaly i slzičky některých dětí,
které si své opatrovníky stačily oblíbit. (vok)

SPOLU. Energetici dělali chůvy opuštěnýmdětem. Foto: UE

V Mostě bude Den architektury,
lidé si projdou třídu Budovatelů

Most – Jaké jsou kvality současného města Most?
A jaké jeho problémy a budoucí výzvy? Odpovědi
budou hledat odborníci s veřejností na vycházce
podél hlavní městské osy, třídy Budovatelů. Akce
bude součástí celostátního Dne architektury. Mos-
tem budou lidi provázet architekti Jana Kubánková
a Vít Holý. Sraz bude v sobotu 30. září ve 14 hodin.
Setkání potrvá do 19 hodin. Téma rozvoje města
otevře i blok doprovodných přednášek. (vok)
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Lidé kouří u sanitek na centrálním příjmu mostecké nemocnice
Pokračování ze strany 1
„Kouřit u centrálního pří-

jmu není normální,“ zlobí se
na zahradě 63letá pacientka
Antonie. Svůj doutníček si
vychutnává na lavičce v
sektoru pro kuřáky. Je to
žlutě orámovaný obdélník
na betonovém prostranství,
kde nemocní i personál
musejí házet nedopalky do
popelníků. To kvůli riziku
požáru, nabádá kuřáky va-
rovný nápis.
Dříve si mohli zapálit

hned u budovy, teď mají
svůj koutek daleko od oken.

„Je to čím dál přísnější,“
vzdychá kuřačka v županu a
situaci přirovnává k zákazu
kouření v hospodách. Její
skupinka si stěžuje, že ne-
mocnice kouřit u budovy
zakázala, ale nové velké
parkoviště pod okny paci-
entů postavila. „Tohle par-
koviště je blbost. Cigarety
vaděj, ale smrad z výfuků
ne,“ prohlašuje seniorka a
ostatní kuřáci souhlasně
přikyvují.
Parkoviště pro více než

sto aut zaměstnanců je už
hotové a brzy se otevře.

Vzniklo za ubytovnou, kan-
celářemi a částečně u lůž-
kové budovy B. Obavy ze
škodlivin jsou podle Krajské

zdravotní zbytečné. Vlastník
nemocnice se odvolává na
závěr hlukové a rozptylové
studie, která je součástí
projektové dokumentace.

„Ve studii se konstatuje, že
imisní příspěvky z osobní
automobilové dopravy za-
městnanců v celé ploše

parkoviště i příjezdové ko-
munikace budou velmi níz-
ké a v nejbližší nemocniční
i obytné zástavbě se budou
pohybovat maximálně v

desetinách procent přísluš-
ných imisních limitů,“ tvrdí
mluvčí nemocnice.
Společnost má povolení i

od hygieniků. Podmínkou
souhlasu byla opatření,
která omezí provoz v části
parkoviště pouze na denní
dobu. V této části parkoviště
je závora, která omezí pro-
voz parkoviště v nočním
intervalu od 22 do 6 hodin.
Pravidla dodržování zá-

kazu kouření má společnost
Krajská zdravotní ve vnitřní
směrnici. Zaměstnanec je
povinný dodržovat zákaz

kouření na pracovištích a v
jiných prostorách Krajské
zdravotní, výjimku tvoří
pouze vyhrazená místa
označená nápisem „Prostor
vyhrazený pro kouření” ne-
bo jiným obdobným způso-
bem.
Podle letošní novely tzv.

protikuřáckého zákona platí
uvnitř nemocnic absolutní
zákaz kouření. Týká se i
elektronických cigaret. Vý-
jimku má psychiatrie. Ve
venkovních areálech ne-
mocnic mohou být místa
vyhrazená pro kuřáky.

„Ve studii se konstatuje, že imisní příspěvky z
osobní automobilové dopravy zaměstnanců v
celé ploše parkoviště i příjezdové komunikace
budou velmi nízké.“ Ivo Chrástecký, mluvčí Krajské zdravotní

Krátce

Mostecká komora oznámí,
kdo vyrábí kvalitní potraviny

Mostecko – Okresní agrární komora Most vyhod-
notí soutěž o značku Regionální potravina Ústec-

vyhod-
Ústec-
vyhod-

kého kraje 2017 a soutěž O nejlepší potravinářský
výrobek Ústeckého

kraje
Ústeckého

kraje
kraje – Kraje Přemysla Oráče

2017. Výsledky oznámí 15. září na výstavě Zahrada
Čech v Litoměřicích. Do soutěže Regionální potra-
vina přihlásilo 43 výrobců 224 výrobků. V soutěži
Přemysla Oráče se sešlo 231 výrobků od 45 výrobců.
Propagaci kvalitních potravin přijedou podpořit
zástupci řady českých institucí. (vok)
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ŘEKLI SI „ANO“ A VYFOTILI SE NA STADIONU

STADION JAKO SVATEBNÍ KULISA. „Je to náš druhý do-
mov,“ říkají o litvínovském zimním stadionu Eliška a Vratislav
Bílkovi. Jedni z nejvěrnějších fanoušků HC Verva Litvínov měli
o víkendu svatbu a jako kulisu si pro svatební fotografii vy-
brali stadion. Oba jsou nadšenými fanoušky litvínovského

klubu a při hokeji se také seznámili. Bylo to v mistrovské
sezoně, teď je čeká společná cesta životem. „Vráťa“, které-
mu se přezdívá Kozel, tak svůj „pseudonym“ přenesl i na
manželku Elišku, která je Kozlicí. Oba mají svá jména i na
fanouškovském dresu. Foto: Deník/Václav Veverka

Zítra bude další promítání
v mosteckém planetáriu

Most – Ve středu v 15.30 hodin se otevře plane-
tárium v Repre. Návštěvníky provede aktuální
hvězdnou oblohou a představí i planety a fáze
Měsíce. Pořad o vesmíru potrvá necelou hodinu.
Vstupné je 30 korun pro děti, 65 pro dospělé. (vok)

Muslimky v černých hábitech
u bazénu naštvaly plavce
Ubazénu v Aquasvětě
v Chomutově na sobě
ženy měly dlouhé šaty.
Předpisy to zakazují.

MIROSLAVA ŠEBESTOVÁ

Chomutov – Návštěvníci,
kteří v neděli zamířili do
chomutovského Aquasvěta,
jsou rozhořčení. U bazénu,
kam je možné vstupovat jen
v plavkách, pobývaly dvě od
hlavy po paty oblečené
muslimky. Nešlo však o ce-
lotělové plavky známé jako
burkiny. Měly na sobě abáju,
což jsou dlouhé splývavé
šaty, a na hlavě hidžáb.
Na hlavy zaměstnanců

Aquasvěta se kvůli tomu
snesly stížnosti. „Jak je
možné, že se v prostorách
bazénu nacházejí oblečené
ženy, když nemají plavky ani
oblečení z plaveckého ma-
teriálu?“ ptala se na Face-
booku Eva Bursíková. „Přišly
si tam jak na nákup v ob-
choďáku,“ vadí také Kateřině
Kaisrové.
Plavce událost rozzlobila.

Nejen proto, že řád výslovně
zakazuje, aby lidé vstupovali
do prostoru kolem bazénu v
oblečení. Předepisuje do-
konce, že na sobě plavci
musí mít úbor z pružného a
přiléhavého materiálu, což
také zaměstnanci kontrolují.
Třeba muži, kteří dorazí ve
volných kraťasech, riskují, že

je nepustí dovnitř. Přísná
opatření se týkají i dlouho-
vlasých žen, které musí svou
hřívu svazovat, aby se do
vody a do filtrace nedostá-
valy jejich vlasy.
Muslimky nepřišly s

úmyslem vykoupat se. Byly
tam jako doprovod dětí, z
nichž jedno bylo postižené,
a seděly v občerstvení vedle
další muslimky upoutané na
vozík. Mezi názory diskutérů
se tak našly i vstřícnější po-
hledy na věc. „Pokud se ne-
pletu, ty dámy pouze na-
vštívily občerstvení, nekou-
paly se. Pokud je to tak,
chápu určitou benevolenci
ze strany vedení,“ namítl
Aleš Novák.
Společnosti Kultura a

sport, pod kterou Aquasvět
patří, vydala veřejné pro-
hlášení, ve kterém říká, že se
jednalo o ojedinělou událost,
která se nebude opakovat.
„Pochybení ze strany zod-
povědných zaměstnanců
budeme řešit neprodleně
po prošetření celé záležitos-
ti. Všem návštěvníkům se
omlouváme,“ uvedla v něm
jednatelka Věra Fryčová.
Podle jejího dodatečného

zjištění zaměstnanci ženy k
bazénu pustili, protože byly
s dětmi a měly s sebou hen-
dikepovanou ženu. „Jednalo
se o jejich babičku. I v jiných
případech vycházíme vstříc
invalidům, jejichž doprovod
se nemusí svlékat, tak je
pustili,“ vysvětlila Fryčová.
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