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ZPRAVODAJ STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA

Druhá polovina února a začá-
tek března jsou v SBD Krušnohor 
tradičně věnovány poradám před-
sedů SA/SVJ s vedoucími pra-
covníky správy družstva. Sedm  
porad se konalo v učebně budovy 
správy družstva pro Most, jedna 
ve Schole Humanitas pro Litví-
nov a Meziboří. Druhá jmenova-
ná měla letos premiéru. Konala 
se totiž jako zcela první, zatímco  
v minulých letech byla vždy ně-
kde uprostřed termínů. Snímek je  
z první letošní porady v Mostě, 
která se konala v úterý 14. února 
na svátek Valentýna. Její obsah – 
jak se zdá ze soustředěného výra-
zu v obličejích – zaujal.

Foto: Petr PROKEŠ

Nejde o ztrátu času
Každá rada je nad zlato – říká-

vali naši předkové. A právě tomu 
každoroční porady předsedů 
SA/SVJ s vedoucími pracovní-
ky správy družstva slouží. „Zla-
to“ v podobě informací o tom, jak 
co řešit a jak vůbec postupovat  
v mnoha záležitostech dál, do-
stávají předsedové z úst kompe-
tentních osob – vedoucích úseků  
a oddělení Krušnohoru.

Jde o vzájemné setkání, na 
němž vedení informuje o novin-
kách v legislativní oblasti státu,  
o výsledcích spolupráce s údrž-

bářskými i jinými firmami, o aktuál-
ním dění v SBD Krušnohor a mnoha 
dalších záležitostech. Jde o užiteč-
né informace, které slouží předse-
dům a následně i členům výborů sa-
mospráv a domovních výborů SVJ  
v každodenní práci odváděné funk-
cionáři v domech pro bydlící.

Porady zároveň také vytvářejí to-
lik potřebnou a užitečnou zpětnou 
vazbu. Předsedové sdělují vedou-
cím pracovníkům družstva to, co je 
v domech trápí, a žádají o rady, jak 
problémy řešit. Vedoucí pracovní-
ci Krušnohoru tak získávají obrázek 

o tom, s jakými konkrétními po-
tížemi a problémy se předsedové  
v domech potýkají a poznatky zís-
kané z jejich praxe mohou zúro-
čit ve své činnosti – například při 
zpracování interních předpisů, pří-
pravách různých dokumentů, po-
pisu pracovních postupů, při zlep-
šování komunikace s bydlícími  
a veřejností obecně.

Právě proto jsou porady před-
sedů SA/SVJ s vedoucími pra-
covníky družstva vzájemně obo-
hacující. Nejde o ztrátu času.

SBDK
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R HLÁŠENÍ HAVÁRIÍ V PRACOVNÍ DOBĚ: 476 146 199
PONDĚLÍ, STŘEDA 8.00 – 17.00  n  ÚTERÝ, ČTVRTEK, PÁTEK 8.00 – 13.00

Mimo uvedenou pracovní dobu hlaste havárie dispečinku společnosti Jiří Hasman – Výtahy na telefonních číslech
800 136 018 nebo 774 408 460

Spojovatelka: 476 146 100 E-mailová adresa: sbd@sbdkrusnohor.cz
Internetové stránky: www.sbdkrusnohor.cz

Telefonické hovory jsou v zájmu zajišťování kvality poskytovaných služeb nahrávány. (Podrobnější informace k zaznamenávání hovorů je uvedena na straně 4.)

ÚSEK VNITŘNÍ KONTROLY, ŘJE, VEDOUCÍ POHLEDÁVEK
Vnitřní kontrolorka vnitrni.kontrolor

Kordíková Monika 476 146 103
Evidence pohledávek (vymáhání)                         evidence.pohledavek

Marázová Romana 476 146 152
Vítková Nikol 476 146 151
Schimperková Drahomíra 476 146 150
Zuzčaková Šárka 476 146 153

Pobočka Litvínov 606 648 706 pobocka.litvinov
Vegnerová Hana 476 146 115
Blahoutová Eva 476 146 116

EÚ – EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ (EO)
Vedoucí EO ekonomicke.odd.vedouci

Libecajtová Lucie 476 146 120
Provozní účtárna pro SVJ

Růžičková Milena 476 146 121 provozni.uctarna
Divíšková Kamila 476 146 122
Kopecká Vlasta 476 146 123
Šímová Lenka 476 146 124

Fakturace fakturace
Bc. Gerthnerová Dana 476 146 125

Pokladna pokladna
Koťátková Alena 476 146 129

Evidence zálohových plateb topna.sezona
Merclová Veronika 476 146 131

476 146 135
Provozní účetní provoz.ucetni

Schreiberová Romana 476 146 133
Mzdy

Kurka Ondřej 476 146 137 mzdy

EU – ODDĚLENÍ PRO ČLENSKÉ ZÁLEŽITOSTI (OČZ)
Vedoucí clenske.zalezitosti.vedouci

Zvěřinová Lucie 476 146 140
Členská evidence clenska.evidence

Čandová Martina 476 146 142
Šebková Martina 476 146 144

Evidence nájemného evidence.najemneho
Sýkorová Markéta 476 146 145
Pešková Michaela 476 146 149
Čermáková Kateřina 476 146 146

Nebytové prostory – pojištění                      nebytove.prostory.pojisteni
Pátková Lenka 476 146 156

Společné prostory nebytove.prostory.pojisteni
Bc. Matisová Vladimíra 476 146 157

ÚSEK ŘEDITELE (ÚŘ)
Ředitel družstva reditel

Ryba František 476 146 104
Vedoucí sekretariátu ředitele sekretariat.reditele

Domínová Leona 476 146 104
Informace 476 146 106 informace

Bc. Charvátová Lenka 606 649 365
Sekretářka sekretariat

Hajzlerová Andrea 476 146 108
Tiskový mluvčí, redakce zpravodaje tiskovy.mluvci

Mgr. Prokeš Petr 476 146 109

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM (podatelna, dispečink)
Bc. Komendová Petra 476 146 199 podatelna
Hokrová Monika 476 146 199
Kožíšková Lenka 476 146 199
Kordíková Daniela 476 146 199
Holujová Helena 476 146 100

EKONOMICKÝ ÚSEK (EÚ)
Vedoucí hlavni.ekonom

Ing. Kurková Kateřina 476 146 110

TECHNICKÝ A INVESTIČNÍ ÚSEK (TIÚ)
Vedoucí vedouci.tiu

Jánská Hana 476 146 180
Referentka inzenyrska.cinnost.referent

Kolmanová Lucie 476 146 185
Investiční referenti

Renka Adam 476 146 181 investicni.referent1
Zámecký Jan 476 146 183 investicni.referent3
Růžičková Simona 476 146 184 investicni.referent4

Stavební technici
Bertlová Zdeňka 476 146 161 technik1
Vydra Radovan 476 146 164 technik4
Losos Martin 476 146 166 technik6
Šebková Hedvika 476 146 167 technik7

Požárně-bezpečnostní technik a MTZ                            bezpec.technik
Krajovský Pavel 476 146 171

Energetik energetik
Ing. Korol Valerij 476 146 172

Správce sítě sprava.site
Gerthner Daniel 476 146 112

Profesionální úřední správkyně
Sinkulová Petra spravce1@sbdkrusnohor.cz
Grégrová Ivana spravce2@sbdkrusnohor.cz

Profesionální úřední správkyně vykonávají svoji činnost pouze ve stanovených domech.

Z důvodu větší přehlednosti uvádíme u e-mailových adres na jednotlivá pracoviště a konkrétní pracovníky pouze tu část adresy, která je před 
„zavináčem“. Pro správné zadání e-adresy je tedy nutno ještě přidat „@sbdkrusnohor.cz“.
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KRUŠNOHOR – zpravodaj Stavebního bytového družstva Krušnohor se sídlem v Mostě. Vychází měsíčně. Vydává: 
Stavební bytové družstvo Krušnohor, ul. ČSA 1766, 434 01 Most. IČ: 00043257. Řídí redakční rada ve složení: 
František Ryba (předseda), tel.: 476 146 104, e-mail: f.ryba@sbdkrusnohor.cz, fax: 476 146 101, Arnošt Ševčík, 
Ing. Jiří Koranda, Mgr. Petr Prokeš. Redakce a inzerce: Mgr. Petr Prokeš, tel.: 476 146 109, e-mail: tiskovy.mluvci@
sbdkrusnohor.cz. Rozšiřuje SBD Krušnohor jako vnitrodružstevní tiskovinu. Tisk: Jan Syrový – Česká reklamní 
společnost, Most. Náklad: 22 536 výtisků. Dáno do tisku: 21. 2. 2023. Vyšlo: 2. 3. 2023. Uzávěrka příštího čísla:  
23. 3. 2023. Nevyžádané textové a ilustrační materiály se nevracejí.  Registrace: Ministerstvo kultury ČR E11597

Co jsme pro vás 
připravili:

Družstvu se daří díky klientům sběr baterií  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5

Jaký je rozdíl mezi bytem družstevním a bytem ve vlastnictví? . . . str. 5

Jak došlo k pojmenování Krušnohor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 10

Družstvo zprovoznilo nové webové stránky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 12

Také žena dokáže tuto práci zvládnout  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 16

Co dělat jestliže nejde internet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 20

Nominujte NEJ novinku cestovního ruchu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 23

Vrátí se „zlaté“ mostecké ženy na výsluní? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 28

HLÁŠENÍ
HAVÁRIÍ

Distribuce tohoto vydání Krušnohoru do poštovních schránek je prováděna ve dnech 2. – 12. 3. 2023. 
Pokud se v uvedené lhůtě výtisku nedočkáte, zavolejte na telefonní číslo 476 146 104 nebo napište 
na e-mailovou adresu sekretariat.reditele@sbdkrusnohor.cz. Zajistíme nápravu.

Zákaznické centrum
převzalo i funkci

bývalého dispečinku družstva
a přijímá na níže uvedených

telefonních číslech
také hlášení o haváriích.

Do zákaznického centra
volejte havárie na čísla

476 146 199
606 648 713
606 648 715

pouze
v jeho pracovní době

Pracovní doba
zákaznického centra
pro hlášení havárií

pondělí 8.00 – 17.00 h
úterý 8.00 – 13.00 h
středa 8.00 – 17.00 h
čtvrtek 8.00 – 13.00 h
pátek 8.00 – 13.00 h
 

Přestávka na oběd:
12.00 – 12.30 h

Havárie 
(voda, teplo, plyn, elektro) 

mimo výše uvedenou 
pracovní dobu

hlaste dispečinku firmy
Jiří Hasman – Výtahy

na telefonní číslo 800 136 018.

Úřední hodiny
zákaznického centra

pro osobní 
vyřizování záležitostí
jsou uvedeny vlevo.

E-mail:
podatelna@sbdkrusnohor.cz



Armádní generál ve výsluž-
bě Petr Pavel byl zvolen prezi-
dentem republiky. Inaugurace 
ho čeká 9. března. Od uvedené-
ho data začne tento muž, jehož 
trvalé bydliště je v obci Čer-
nouček v blízkém litoměřickém 
okrese, vykonávat nejvyšší stát-
nickou funkci.

Petr Pavel v Ústeckém kraji  
i v okrese Most v prezidentské 
volbě nezvítězil. Z tohoto faktu se 
dá usoudit, že většina z vás – čte-
nářů zpravodaje Krušnohor – mu 
svůj hlas nedala.

To ale nemění nic na skuteč-
nosti, že na podzim v roce 2021 
Petr Pavel navštívil Stavební by-
tové družstvo Krušnohor. Možná, 
že už tehdy o účasti v prezident-
ské volbě uvažoval, ale nezmínil 
se o tom před námi, i když média 
o tom mírně (zatím velmi mírně) 
spekulovala.

Krušnohor navštívil v rám-
ci svých cest, které absolvo-
val po celé republice. Debatoval  
s komunálními politiky, navštívil 

spoustu firem a různých institu-
cí (včetně kulturních a vzděláva-
cích) a mimo jiné veřejnosti před-
stavil i svoji knihu.

Když se lidé z organizačního 
týmu Petra Pavla ozvali s tím, 
že pan generál má zájem zaví-
tat k nám do Krušnohoru, pře-
mítali jsme o tom, co bývalého 
vojáka z povolání může na by-
tovém družstvu zajímat. Domní-
vali jsme se, že asi půjde jen  
o zdvořilostní návštěvu. Tak 
proč jí bránit? Souhlasili jsme. 
Termín návštěvy byl dojednán  
a pan generál přesně v domluve-
ný den a čas do budovy správy 
dorazil. Inu, voják!

Ukázalo se ale, že o žádnou 
zdvořilostní návštěvu nepůjde. 
Během několika málo minut nám 
bylo jasné, že Petr Pavel přijel na 
návštěvu připraven, o segmentu 
bydlení docela hodně věděl, ale 
chtěl samozřejmě doplnit kon-
krétní informace právě o našem 
družstvu, o bytové problematice 
v okrese a kraji atd., i když z jeho 
řeči a dotazů rovněž vyplynulo, 

že Krušnohor pro něj není nezná-
mým a prázdným pojmem.

Erudované otázky kladené pa-
nem generálem k oblasti bydlení, 
činnosti družstva, jeho významu 
v okrese a kraji, k životním pod-
mínkám v regionu apod. svědči-
ly o výborné přípravě Petra Pavla 
na tuto návštěvu. Jeho reakce na 
probírané záležitosti dokazovaly 
jeho upřímný zájem o diskutova-
nou problematiku. Jeho návštěva 
se stala příjemným zážitkem.

Zdá se, že Stavební bytové druž-
stvo Krušnohor prožilo historic-
ký okamžik. Zřejmě nikdy předtím 
za více než půl století své existen-
ce nehostilo vysokého vojenské-
ho činitele – armádního generála 
vykonávajícího v předchozích le-
tech nejvyšší funkci v ozbrojené 
složce státu (náčelník Generálního 
štábu AČR) a zastávajícího jednu  
z nejvyšších pozic v nejvlivnějším  
a nejsilnějším světovém vojen-
ském uskupení (předseda Vojen-
ského výboru NATO).
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w w w . s b d k r u s n o h o r . c z

Petr Pavel hovoří s ředitelem správy družstva Františkem Rybou (vlevo). Ten popsal hostovi činnost Krušnohoru  
v Mostě, Litvínově a Meziboří, kde družstvo působí. Pan generál se mj. zajímal o velikost Krušnohoru, jeho péči 
o klienty a bytovou problematiku. Po debatě se pozdravil s vedoucími pracovnicemi jednotlivých úseků a oddělení 
správy družstva. Návštěva zanechala v přítomných příjemný dojem. Foto: Petr PROKEŠ

 DEJME NA FRAK NEJASNOSTEM

Host družstva zvolen prezidentem

Pokračování na str. 18

ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
JEDNOTEK

Stále jsou v kurzu
Boom zájmu o kamerové bez-
pečnostní systémy pokračuje. 
Svědčí to o tom, že výbory 
samospráv a domovní výbory 
společenství vlastníků jedno-
tek mají zájem co nejlépe za-
bezpečit domy proti možnému 
vzniku negativních jevů. Insta-
lace těchto systémů přináší 
bydlícím pocit bezpečí. Praxe 
ukazuje, že se v domech da-
ří dopadnout nezvané osoby 
toužící po cizím majetku, ná-
silníky, kteří si chtějí vyřizovat 
s bydlícími osobní účty, nebo 
ničitele majetku a zařízení ve 
společných prostorách domů.

Osm kamer
Pro takové řešení bezpečnosti 
v domě se rozhodli také druž-
stevníci ze SA 094 (blok 713)  
v ulici Jana Kříže na sídlišti 
Liščí Vrch. Nechali si ve svém 
domě nainstalovat nový kame-
rový systém se záznamem. 
Bylo osazeno osm kamer ve 
společných prostorách u vstu-
pů do objektu a na navazují-
cích chodbách.

Nelitovali peněz
Obdobně postupovali i vlast-
níci bytů ve SVJ 182 (blok 
338) na Hutnické ulici v Mos-
tě. Nelitovali peněz pro dobrou 
věc. Výsledkem je bezpečnější 
dům právě díky novému systé-
mu se záznamem. Kamerové 
jednotky se nacházejí ve spo-
lečných prostorách u vstupů 
do objektu.

Tři stačí
Také družstevníci ze SA 032 
bydlící ve věžovém domě v lit-
vínovské Tylově ulici č.p. 995 
zvedli ruku na výroční členské 
schůzi pro účelnou investici. Ná-
vrh na zřízení bezpečnostního 
kamerového systému v objektu 
se 44 byty se zalíbil. Je to už ně-
kolik měsíců, co jej využívají ku 
svému prospěchu. A nevadí, že 
mají jen tři kamery – na hlavním 
vchodu, na chodbě a ve výtaho-
vé kabině. Pro potřeby domu to 
plně postačuje.

Připravili: (pp, tiú)



Je nějaký rozdíl mezi druž-
stevním bytem, v němž bydlím,  
a bytem, který je v mém osob-
ním vlastnictví?

M. B., Most

Problematika rozdílů mezi by-
dlením v tzv. družstevním bytě  
a bytě v osobním vlastnictví je 
často dotazovaným problémem  
a proto jsem rád, že mohu alespoň 
stručně shrnout praktické rozdíly 
mezi vlastnictvím bytu a vlastnic-
tvím družstevního podílu spojené-
ho s právem na uzavření smlouvy 
o nájmu družstevního bytu. V kaž-
dodenním životě samozřejmě tyto 
rozdíly až tak nevnímáme, ale při 
jakémkoli nakládání s prostorem, 
ve kterém bydlíme, se potkáme  
s poměrně výraznými rozdíly.

Shrnuji tedy rozdíly mezi druž-
stevním bytem a bytem v osobním 
vlastnictví. Zaměřím se zejmé-
na na rozdíly v zápisech ve veřej-
ném seznamu, samotné oprávnění 
nakládat s tímto prostorem, jakož  
i převod práv k užívání prostoru, 
ve kterém bydlíme.

Prvním rozdílem je to, kdo daný 
byt vlastní. Informaci o tom, kdo 
je vlastníkem jakékoli nemovitosti  
v České republice totiž můžeme 
zjistit z veřejně přístupného na-
hlížení do katastru nemovitostí na 
webové adrese: https://nahlizeni-
dokn.cuzk.cz/.

V případě družstevního bytu, jak 
je tento pojem standardně v tuzem-
sku užíván, platí, že je ve vlastnic-
tví anebo alespoň ve spoluvlastnic-
tví bytového družstva. V katastru 
nemovitostí tedy zpravidla nalez-
neme jako vlastníka zapsané byto-
vé družstvo. Naproti tomu v přípa-
dě tzv. osobního vlastnictví bytu je 
v katastru nemovitostí u konkrétní 
bytové jednotky zapsaná ta osoba, 
která je jeho vlastníkem a bytové 
družstvo by do tohoto vlastnické-
ho práva při běžném užívání ne-
mělo zasahovat. Dozvědět se, kdo 
skutečně užívá ten daný byt, je 
tak mnohem jednodušší v případě 
osobního vlastnictví, kdy tuto in-
formaci zjistíme z katastru nemovi-
tostí (není-li byt dále pronajímán).  
U družstevního bytu bychom se 

museli obrátit na bytové družstvo, 
které to, kdo byt užívá, zjistí ze se-
znamu svých členů. Tyto seznamy 
však nejsou veřejně přístupné.

Navážu-li na výše uvedené roz-
díly v tom, kdo je vlastníkem pro-
storu, ve kterém bydlíme, tak se 
dále zaměřím na právní titul, na 
základě kterého můžeme pro-
stor užívat k bydlení. Pokud byt 
vlastníme, lze zjednodušeně říci, 
že již nic dalšího nepotřebujeme 
a tento můžeme řádně užívat, by-
dlet v něm, nebo jej někomu pro-
najmout. Jsme totiž vlastníky této 
hmotné nemovité věci a do naše-
ho vlastnictví by nám neměl nikdo 
nepřiměřeně zasahovat. V přípa-
dě družstevního podílu jsme vlast-
níky této nehmotné movité věci,  
s jejímž vlastnictvím může být spo-
jeno právo na uzavření smlouvy  
o nájmu s bytovým družstvem, kte-
ré je vlastníkem bytu. Pokud tedy 
bydlíme v družstevním bytě, právo 
k jeho užívání vyplývá z uzavřené 
smlouvy o nájmu.

V Mostě se podařilo od roku 2017 
vytřídit již téměř sedm set kilo-
gramů baterií. Ty Mostečané ode-
vzdali do nádob speciálně k tomu 
určených, které byly po městě 
rozmístěny.

Rekordní sběr se podařil v roce 
2021, kdy lidé odevzdali do sběr-
ných boxů připomínající vysoké tu-
busy více než 176 kilogramů baterií. 
„Možná se to nezdá, ale vzhledem 
ke skutečnosti, že jedna tužková ba-
terie váží pouhých zhruba 23 gra-
mů, se dá mluvit už o velkém množ-
ství,“ je přesvědčen Marek Radics  
z magistrátního odboru životního 
prostředí a mimořádných událos-
tí, který se problematikou odpadu 
v podobě použitých a vysloužilých 
baterií zabývá od samého počátku. 

„Daří se tak přispívat k ochraně pro-
středí a snižuje se tím množství ne-
bezpečného odpadu, který skončí na 
skládce. Odevzdané použité baterie 
jsou recyklovány a suroviny z nich 

získané, což jsou zejména těžké 
kovy, slouží k výrobě dalších pro-
duktů,“ dodává Marek Radics.
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Jaký je rozdíl mezi byty?

Družstvu se daří díky
klientům sběr baterií

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6

ZPRÁVY
ZE SAMOSPRÁV
A SPOLEČENSTVÍ
VLASTNÍKŮ
JEDNOTEK

Vchody, výtahy
Další litvínovský dům byl za-
jištěn bezpečnostním kamero-
vým systémem. Rozhodli se pro 
něj vlastníci ze SVJ 289 v ulici  
U Zámeckého parku č.p. 2001-
2003. Nainstalovaný nový ka-
merový systém samozřejmě se 
záznamem pro případ pátrání 
po nenechavcích, bordelářích 
či ničitelích majetku. V domě 
se třemi vchody a 67 byty by-
lo osazeno celkem čtrnáct ka-
mer. Nacházejí se na nejfrek-
ventovanějších místech pohybu 
osob. Kamery jsou ve vchodech 
do domu a ve výtahových ka-
binách.

Devatenáct kamer
A ještě jeden litvínovský dům 
byl vybaven kamerami. Jde  
o ten, v němž bydlí vlastníci by-
tů ze SVJ 262 na Mostecké uli-
ci č.p. 2012-2016. Dům s pěti 
vchody a 85 byty je nyní rovněž 
zabezpečen novým kamerovým 
systémem se záznamem. Bylo 
v něm osazeno devatenáct ka-
merových jednotek na vstupech 
do domu a ve vnitřních prosto-
rách v přízemí.

Šli do toho
Družstevníci rovněž nezahálejí, 
o čemž svědčí jejich snaha za-
jistit si svůj dům bezpečnostní-
mi prvky. Kamerový systém je 
ideální řešení. Proto družstev-
níci ze SA 080 (blok 706) na uli-
ci Josefa Ševčíka na sídlišti Liš-
čí Vrch „šli do toho“. Dům s 92 
byty se může „pochlubit“ dvaceti 
kamerami. Čtyři jsou ve výtaho-
vých kabinách a zbytek na pří-
stupech do domu a v souvisejí-
cích společných prostorách.

Kvalitnější bydlení
Ale pojďme otočit list a podívat 
se i na jinou akci, která lidem 
přinese pocit kvalitnějšího byd-
lení. Družstevníci ze SA 079 ze 
sousedního bloku 705 v ulici Jo-
sefa Ševčíka si nechali opravit 
střešní plášť a oplechovat ati-
ky. Těší je nová keramická dlaž-
ba ve vstupních chodbách v su-
terénu a výmalba společných 
prostor.

Připravili: (pp, tiú)

Kuriozita z SBD Krušnohor: Dva muži přinesli v lednu 2021 ve dvou krabicích 
opravdu hodně baterek – a různých druhů. „Vážily dohromady 13 kilogramů,“ 
oznámil naší redakci referent Marek Radics. Foto: Marek RADICS



V Mostě mohou lidé použi-
té baterie odevzdávat na čtyřech 
místech. Jsou jimi vstup do recep-
ce magistrátu města, vchod číslo 1  
do haly recepce Stavebního by-
tového družstva Krušnohor (toto 
místo sběru bylo zřízeno v listo-
padu 2019), Domov pro seniory 
Astra v Barvířské ulici a v měst-
ské knihovně. Pokud zrovna ne-
máte cestu namířenou na jedno  
z těchto čtyř míst, můžete vyslou-
žilé baterie odevzdat i v prodej-
nách elektro.

Sbírat a k recyklaci odevzdávat 
lze všechny typy běžných baterií 
používaných v domácnosti (knof-
líkové, mikrotužkové, tužkové, 
malé a velké monočlánky, ploché 

baterie, 9V baterie i akumuláto-
ry lehčí než 1 kg). Třídit lze třeba  
i baterie z notebooků, fotoaparátů, 
kamer a dalších elektrospotřebičů.

„Všem vám, kteří použité bate-
rie nevhazujete do směsného ko-
munálního odpadu (černé kon-
tejnery a popelnice) děkujeme, 
protože tímto svým jednáním de-
klarujete, že vám není stav život-
ního prostředí lhostejný,“ zdůraz-
nil Marek Radics.

A proč vůbec máme baterie od-
dělovat od běžného odpadu a vha-
zovat do speciálních nádob? „Jsou 
totiž nebezpečným odpadem, jeli-
kož obsahují těžké kovy – zejména 
zinek, nikl, kadmium, kobalt, olo-
vo apod. Nadmíru jsou v nich hod-
notné kovy, jako například stříbro, 
platina či lithium. Ty se dají zno-

vu využít. Jen pro představu – ze 
100 kg použitých baterií je možné 
získat 65 kg kovonosných surovin, 
které lze využít například ve sta-
vebnictví, dále při výrobě popel-
nic, sklokeramických desek, oka-
pů, ale třeba i šperků, hudebních 
nástrojů, kosmetiky a mnoha dal-
ších produktů. Z tužkových bate-
rií recyklací získáváme dále ocel, 
mangan, měď atd. Z dalších typů 
baterií pak také olovo, zmiňované 
kadmium, kobalt a stříbro. Díky 
druhotným surovinám získaným 
recyklací šetříme nerostné zdroje 
a nemusíme životní prostředí za-
těžovat další těžbou surovin,“ vy-
světlil Marek Radics.

Petr PROKEŠ
(za využití veřejných zdrojů)

S rozdíly uvedenými v před-
chozím odstavci je pak také spoje-
no omezení týkající se přenechá-
ní bytu třetí osobě. U osobního 
vlastnictví se nikoho ptát nemusí-
me a můžeme s třetí osobou uza-
vřít smlouvu o nájmu. Pokud ale 
chceme přenechat do výhradního 
užívání třetí osobě byt družstev-
ní, budeme zpravidla potřebovat 
souhlas bytového družstva, neboť 
se jedná nikoli o nájem (v tom již 
bydlíme my), ale až o podnájem.

U rozdílů v nakládání s bytem 
družstevním a s bytem v osob-
ním vlastnictví ještě chvíli zůsta-
nu a popíši specifika převodů jed-
notlivých práv. Vlastnické právo  
k bytu v osobním vlastnictví se 
standardně převádí na základě 
kupní smlouvy. Tato se pak před-
kládá katastrálnímu úřadu, kte-
rý provede zápis změny vlastníka  
v katastru nemovitostí. Účinky ta-
kového převodu nastávají ke dni 
dojití návrhu na vklad tohoto práva 
do katastru nemovitostí katastrál-
nímu úřadu. K převodu družstev-

ního podílu ale dochází na základě 
smlouvy o převodu podílu uzavře-
né mezi převodcem (původním 
členem) a nabyvatelem (novým 
členem), přičemž zpravidla ten-
to převod nabývá účinnosti dnem 
doručení bytovému družstvu, kte-
ré je vlastníkem bytu, na jehož ná-
jem má nový člen z titulu vlastnic-
tví družstevního podílu nárok.

Poměrně citelným rozdílem, 
který se může objevit zejména 
při převodu družstevního podí-
lu, jsou omezení, kdo může být 
členem bytového družstva, která 
mohou určit stanovy. Při osobním 
vlastnictví taková omezení nejsou 
a byt lze převádět neomezeně. 
Bytové družstvo však může ome-
zit ve prospěch svých členů, kdo 
může být jeho členem a tedy také 
nájemcem družstevního bytu. Lze 
tak třeba vyloučit možnost práv-
nické osoby být členem družstva. 
Rovněž lze, až na výjimky, vylou-
čit spoluvlastnictví družstevního 
podílu anebo určit, že členem ne-
může být cizinec bez trvalého po-
bytu v České republice. Dle mého 
názoru ale určování omezení má 

své meze a nesmí být nepřiměře-
ně diskriminační. V návaznosti na 
uvedené proto nedoporučuji pod-
mínit členství v družstvu výhrad-
ně českým občanstvím, ale umož-
nit členství také cizincům, kteří 
mají v České republice povolen 
trvalý pobyt, neboť to dokládá 
jejich skutečný zájem dlouhodo-
bě se zdržovat v tuzemsku shod-
ně jako čeští občané. V opačném 
případě by vyloučení cizinců s tr-
valým pobytem v České republice 
mohlo být vnímáno jako již nepři-
měřeně diskriminační a jeho apli-
kace v praxi ohrožena.

Závěrem tedy shrnuji hlavní 
rozdíly mezi osobním vlastnic-
tvím bytu a vlastnictvím družstev-
ního podílu, se kterým je spojeno 
právo na uzavření smlouvy o ná-
jmu. Prvním rozdílem je skuteč-
nost, že v prvním případě vlast-
níme přímo nemovitou věc, což 
se zapisuje do veřejně přístup-
ného katastru nemovitostí, kdež-
to ve druhém případě vlastníme 
družstevní podíl, který je nehmot-
nou movitou věcí a evidence čle-
nů vedená bytovým družstvem je 

neveřejná. Byt v osobním vlast-
nictví pak užíváme z titulu vlast-
nictví, kdežto u družstevního bytu 
se uzavírá smlouva o nájmu. V pří-
padě družstevního bytu jsou s tím 
spojená některá omezení s naklá-
dáním s tímto prostorem, ale na 
druhou stranu by v přiměřené míře 
mělo bytové družstvo o byt a spo-
lečné prostory pečovat a také pla-
tit daň z nemovitých věcí, kterou 
hradí přímo vlastník bytu. Záro-
veň je rozdílem také to, kdo může 
daný prostor užívat, neboť u osob-
ního vlastnictví o tomto rozhodu-
jeme bez omezení my, jako vlast-
níci, kdežto u družstevních bytů 
toto může být přiměřeně omezeno 
ve stanovách. Jak je patrno z výše 
uvedeného, rozdíly jsou poměrně 
znatelné, a to zejména v případě 
nakládání se svým vlastnictvím.  
V obou případech lze ale nalézt 
výhody i nevýhody a je pouze na 
každém z nás, jakým způsobem se 
rozhodneme bydlet.

Mgr. Pavol ŠIMON
Belšán & Partners,
advokátní kancelář
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Družstvu se daří díky klientům sběr baterií

Jaký je rozdíl mezi bytem družstevním
a bytem v osobním vlastnictví?

 PRÁVNÍ PORADNA

Dokončení ze str. 5

Tubus určený pro sběr použitých ba-
terií se nachází ve vchodu 1 budovy 
správy družstva. Jeho naplnění napo-
vídá, že je hodně klientů Krušnohoru, 
kteří do něj baterky vhazují.

Foto: Petr PROKEŠ
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A pokračoval: „Válka na Ukra-
jině vše velmi rychle změni-
la, rozhýbala geopolitické šachy 
jako žádný jiný konflikt od druhé 
světové války a uvrhla nejen vál-
čící strany, ale i celou Evropu do 
ekonomických problémů a ener-
getické krize.“

ZELENÁ DOHODA

Za této složité situace Jan Vy-
sloužil předpokládal, že Evrop-
ská unie takříkajíc dostane rozum  
a ustoupí – byť třeba jen dočasně 
– od realizace kroků spojených se 
Zelenou dohodou: „Je skoro zará-
žející, že ani za těchto okolností 
Evropská unie nechce přehodno-
tit své cíle v rámci Zelené doho-
dy. Určité zvolnění nasazeného 
tempa ve snaze o dosažení klima-
tické neutrality by určitě za sou-
časného stavu bylo namístě.“

Pan předseda se vrátil také  
k obavám veřejnosti vyslovova-
ným v průběhu mnoha měsíců 
předchozího roku, jež okomento-
val slovy: „Mnohé země Evropské 
unie včetně České republiky zača-
ly hledat náhradu ruského zemní-
ho plynu. Jeho nedostatek a vyso-
ké ceny energií způsobují zásadní 
problémy naší ekonomice, která 
se sotva vzpamatovala ze dvou let 
ekonomické krize způsobených 
covidovou pandemií.“

KRIZE A DRUŽSTVA

A jak se dotýkají popsané pro-
blémy oblasti bydlení? „Energe-
tická krize se pochopitelně ne-
vyhnula ani bytovým družstvům  
a velmi silně dopadá na jejich 
hospodaření. Tento problém se 

samozřejmě týká i družstev vý-
robních, spotřebních a zeměděl-
ských. Ačkoli mají jednotlivé 
družstevní svazy své specifické 
problémy, drahé energie jsou pro-
blémem společným, které se sna-
ží řešit nejen samostatně, ale  
i prostřednictvím Družstevní aso-
ciace České republiky, které náš 
svaz v roce 2022 předsedal. Stá-
vající dvojciferná inflace se pro-
mítá do cenové tvorby komodit, 
výrobků i služeb poskytovaných 
družstvy a některé z nich mohou 
bojovat o samotné přežití.“

POMOCNÁ RUKA

Co na to všechno negativní 
dění kolem nás reaguje stát? Exis-
tuje pro něj nějaká rada? „Nápo-
mocnou ruku by měl v této neleh-
ké době podat stát. Pozitivně lze 
například hodnotit při pohledu 
družstevní optikou v oblasti spo-
třebního družstevnictví finanč-
ní podporu prodejen na venkově 
v obcích s počtem obyvatel pod 
jeden tisíc. Z vlastní zkušenosti 
vím, že tyto prodejny velmi čas-
to plní funkci jediného „kulturní-
ho střediska“ v dané obci, kde se 
místní obyvatelé potkávají a při 
nákupu řeší i své problémy a kaž-
dodenní starosti,“ zmínil Jan Vy-
sloužil.

HLEDÁNÍ CEST

„Na druhou stranu musím bo-
hužel konstatovat, že řadu věcí 
se nedaří prosadit a jednání se 
zástupci státní správy a politi-
ky nejsou vůbec jednoduchá, ba 
naopak. Někdy mám pocit, že 
zbytečně hledáme nikým nepro-

bádané cesty namísto toho, aby-
chom se jednoduše poučili v za-
hraničí. Jako jeden případ za 
všechny lze uvést složitá a dlouhá 
jednání ohledně zastropování cen 
energií. Nařízení vlády upravující 
tuto problematiku nebyla konzul-
tována s odborníky z praxe, byla 
vydávána a následně zase rušena, 
nebo novelizována v rychlém sle-
du, což samo o sobě budilo rozpa-
ky a vyvolávalo kritiku. Upřímně 
ale říkám, že vládě vůbec nezá-
vidím její situaci a uvědomuji si, 
že na složité problémy neexistu-
jí jednoduchá řešení,“ konstato-
val Jan Vysloužil a dodal, že by 
vláda měla více naslouchat do-
poručením odborné veřejnosti, 
včetně zástupců Svazu českých  
a moravských bytových družstev 
i ostatních členských družstev-
ních svazů sdružených v Druž-
stevní asociaci České republiky.

JSEM OPTIMISTA

„Přes veškeré problémy, kte-
ré nás v roce 2022 potkaly a je-
jichž dopad pocítíme i v roce 
2023, jsem optimista. Pevně vě-
řím, že kritický rok 2023 zvládne-

me a potvrdíme tak, že družstva 
mají svůj význam i v době tržní-
ho hospodářství. Pokud se vyrov-
nala s nepřívětivým legislativním 
prostředím po roce 1989 i v letech 
nedávných, zvládnou a překonají 
nepochybně i stávající krizi,“ vy-
jádřil přesvědčení Jan Vysloužil.

Zároveň připomněl, že v roce 
2023 proběhnou volby do všech 
vrcholných orgánů Svazu čes-
kých a moravských bytových 
družstev. „Budeme chtít navázat 
na výsledky naší práce v uplynu-
lém roce. Určitě bych zde chtěl 
vyzdvihnout úlohu svazu při pro-
jednávání novely zákona o služ-
bách, který nabyl účinnosti od  
1. ledna 2023 a bude mít zásadní 
dopad na činnost družstev v pozi-
cích správců a vlastníků bytů. Po 
dlouhých a složitých jednáních 
s poslanci, senátory a pracovní-
ky Ministerstva pro místní rozvoj 
se nám podařilo z návrhu novely 
zákona vypustit povinnost zasílá-
ní měsíčních informací o tom, že 
jsou k dispozici nová data o spo-
třebách energií. Bude stačit pouze 
jedno prokazatelné informování 
o tom, kde a v jakých termínech 
budou data k nahlédnutí a ke sta-
žení. Troufám si tvrdit, že úspo-
ry nákladů u velkých družstev se 
mohou pohybovat v řádech sto-
vek tisíc korun ročně,“ uvedl Jan 
Vysloužil.

KOMUNITNÍ  
ENERGETIKA

Předseda svazu očekává v tom-
to roce posun i v oblasti komunit-
ní energetiky a sdílení elektrické 
energie vyrobené fotovoltaický-
mi elektrárnami na střechách by-
tových domů. „U přípravy nové 
legislativy upravující tuto proble-
matiku náš svaz opět bude, a to 
prostřednictvím členství v Unii 
komunitní energetiky,“ upozornil 
Jan Vysloužil a slíbil, že o postupu 
prací bude vedení svazu veřejnost 
průběžně informovat.

Text: Petr PROKEŠ
Foto: Vít ŠPAŇHEL

„Pokud se mám poohlédnout za uplynulým rokem 2022 a re-
kapitulovat nejdůležitější události, pak samozřejmě musím 
začít událostí, která po předchozím covidovém období při-
nesla další ránu do našeho vnímání světa a toho, co Evropa 
již dlouhá léta brala jako naprostou samozřejmost – mír, 
prosperitu a období hospodářského růstu,“ zahájil novoroč-
ní ohlédnutí v celostátním časopisu Bytová družstva – SVJ 
– správa domů JAN VYSLOUŽIL, předseda Svazu českých 
a moravských bytových družstev.

Řadu věcí se nedaří prosadit, jednání
s politiky jsou složitá, říká Jan Vysloužil

Jan Vysloužil, předseda Svazu čes-
kých a moravských družstev, ve své 
kanceláři v pražském Podolí.



Návrh na změnu názvu před-
nesl tehdejší předseda předsta-
venstva Dr. Ing. Karel Poloch 
jako názor, který vzešel od členů 
představenstva družstva.

OD 1. LEDNA 1980

Návrh spojený se změnou 
článku 1 stanov se setkal s velice 
pozitivním ohlasem. Z přítom-
ných 93 delegátů získal podpo-
ru 90 hlasujících, pouze 3 dele-
gáti se zdrželi hlasování. Název 
Stavební bytové družstvo Kruš-
nohor začal platit s účinností od  
1. ledna 1980.

1 278 BYTŮ

V porovnání s dnešním sta-
vem spravoval Krušnohor počát-
kem 80. let poměrně málo bytů. 
V polovině prosince 1981 se jed-
nalo přesně o 1 278 bytových 
jednotek v Mostě, Litvínově  
a Janově.
n V Mostě se byty Krušnoho-
ru nacházely ve třinácti blocích 
v ulicích Vítězslava Nezvala,  
V Zahrádkách, 1. máje, Obránců 
míru, U Lomu, Slovenského ná-
rodního povstání, Karla Jaromí-
ra Erbena, Družstevní, Maxima 
Gorkého, Lipová, Růžová, Bo-
huslava Martinů, Jana Kubelíka 
a Jiřího Wolkera.
n V Litvínově to bylo v šesti do-
mech v ulicích Čapkova, Ukra-
jinská a Josefa Kajetána Tyla.

n V Janově šlo o devět čísel po-
pisných v bloku G.

31. PROSINCE 1981

Podstatným datem v histo-
rii SBD Krušnohor se stal také 
31. prosinec roku 1981. K tomu-
to datu rozhodl totiž Český svaz 
bytových družstev – severočeský 
krajský výbor v Liberci – o slou-
čení stavebních bytových družstev 
Krušnohor (přejímající družstvo) 
a SBD zaměstnanců Chemických 
závodů ČSSP v Litvínově (přejí-
mané družstvo).

„Ke dni sloučení stávají se čle-
nové přejímaného SBD CHZ 
ČSSP Litvínov členy přejímající-
ho SBD Krušnohor Most, na které 
přecházejí všechna práva a závaz-
ky zanikajícího družstva bez likvi-
dace,“ praví se v usnesení výboru, 
odůvodněném „důležitým spole-
čenským zájmem“ a „záměrem 
vytvořit předpoklady pro vznik 
ekonomicky stabilizovaného a or-
ganizačně uceleného družstva“.

Integrace pochopitelně při-
nesla mnohem větší prospěch 
SBD Krušnohor. Ostatně jeho 
předseda Dr. Ing. Karel Poloch 
se podle vzpomínek pamětníků 
v tomto procesu nemálo osobně 
angažoval.

DVA FUNKCIONÁŘI

Litvínovské družstvo bylo za-
loženo již v roce 1962. Název 

SBD zaměstnanců CHZ ČSSP 
v Litvínově dostalo o čtyři roky 
později. Zakládajícími členy  
a do roku 1970 jedinými funkci-
onáři družstva, kteří zajišťova-
li celou jeho správu, byli předse-
da Ing. Zdeněk Čivrný a Oldřich 

Kořán. V roce 1969 vstoupil do 
vedení pozdější předseda Jan 
Lev, po integraci výrazná osob-
nost SBD Krušnohor.

700 DRUŽSTEVNÍKŮ

V době integrace do Krušno-
horu družstvo chemických zá-
vodů spravovalo devět domů  
v Litvínově (dva v ulici U Zá-
meckého parku, dva v Rus-
ké, jeden ve Valdštejnské a čty-
ři novější věžáky v Tylově ulici  
v sousedství nákupního středis-
ka Máj) a jeden mezibořský dům 
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Jak došlo k pojmenování Krušnohor? 
Upekli to při sezení v Luně

Svůj nynější název, který je dnes už známou a hlavně dob-
rou zavedenou značkou, získalo Stavební bytové družstvo 
Krušnohor v průběhu jednání nejvyššího orgánu družstva 
– shromáždění delegátů – dne 30. října 1979 v mostecké 
restauraci Luna.

Obchodní rejstřík zachycuje celou historii existence SBD Krušnohor.
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Milovníky administrativních kroků 
jistě fascinují stará data.

s celkem 376 byty. Sdružovalo 
okolo 700 družstevníků, jedna-
lo se tedy na svou dobu o velké 
družstvo.

V 70. letech se k družstvu při-
členilo tzv. SBD mládežníků, 
tedy družstvo pro výstavbu ro-
dinných domů v Chudeříně, kte-
ré tvořili rovněž zaměstnanci 
chemických závodů. SBD che-
mických závodů tedy od tohoto 
sloučení spravovalo i 36 zděných 
rodinných domků v Chudeří-
ně. Ty byly postaveny svépomo-
cí během pěti let (od roku 1974).  
V čele „domkářů“ stáli funk-
cionáři družstva Jan Brtnický  
a Dobroslav Kůrka.

LEV A KÁNĚ

Před sloučením s Krušnoho-
rem zasedalo sedmičlenné před-
stavenstvo SBD chemických 
závodů ve složení Jan Lev, Zde-
něk Čivrný, František Jandásek, 
Dobroslav Kůrka, Josef Dra-
goun, Werner Dittrich a meziboř-
ský člen Jiří Káně.

POSÍLENÁ POZICE

Zápis do podnikového rejstří-
ku po začlenění SBD zaměstnan-
ců CHZ ČSSP Litvínov do SBD 
Krušnohor byl stvrzen kolky  
v hodnotě 36 korun českosloven-

ských. SBD Krušnohor tak znač-
ně „posílilo pozici“ na Litvínov-
sku – získalo do své správy byty 
v Litvínově, Meziboří, význam-
nou lokalitou s byty ve správě 
Krušnohoru se stalo i janovské 
sídliště.

Text: Radek PETRŽILKA
Titulek a mezititulky: 

KRUŠNOHOR

Foto: Petr PROKEŠ

Zdroj:  
Z historie SBD Krušnohor

Vydavatel:  
© SBD Krušnohor (2002)

Dům v Ukrajinské ulici nedaleko centra Litvínova je pamětníkem začátku působení Krušnohoru v podkrušnohorském 
městě. Jeho samospráva byla ustavena jako zcela první (proto nese označení SA 001). Dům má kromě toho velký význam 
pro bydlící z Litvínova a Meziboří. Je v něm totiž zřízena pobočka správy družstva, vchod do ní je z boční strany objektu.

Janov – blok G v Hamerské ulici. V 80. letech byl v této lokalitě prvním „kruš-
nohorským“. Nejde o mrňouse. Má devět vchodů a tedy devět čísel popisných.

Dva „bonbonky“ – „dvojčata“ v ulici U Lomu patřily ke třinácti blokům, které 
na počátku 80. let Krušnohor v Mostě měl. Domy jsou v přízemí propojeny tech-
nickým a společenským zázemím – a tak družstevníci mají možnost se setkávat  
a vyvíjet různé aktivity, což také činí. Bydlící mají k sobě lidsky tak blízko, že byť  
v domě působí dvě samosprávy (SA 013 a SA 014), akce pořádají společně, včet-
ně schůzí. Naplňují tak odkaz myšlenky bytového družstevnictví.
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Družstvo zprovoznilo nové webové

V době vydání tohoto čís-
la zpravodaje je to měsíc od je-
jich zprovoznění. Jde o novinku  
v životě družstva a tedy i o důvod  
k rozhovoru.

Pane Gerthnere, proč vůbec 
došlo ke změně webových strá-
nek Krušnohoru?

Úplně první verze webových 
stránek družstva vznikla před 
více než dvaceti roky. V průběhu 
let byly stránky několikrát poměr-
ně zásadně – a to nejen vizuálně 
– modernizovány. Přesto na nich 
zůstával otisk doby jejich vzniku. 
Se vzrůstajícím počtem návštěv-
níků stránek, kteří pro přístup  
k nim používají mobilní zařízení 
(například chytré telefony) bylo 
jasné, že budeme muset udělat ra-
dikální změnu.

Co jste tedy změnili?
Šlo o to zmodernizovat stránky 

nejen vizuálně, ale i koncepčně. 
Podle prvních poznatků a ohlasů 
od klientů se zdá, že se náš záměr 
povedl. 

O původní stránky se ale 
družstvo vaším prostřednic-
tvím přece staralo… 

Staralo, ale – jak jsem již uve-
dl – grafika i koncepční přístup 
odpovídaly době vzniku původ-
ních webových stránek. Po celé 
dvacetileté období se s nimi pra-
covalo tak, že se na nich někde 
něco ubralo, někde něco přidalo, 
na základě vyvíjející se legisla-
tivy cosi aktualizovalo a podob-
ně. Zabývali jsme se i připomín-
kami uživatelů, kterým vadilo, že 
na stránkách nemohou něco na-
jít. Jde samozřejmě o úhel pohle-
du. Protože jsem úpravy na webu 
dělal já, znal jsem stránky „jako 
své boty“, a proto mi ani nepřipa-
dalo, že by na nich bylo něco ne-
dohledatelného či dokonce něco 
nelogického. Zmíněné připomín-
ky mohly vyplývat třeba i z malé 
zkušenosti uživatelů z práce s po-
čítačem. Nicméně jsme k těm-
to připomínkám uživatelů při-
hlédli. Společně jsme se s kolegy  
z technického a investičního úse-
ku družstva, ale také s vedoucími 

pracovníky správy družstva i čle-
ny softwarové komise zamýšle-
li nad obsahem našeho webu, ale  
i nad tím, jak by se stránky mohly 
udělat nově a moderněji.

K čemu jste dospěli?
Rozhodli jsme se koncepčně 

je udělat úplně jiným způsobem.  
V tomto směru byl velkým příno-
sem inovativní přístup vedoucí na-
šeho úseku a zároveň náměstkyně 
ředitele správy družstva Hany Ján-
ské. Ta navrhla – po svých zkuše-
nostech s jinými webovými strán-
kami – zvolit princip „existuje 
problém a chci ho vyřešit“. Základ 
nových stránek družstva je pro-
to pro naše klienty postaven prá-
vě na tomto principu. V praxi to 
tedy znamená, že klient jde na web 
s tím, co chce vyřešit a od webu 
očekává, že se vzniklého problé-
mu zbaví. V případě našeho druž-
stva ale existuje ještě jiná potíž. 
Máme totiž klienty ze dvou skupin 
bydlících – družstevníky a vlast-
níky bytů. Řešení jejich problémů 
je proto mnohokrát jiné, i když ne 
úplně. V podstatě se může mírně 
odlišovat. Klient tedy hledá řešení 
pro byt v družstevním domě, nebo 
hledá řešení pro byt ve společen-

ství vlastníků. A pak máme ještě 
další uživatele – a těmi jsou před-
sedové samospráv a společenství 
vlastníků jednotek. A ti jsou zvláš-
tě nároční. Na webu často hledají 
dokumenty, které aktuálně potře-
bují pro výkon své funkce.

Vy vlastně říkáte to, že ten, 
kdo je zrovna připojený na web 
družstva, musí vědět, kým je…

… a co hledá. Ano, je to tak. 
Dotyčný uživatel stránek musí 
opravdu toto vědět. Jestliže umí 
ovládat počítač, což je vůbec 
předpoklad pro práci s webový-
mi stránkami, musí mít ujasně-
no, zda je družstevníkem či vlast-
níkem bytu. A pokud ujasněno 
nemá, pak by nám měl zavolat  
a my mu jeho postavení ujasníme. 
Předpokládáme také, že klient ví, 
co chce připojením na web druž-
stva řešit či o čem se chce infor-
movat. Například chce změnit po-
čet bydlících v bytě. Na stránkách 
si tedy najde text, který popisuje 
postup pro řešení jeho dotazu či 
problému. Klient následně zjistí, 
že musí vyplnit příslušný formu-
lář a odevzdat jej v zákaznickém 
centru na správě družstva. Jde  
o rozdíl od předchozí verze webu, 

Moderní, přehledné a účelné – těmito slovy charakterizoval 
nové webové stránky Stavebního bytového družstva Krušnohor 
správce počítačové sítě DANIEL GERTHNER.

Nenechte se vyvést z míry. Po zadání webové adresy www.sbdkrusnohor.cz se na obrazovce vašeho počítače, tabletu či mobilního telefonu objeví text usnesení 
soudu. Klikněte na křížek (vpravo nahoře) a usnesení se zavře. Zpřístupní se vám obsah webu, který hledáte.
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stránky. Jak se vám líbí? Napište nám

v níž byly v příslušné sekci všech-
ny formuláře na jednom místě, 
a spousta klientů se v tom vel-
kém množství dokumentů neby-
la schopna zorientovat. Usoudili 
jsme proto, že v nové verzi by to 
mělo být výrazně jednodušší. Kli-
ent má problém a chce ho vyřešit. 
Najde si tedy popis postupu ře-
šení jeho problému a k popisu je 
hned připojený příslušný formu-
lář k vyplnění. Je to jednoduché, 
přehledné a pro klienty výrazně 

jednodušší. I z tohoto našeho po-
stupu je patrné, že jsme pracovali 
při přípravách nového webu s při-
pomínkami klientů vzniklých při 
užívání předchozí verze stránek.

Kdo je tvůrcem nových 
webových stránek družstva?

Jejich zhotovitele jsme vy-
brali prostřednictvím výběrové-
ho řízení. Vyhrála mostecká firma 
NEXU, s. r. o., jejíž nabídka nej-
více vyhovovala našim kritériím. 

Zde bych chtěl uvést, že ve vý-
běrovém řízení nebyly obeslány 
pouze místní firmy, ale i několik 
společností „Z PRAHE“.

I když nové stránky v pod-
statě chválíte, přece jen je na-
místě otázka takříkajíc na tělo: 
Neskrývají nějaké překvapení 
nebo dokonce záludnost?

Záludnost určitě ne, ale pře-
kvapení možná ano. Zvláště pro 
ty, kteří se na web připojí poprvé. 

Jako první jim totiž naskočí na ob-
razovku počítače či mobilního te-
lefonu stránka s textem usnesení 
soudu. Toto umístění nevychází 
z našeho rozhodnutí a pro mno-
ho uživatelů je překvapivé, proto-
že opticky vlastně brání přístupu 
k vlastnímu obsahu webu. Jak se 
k němu dostat? Stačí kliknout na 
křížek, který stránku s usnesením 
soudu zavře. Klient se takto snad-
no dostane k tomu, co chce pro-
střednictvím webu řešit.

Když přece jen vzniknou  
v souvislosti s provozem nových 
stránek družstva nějaké nejas-
nosti, kam se mohou jejich uži-
vatelé obrátit se svými dotazy?

A nejen s dotazy. Stránky by-
chom rádi postupně vylepšovali. 
Chceme proto využít konkrétních 
poznatků a zkušeností uživate-
lů webu. Budu rád, když mi pří-
padné návrhy na vylepšení pošlou  
e-mailem na adresu sprava.site@
sbdkrusnohor.cz

Rozmlouval: Petr PROKEŠ
Vizualizace stránek:  
Daniel GERTHNER

Takto vypadá kompletní hlavní stránka webu Krušnohoru v aktuální verzi (ke dni 13. února 2023).

A takto uvidíte web družstva na mo-
bilním telefonu.
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Předsedům se letos věnoval ře-
ditel správy družstva František 
Ryba, vedoucí technického a inves-
tičního úseku Hana Jánská, vedou-
cí ekonomického úseku Kateřina 
Kurková a vedoucí úseku vnitř-
ní kontroly, integrovaného systému 
řízení Monika Kordíková..

DŮLEŽITOST PORAD

Ptáte se, proč jsou tyto pora-
dy důležité? Není to pro předse-
dy a vedoucí pracovníky družstva 
ztráta času? Vše objasní slova, 
která vloni na první poradě po 
dvouleté covidové pauze pronesl 
ředitel správy družstva František 
Ryba. Připomeňme si je.

„Po několika letech historicky 
zahajuji první poradu předsedů. 
Rád vás vidím, protože bez osob-
ního styku se tato práce moc dělat 
nedá. My jsme sice hodně postou-
pili ve využití elektroniky, zaplať 
bůh se nám to zúročilo v tom, že 
jsme v podstatě nejdál v republice 
mezi bytovými družstvy v oblas-
ti využívání elektronických sys-
témů, digitalizace, všeho, co tady 
máme a hlavně kontaktu s vámi 
předsedy. Když tedy začala pan-
demie, tak jsme všechno urychli-
li, abychom vám umožnili kontakt 
s našimi pracovníky a pak už se to 
jenom vyvíjelo. Jsem velice rád, 
že se můžeme takto sejít. Součas-
ně je potěšitelné, že můžeme dě-
lat schůze v domech. Když nebyly 
poprvé, tak jsme se ještě usmíva-
li. Řekli jsme si, ať si lidé odpo-
činou. Holt jednou nepůjdou na 
schůzi. Je ale zapotřebí řadu věcí 
schválit, protože legislativa je po-
stavená tak, že to nejde schválit ji-
nak než na schůzi. Víte, že chví-
li platil zákon lex covid, který 
umožňoval hlasování per rollam, 
toho jsme hned využili. Aspoň jste 
si nechali schválit hospodaření 
nebo schválit nějakou akci, ale ten 
zase přestal platit, takže to neby-
lo jednoduché. Řadu měsíců byla 

správa družstva uzavřená, to bylo 
v nejhorším období, kdy se všech-
no zavíralo. To jsme měli třináct 
nakažených lidí, což z celkového 
počtu padesáti šesti není zrovna 
málo. Prožili jsme si to všechno 
a teď doufáme, že se to bude su-
nout k normálu a že budeme moci 
normálně fungovat.“ Tolik slova 
Františka Ryby.

A nyní pojďme do letoška.

OBSAH

Porada předsedů byla zaháje-
na stručnými výklady z jednotli-
vých úseků družstva, kterých se 
ujali přítomní vedoucí pracovníci.

Správa družstva připravila 
pro přítomné předsedy SA/SVJ 
dvanáctistránkový písemný ma-
teriál, obsahující podrobné in-
formace vycházející z činnos-
ti jednotlivých úseků a oddělení 
Krušnohoru. Tento materiál za-
hrnoval vývoj v legislativě, po-
pis opatření k řešení situace na 
trhu s energiemi, podrobnou in-
formaci o dluzích, o činnosti 

správy družstva, popis postupují-
cí elektronizace správy družstva 
a novinky v této oblasti, dále in-
formace z činnosti technického  
a investičního oddělení, infor-
mace o činnosti ekonomické-
ho úseku, úseku vnitřní kontroly 
a integrovaného systému říze-
ní. Závěrem porady byla probrá-
na příprava výročních členských 
schůzí samospráv a shromáždění 
vlastníků jednotek.

Druhá část porady byla tradič-
ně věnována diskusi, v níž před-
sedové SA/SVJ mohli požádat 
vedoucí pracovníky o vysvětle-
ní některých sdělení a mohli také  
s vedením družstva probrat i ně-
které záležitosti svých domů.

VÝVOJ DRUŽSTVA

Úvodem jednání ředitel správy 
František Ryba zhodnotil vývoj 
družstva v roce 2022. Mimo jiné 
se zmínil také o skupině osob, 
která opakovaně škodí družstvu 
a nemá zájem na jeho stabiliza-
ci. Uvedl, že za toho stavu vzniká 
podezření, že je jejím cílem druž-
stvo rozbít. „Čím můžeme toto 
tvrzení doložit? Tato skupina po-
stupně napadla jednání shromáž-
dění delegátů z prosince 2021, 
z března a června 2022. Zruši-
la tak nejenom volbu představen-
stva družstva a kontrolní komi-

se, ale i schválení stanov družstva  
a volebních řádů, ale také schvá-
lení hospodaření družstva a ostat-
ní usnesení jednání nejvyššího 
orgánu družstva. Jako důvod uvá-
děla, že je málo delegátů, kteří 
zastupují družstevníky-vlastníky. 
Soudce, který tyto kauzy sou-
dí bezmyšlenkovitě a opakova-
ně uvádí, že družstvo má mít 80 
delegátů – to je počet delegátů, 
který jsme měli v době, než jsme 
ukončili členství v družstvu druž-
stevníkům-vlastníkům. Dnes ale 
již 9 tisíc těchto členů vystoupilo  
z družstva a zbývá jich zhruba  
1 400. Tento počet by mělo zastu-
povat pět delegátů. My jsme zvo-
lili jednoho, takže chybí čtyři de-
legáti. Čtyři chybějící delegáti ale 
nemohou ovlivnit hlasování sou-
časného 37členného shromáždě-
ní delegátů. To vědí jak žalobci, 
tak soudce. Stačilo by tedy vy-
zvat družstvo, aby provedlo ná-
pravu. A protože je jasně vyme-
zeno, kde ti čtyři delegáti chybí, 
šlo by udělat doplňující volby.  
O to ale nikdo nemá zájem.  
V současnosti vše opět řeší práv-
níci. Jenom pro zajímavost: Skupi-
na, o níž hovoříme, podala od roku 
2016 na družstvo asi 120 žalob, 
na společenství vlastníků jednotek  
30 žalob a dále několik desítek 
trestních oznámení,“ uvedl ve 
svém vystoupení František Ryba.

Ve druhé polovině února a začátkem března se ve Stavebním 
bytovém družstvu Krušnohor každoročně konají porady ve-
dení družstva s předsedy samospráv a společenství vlastníků 
jednotek. Letošní porada byla druhá po předchozím roce 
2022, kdy se po covidové pauze konala porada první, zname-
nající obnovu dlouholeté tradice pravidelných setkání.

Na poradách předsedů bylo probráno vše,

Sál učebny ve 4. patře budovy správy družstva zaplněný předsedy SA/SVJ.
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LEGISLATIVA

Ředitel správy zároveň poho-
vořil o legislativě.

Sdělil, že novela zákona o evi-
denci skutečných majitelů vyšla 
ve Sbírce zákonů č. 245/2022 Sb. 
a nabyla účinnosti dnem 1. říj-
na 2022. Zdůraznil, že v souladu  
s evropským předpisem mají opět 
„skutečné majitele“ i SVJ. Proto 
se automaticky propíšou do evi-
dence členové statutárního orgá-
nu nebo osoba, která statutární or-
gán zastupuje.

Schválena je také novela zá-
kona o službách č. 67/2013 Sb. 
„Ta obsahuje pravidla vyplývající  
z nařízení a směrnic Evropské unie 
o energetické účinnosti včetně pra-
videlného informování o spotře-
bách. Schválený dokument obsa-

huje mimo jiné ustanovení, podle 
kterého splatnosti nedoplatku  
z vyúčtování nemá bránit formální 
vada vyúčtování,“ uvedl František 
Ryba. Ten to označil za správné, 
nebude totiž docházet ke zbyteč-
ným komplikacím a průtahům.

Docela velkou pozornost ná-
sledně ředitel správy družstva 
věnoval přípravě návrhu zákona  
o ochraně oznamovatelů. Jde  
o takzvaný whistleblowing. „To 
je pro mě osobně naprosto tragic-
ká záležitost. Někdo z vás to mož-
ná cítí jinak. Toto ale nebylo ani 
za minulého režimu, dokonce ani 
za předminulého režimu, tedy za 
fašistů – aby chránili udavače zá-

konem. To je prostě vrchol! Je to 
záležitost Evropské unie. Dou-
fám, že budou při projednání pří-
tomni poslanci, kteří mají v hlavě 
mozek a že tento zákon neodhla-
sují, protože to je něco hrozné-
ho,“ zkritizoval František Ryba. 
Je ale třeba dodat, že se jedná  
o předpis, jehož přijetí do české-
ho právního řádu je povinné na 
základě evropské směrnice. Podle 
dostupných informací by se měl 
týkat pouze zaměstnavatelů s pa-
desáti a více zaměstnanci.

O dalších zajímavých záleži-
tostech projednaných na pora-
dách předsedů SA/SVJ přineseme 
informace v článcích postupně 
publikovaných v dalších vydá-
ních zpravodaje.

Text a foto: Petr PROKEŠ

co je aktuální a potřebné k činnosti SA/SVJ

Předsedové dostali podrobný 
12stránkový materiál s potřebnými 
informacemi.

Jednání řídil a podrobnosti nejen  
z legislativy přednesl František Ryba. 
Hovořil i o potížích družstva.

Takové množství informací připravili pro předsedy pracovníci správy družstva. Bylo vidět, že předsedové písemné informace přivítali a materiál přijali jako pomůcku.

Nováčkem na poradě byl Jiří 
Makovský, předseda SA 065 (blok 
630), zvolený v květnu 2022.

Ing. Kateřina Kurková pohovořila  
o ekonomických záležitostech. Zmínila 
se i o vývoji dluhů.

Hana Jánská upozornila předsedy na 
nové webové stránky družstva a vyřeše-
ný problém s datovými schránkami SVJ.



V době uzávěrky tohoto vydá-
ní zpravodaje Krušnohor začala 
tuto funkci vykonávat další žena 
– Ivana Grégrová.

Ale vraťme se k Petře Sinku-
lové a poslechněme si, jaké jsou 
první zkušenosti z výkonu její 
činnosti.

Proč vůbec byla zřízena tato 
pracovní funkce?

Vznikla vlastně kvůli tomu, 
aby problémovější domy, které 
jsou momentálně bez domovních 
výborů SVJ a bez běžného úřed-
ního správce, byly udržované. Jde 
tedy o to, aby se o tyto domy ně-
kdo staral a aby bylo více času se 
zabývat problémy, které život by-
dlících doprovází.

Jaká je tedy konkrétně vaše 
pracovní náplň?

Označení funkce profesionální-
ho úředního správce vlastně zahr-
nuje přesně to, co dělám. Spravuji 
– ve spolupráci s bydlícími – kon-
krétní dům, který je, jak jsem se již 
zmínila, bez domovního výboru 
SVJ či běžného úředního správce. 
O dům se přece musí někdo starat. 
Slovo „úřední“ označuje skuteč-
nost, že jsem nebyla bydlícími zvo-
lena, ale jsem úřednicí pověřenou 
vedením družstva výkonem správy 
domu. Slovo „profesionální“ zna-
mená, že se tato funkce stala mojí 
profesí, za níž jsem družstvem pla-
cena. K výkonu práce využívám 
kancelář v budově správy družstva, 
v níž řeším administrativní záleži-
tosti. Jinak jsem hlavně v terénu, 
navštěvuji jednotlivé domy.

Co je takříkajíc vaším den-
ním chlebem?

V domech v kontaktu s bydlí-
cími řeším problémové věci pří-
mo na místě. Navštěvuji byty, ve 
kterých bydlí ti, kteří bydlet zrov-
na moc neumějí. Jsou hluční, vy-
tvářejí konflikty, jsou neplatiči atd. 
V domech zajišťuji realizaci zaká-
zek týkající se údržby objektu, ale 
zabývám se samozřejmě i havári-
emi. Kontroluji kvalitu práce při 

dokončování zakázek před odcho-
dem pracovníků firem. Zabývám 
se i lahůdkami typu, že někteří by-
dlící mají v bytech štěnice či se  
v nich vyskytují i jiné nepříjem-
nosti. Spolupracuji také s Policií 
České republiky, jestliže se v domě 
stane něco protiprávního. Musím 
zajistit potřebné podklady pro vy-
šetřování. Mým denním chlebem 
je mít dům pod kontrolou.

Jaké problémy nejčastěji ře-
šíte?

V některých domech vyražené 
vchodové dveře. Chodí sem lidé, 
kteří v objektu nebydlí, dělají  
v něm nepořádek. Proto prostřed-
nictvím vyhlašovaných výběro-
vých řízení se snažíme s ostat-
ními kolegy ze správy družstva 
zabezpečit domy před negativní-
mi jevy. Většinou začínáme prá-
vě vchodovými dveřmi, abychom 
zabránili přístupu nepřizpůsobi-
vých do objektu a vůbec těch, kte-
ří v něm nemají co dělat a přišli 
jen ničit zařízení domu nebo krást 
věci vlastníků.

Kdybyste byla běžným tech-
nikem družstva, který se o dům 
stará z pohledu své profese, tak 
byste se obracela na předse-
dy domovních výborů SVJ. Na 
koho se obracíte vy, když chce-
te v domě něco vyřídit? S kým  
z bydlících spolupracujete?

Když to tak vezmu, jsem jako 
předseda. Musím zajistit sprá-
vu domu. A daří se to. Lidé mě 
vzali na vědomí a společně jsme 
začali řešit běžné věci. Chtějí se 
také informovat u mě o tom, zda 
je všechno v pořádku. Radíme se 
o tom, co bychom do budoucna 
měli udělat, aby se situace v domě 
zlepšila. Konkrétní příklad: Tako-
vou komunikaci se mi docela daří 
rozvíjet v bloku 99. Ten byl done-
dávna v hrozném stavu. Nyní má 
nové vchodové dveře. Je nainsta-
lovaný čipový systém. Jsem pře-
svědčená o tom, že to povede ke 
zklidnění situace. Říkám to pro-
to, že v domech bydlí i lidé, kte-

rým na řešení špatné situace zá-
leží. Chtějí mít dům lepší, aby se  
v něm dobře cítili. Do budouc-
na by se objektu chtěli věnovat  
z vlastní iniciativy. Uvidíme. 
Nyní se jim třeba nelíbí úklid  
a tak přes moji osobu apelují, aby 
se kvalita práce zlepšila a aby 
bylo v domě čisto. Hlavně hovo-
řím s těmi, kteří pro dům něco dě-
lají, například jsou to údržbáři, 
uklízečky. Jsme stále v kontaktu.

Při výkonu své funkce se se-
tkáváte s nepřizpůsobivými by-
dlícími. Jak případně vznik-
lé konflikty řešíte? Je vůbec 
vhodné, aby tuto práci vykoná-
vala žena, tedy osoba, která je 
veřejnosti vnímaná jako oso-
ba s křehkou duší? Neměl by se 
této práci věnovat svalnatý muž 
„tvrďák“, jehož jen tak nic psy-
chicky nerozhodí?

Sami bydlící měli většinou 
představu o tom, že jako profe-

sionálního úředního správce do-
stanou muže ranaře, aby situaci 
zvládal. Najednou jsem se mezi 
nimi objevila já. Byli překvape-
ní, možná až v šoku. Přesvědčila 
jsem je o tom, že si pořádek sjed-
nat umím. Když vás vezmou lidé 
na vědomí, tak jejich původní pře-
kvapení ustane a změní náhled na 
věc. Všechno je nyní v pořádku 
– rozumějte mezi mnou a jimi –  
a již pro ně nejsem překvapením. 
Z tohoto pohledu to vzájemně 
funguje. Prioritně lidé musí vědět, 
že tam v domě pro ně někdo je. 
Vidí tedy, že když je v domě byt 
s problémovými bydlícími, jdu za 
nimi, napomenu je. Když to ne-
pomůže, volám vlastníkovi bytu. 
Většina vlastníků má o své byty 
zájem, takže závadné chování by-
dlících, kterým byt pronajali, řeší. 
Vlastníci se mnou komunikují  
a přejí si, aby v domě byl nastolen 
klid a pořádek. Kolikrát mi sami 
volají a zjišťují u mě, zda došlo  
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PETRA SINKULOVÁ se možná zapíše do historie Stavebního 
bytového družstva Krušnohor. Je totiž první ženou, která zača-
la vykonávat pracovní funkci profesionální úřední správkyně.

Také žena dokáže tuto práci zvládnout,

Petra Sinkulová se ve své kanceláři na správě družstva zabývá vším, co je 
zapotřebí zajistit k chodu jí spravovaných domů.
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nejen muž ranař, říká Petra Sinkulová

k nápravě situace. Případně se 
ptají na to, jaký postup budu dál 
uplatňovat. Mají dokonce vlast-
ní návrhy, s nimiž mě seznamují  
a jejich realizaci se mnou konzul-
tují. Prostě záleží na lidech. Co 
člověk, to jiný názor, jiný přístup.

O které domy a v jakých lo-
kalitách Mostu se staráte?

Moje začátky ve funkci jsou 
spojeny s bloky 99 a 100, se spoj-
kou 98-99. Dokážu si představit, 
že tento výčet sám o sobě je pro 
mnohé obyvatele Mostu odstra-
šující, protože dobře vědí, ko-
lik problémových lidí v těchto 
domech bydlí. Asi si o mně my-
slí, že už jsem pořádně na ner-
vy a uvažuji o převozu do beřko-
vické psychiatrické léčebny. Ale 

není tomu tak. Psychicky to dob-
ře zvládám, dokonce i vyšší kon-
centraci problémových jedinců  
v domě. V tom se možná vyrov-
návám s těmi muži svalnatci.  
I žena dokáže psychicky nároč-
nou práci zvládnout.

Dokázala byste velmi stručně 
popsat obyvatele těchto „svých“ 
domů?

Jestliže máte na mysli pro-
blémové jedince, tak pro ně pla-
tí základní charakteristika vy-
jádřená stručným popisem – co 
není moje, toho si vážit nemu-
sím, proto to poškozuji či úplně 
ničím. Podle mých poznatků ale 
těchto individuí postupně ubývá. 
Tím nechci říci, že dostávají ro-
zum. Změna v jejich přístupu je 

dána tím, že vzali na vědomí, že 
se o dům někdo stará – profesio-
nální úřední správkyně – a tak už 
je jim třeba trapné dělat další vy-
lomeniny. Sami docházejí k po-
znání, že chtějí v domě klid a že 
je to pro jejich život rovněž po-
třebné.

Staráte se v Mostě ještě o jiné 
domy?

Ano. Jsou v ulicích M. G. Dob-
nera, Růžová, Zdeňka Štěpánka, 
Karla Jaromíra Erbena.

Také v ulici Zdeňka Štěpán-
ka? Tam přece žijí slušní lidé, 
zpravidla dříve narození…

Já nemám jen problémové blo-
ky. Svoji funkci vykonám také 
v domech takříkajíc klidných se 
slušnými bydlícími. Jejich pro-
blém je v tom, že si nedokázali 
zvolit výbor, nebo se jim předtím 
výbor rozpadl. Jako profesionál-
ní úřední správkyně proto mu-
sím činnost bývalých domovních 
funkcionářů vzít na svá bedra. 
Samozřejmě činnost původní-
ho výboru nemohu nahradit a ani 
nemám k tomu potřebné kom-
petence, protože nejsem osobou 
zvolenou bydlícími, ale snažím 
se lidem co nejvíce vyhovět a čin-
nosti funkčního domovního vý-
boru svým působením se přiblí-
žit. Z kontaktu s lidmi tedy vím, 
co domy potřebují a co je pro by-
dlící nejvýhodnější.

Dokázala byste přesto pře-
ce jen říci, kde se vám pracuje 
s bydlícími nejhůř?

Na rovinu přiznám, že jsem 
dost na rozpacích v otázce, co 
dělat s blokem 100. Možná, že už 
jsem dost bezradná. Někteří byd-
lící opravdu chtějí řešit nedobrou 
situaci v něm a spolupracují, aby 
se to opravdu řešilo. Ve svých 
bytech zde bydlí několik vlastní-
ků a těm na domě skutečně zále-
ží. Většina vlastníků ale v domě 
nebydlí a své byty pronajímají.  
Z předchozích let je dobře známo 
komu je pronajali – nepřizpůso-
bivým, s nimiž se moc komuni-
kovat nedá. Obecně mohu kon-
statovat – nad rámec bloku 100, 
kde je situace opravdu mimo rá-
mec běžného chápaní – že se  
v domech, kde funkci profesi-
onální úřední správkyně vyko-
návám, setkávám se třemi sku-
pinkami lidí. První tvoří ti, kteří 
mají o dům velký zájem a spo-
lupracují na zlepšení jeho stavu. 
Ve druhé skupině jsou nespoko-
jenci permanentně nadávající na 
všechno, kteří ruku k dílu nikdy 
nepřiloží. Do třetí skupiny řa-
dím lidi, kteří se vším souhlasí. 
Ti – když s nimi mluvíte – všech-
no odkývají; se vším, co řeknete, 
opravdu souhlasí, ale ruku k dílu 
nikdy nepřiloží.

Při výkonu své funkce komu-
nikujete s kolegy – pracovníky 
na správě družstva –, na kte-
ré záležitosti zjištěné v domech 
přenášíte. Jak vám funguje spo-
lupráce s nimi?

Z této spolupráce mám zatím 
jenom pozitivní zkušenosti. Vět-
šinu záležitostí řeším s paní Ha-
nou Jánskou, vedoucí technic-
kého a investičního úseku, pod 
který organizačně spadám. Dal-
ší záležitosti řeším s pracovnice-
mi zákaznického centra a hlavně 
s techniky, kteří mají na starost 
péči o jednotlivé domy. Vzájem-
ně si velmi dobře rozumíme a jis-
tě nepřeženu, když řeknu, že v zá-
jmu řešení situace v jednotlivých 
domech táhneme za jeden provaz. 
Ono to vlastně ani jinak nejde.

Rozmlouval a fotografoval:
Petr PROKEŠ

Vyřizuje i administrativní záležitosti, ale nejraději je mezi lidmi v terénu – pří-
mo v domech.

Informace pro bydlící o tom, jak se mo- 
hou se svojí správkyní zkontaktovat.
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Díky výstavce modelů motorek v kanceláři ředitele správy družstva Petr Pavel 
zjistil, že má s Františkem Rybou společného koníčka. I pan generál je totiž 
milovníkem motorek. Následně požádal Františka Rybu, aby mu ukázal, na jaké 
motorce ve skutečnosti jezdí. Dozvěděl se to na obrazovce.

Generál Petr Pavel se pozdravil s vedoucími pracovnicemi úseků a oddělení 
správy družstva a následně vyhověl jejich přání – nechal se s nimi vyfotografovat.
 Snímky: Petr PROKEŠ

Host družstva zvolen prezidentem
 DEJME NA FRAK NEJASNOSTEM

Bylo velice sympatické, že ge-
nerál Petr Pavel se nepřišel po-
chlubit nepřehlédnutelnými mez-
níky své profesní kariéry, dosa-
ženými úspěchy a připomenutím 
svého věhlasu dosahujícího mezi-
národního rozměru, nýbrž přišel 
si přátelsky popovídat jako „oby-
čejný“ člověk o bytovém druž-
stvu, o jeho radostech a strastech, 
o tom, jak se nám všem v mostec-
kém okrese a Ústeckém kraji žije 
a čeho všeho chceme do budouc-
na dosáhnout.

Já osobně i vedoucí pracov-
níci správy družstva jsme byli 
mile překvapeni. Petr Pavel v nás 
vzbudil dojem, že není žádnou 
slibotechnou jako mnoho politi-
ků, kteří v předchozích letech na-
ším družstvem v podstatě jen pro-
šli a přes dané sliby pro Krušno-
hor nic neudělali, což ostatně pla-
tí i o Litvínovu a Mostu, kam po-
litici rovněž opakovaně zavítali  

a slibovali. Sociálně vylouče-
né lokality existují i nadále stej-
ně jako hulvátské chování rádo-
by bydlících mimo tyto lokality, 
kteří dokázali ze života slušných 
bydlících udělat peklo. Rozebírat 
celou sociální problematiku spo-

jenou s bydlením, dávkami, růz-
nými podrazy a podvody nemá 
ani cenu v tomto článku rozebí-
rat. Ve zpravodaji jste se o ní do-
četli více než dost. Takže proč si 
zrovna teď kazit náladu.

Co ale význam má, je připo-
menout si návštěvu Petra Pavla u 
nás na Krušnohoru a zavzpomínat 
na ty příjemné chvíle. Pojďme za-
vzpomínat prostřednictvím něko-
lika fotografií.

A ostatně se také sluší popřát 
nově zvolenému panu preziden-
tovi úspěchy ve výkonu funk-
ce. Zdá se, že se Petr Pavel ješ-
tě jako „předprezident“ chopil 
své nové role jaksepatří – s roz-
hledem a nadhledem a hlavně se 
zodpovědností vůči lidem. Doma 
i v zahraničí.

František RYBA
ředitel správy družstva

Dokončení ze str. 4

Petr Pavel obdaroval Františka Rybu knihou nazvanou V první linii a opatřenou věnováním a podpisem. V publikaci vy-
práví Petr Pavel o své cestě z vojenského gymnázia k nejvyšší světové vojenské funkci, jaké kdy Čech dosáhl – předsedy 
Vojenského výboru NATO. Nechybí fotografická příloha ze soukromých alb. Ani vzpomínky na dětství a mládí.
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Zpravidla dojde i na sklepy, kde 
je spousta zbytečných věcí a haram-
pádí. A to do běžných odpadkových 
kontejnerů nepatří.

Pro větší odpad a jeho velké 
množství jsou určeny velkokapa-
citní kontejnery. Technické služby 
města Mostu je přistavují do pře-
dem stanovených lokalit (harmono-
gram rozmístění najdete na strán-
kách technických služeb i magist-
rátu), někteří předsedové domů si je 
po dohodě s TSmM nechávají při-
stavit až přímo k domu. To zpravidla 
o víkendech, kdy v domech probíha-
jí úklidové brigády.

Praxe ale ukázala, že mnozí lidé 
nevědí, co do velkokapacitního kon-
tejneru patří a co ne. Těm jsou urče-
ny následující řádky.

Informace zpracovala Stanislava 
Pöschlová z odboru životního pro-
středí a mimořádných událostí Ma-
gistrátu města Mostu.

Co do velkokapacitních kontej-
nerů patří?

Do velkokapacitních kontejnerů 
patří objemný odpad – odpad, který  
s ohledem na své rozměry či hmotnost 
nelze odkládat do běžných sběrných 
nádob. Jde například o zbytky dřevě-
ných obalů, nábytek, koberce, linolea, 

staré lyže, kola, umyvadla a záchodo-
vé mísy, textilní materiál aj.

Co do velkokapacitních kontej-
nerů nepatří?

Není povoleno do nich odkládat 
stavební odpad, elektroniku (napří-
klad lednice, televizory a počítačové 
monitory, zářivky a výbojky), auto-
baterie, jiné nebezpečné odpady.

Kolik je kontejnerů a kde se 
nacházejí?

Patnáct velkokapacitních kon-
tejnerů je pravidelně přistavováno 

na 61 určených stanovišť během 
pondělí podle uvedeného harmo-
nogramu jednotlivých určených 
týdnů. Velkokapacitní kontejner 
se nesmí přeplnit. Je-li již napl-
něn, je zakázáno odkládat věci ve-
dle. Hrozí riziko pokuty. Vyvezení 
velkokapacitního kontejneru je po 
naplnění provedeno pouze jednou. 
Zpět na stanoviště se již v daném 
týdnu nevrací.

Text: Petr PROKEŠ
Foto: MmM

HAVÁRIE V BYTECH: VAŠE BEZPLATNÁ 
TELEFONNÍ LINKA 800 136 018

V měsíci březnu oslaví své na-
rozeniny tito předsedové SA 
a SVJ:

019 Martincová Jana
047 Brandlová Dagmar
048 Minčák Jiří
049 Gärtner Jaroslav
057 Neumann Karel
074 Suchopár Jaroslav
077 Breckl Ervín
087 Klíma Petr
092 Šprinc Josef
122 Mundoková Miluše
125 Nezbeda Tomáš
128 Plášilová Žaneta
192 Fanta Vlastislav
208 Harvan Josef
213 Galbavá Lenka
227 Langmajer Dušan
228 Černická Eva
235 Velan Vojtěch
247 Šitt Petr
283 Longauer Vladimír
295 Matuščínová Zdeňka

BLAHOPŘÁNÍ

Úspěšní luštitelé křížovky
Také křížovka z únorového čísla měsíčníku Krušnohor má své vítězné 
luštitele. Ti byli vylosováni redakční radou.
Tajenka celostránkové křížovky zněla: Dodáváme materiál pro vaši stavbu.
Ceny pro tři výherce věnovala společnost DELFY. Ta dodává stavební 
materiál pro soukromníky, stavební i obchodní firmy. Zajišťuje také inter-
netový prodej produktů. Nabízí stavebniny od všech známých dodavatelů 
a zajišťuje i rozvoz materiálu objednaného zákazníky (www.delfystaviva.
cz). Jistě se jimi stanete i vy. Společnost sídlí v Dělnické ulici 209 v Mostě-
Velebudicích.
Také v dnešním vydání zpravodaje najdete křížovku (na straně 33). 
Přejeme příjemné luštění a držíme palce při losování!

Redakční rada

VÝHERCI Z ÚNOROVÉHO ČÍSLA:
Martin Šůcha, Jaroslava Vrchlického 2817, Most
Jiří Hájek, U Zámeckého parku 2002, Litvínov

Ing. Petr Černý, Jugoslávská 1618/18, Most

Předsedové SA/SVJ, otázka pro vás:
Chystáte se v domě na úklid?

Hezké odměny
Děkuji družstvu a jeho redakční 
radě za krásné dárky – vlastně 
odměny (ceny) za správně vy-
luštěnou tajenku křížovky. Mám 
z nich opravdu velkou radost. 
Jako kdyby mě znovu navštívil 
Ježíšek!
Přeji vám všem, čtenářům zpra-
vodaje Krušnohor, v novém ro-
ce 2023 hlavně zdraví, ukončení 
války na Ukrajině a hlavně MÍR.

Vladimíra SEREDÍNOVÁ
luštitelka křížovek z Litvínova

Jste milovníky 
ladného pohybu?

Jestliže ano a pokud ještě k to-
mu máte čas a chuť, jste zváni 
na závody v krasobruslení a kra-
sokolečkování.
V neděli 5. března se od 7.00 do 
19.00 hodin na zimním stadio-
nu (A-BENET Aréna) uskuteční 
další ročník Velké ceny Mostu  
v krasobruslení.
V neděli 2. dubna proběhne od 
10.00 do 15.00 hodin v Areálu 
netradičních sportů na Zahraža-
nech Velká cena Mostu v kraso-
kolečkování. Naváže tak na loň-
skou úspěšnou premiéru tohoto 
zatím stále ještě netradičního 
(zato inovativního) sportu.

Monika KORDÍKOVÁ
předsedkyně oddílu
Krasobruslení Most

PODĚKOVÁNÍ

POZVÁNKA

Jaro zanedlouho zaťuká na dveře a s jeho příchodem se 
probudí v bydlících chuť udělat si pořádek v domě a v jeho 
okolí. Členové výborů družstevních samospráv a domov-
ních výborů společenství vlastníků jednotek už určitě nyní 
přemýšlejí o konkrétních termínech vyhlášení úklidových 
akcí i o tom, kde všude uklízet.

Velkokapacitní kontejner na ulici. Předsedové SA/SVJ mohou technické služby 
požádat o jeho umístění přímo před dům, aby účastníci úklidové akce to s likvi-
dovaným odpadem vynášeným z domu neměli ke kontejneru daleko.
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Pokud se stane, že zničehonic 
přestane fungovat internet, větši-
na uživatelů ihned sáhne po tlačít-
ku „reset“. Toto tlačítko nedopo-
ručujeme používat, jelikož ihned 
smaže veškerá nastavení a router 
se musí znovu celý nastavit.

Jak tedy postupovat?
Správně by na routeru měly 

svítit minimálně tři kontrolky – 
internetu, WiFi, napájení. Dále 
mohou svítit další kontrolky, jako 
například připojení LAN.

V případě, že kontrolka připo-
jení k internetu svítí jinou barvou 
než zeleně (nebo modře), je možná 
problém v nastavení routeru (může 
být vyresetovaný). Proto prověřte 
nastavení routeru nebo doneste ho 
k nám do Softexu na servis, kde ho 
prověříme a v případě vyresetová-
ní i nastavíme. Opětovné nastave-
ní routeru je placená služba.

Pokud kontrolka svítí zeleně, 
zkuste restart routeru (neplést si 
pojem reset s restartem). Restart 
spočívá ve vypnutí a následném 
zapnutí routeru – ať už přes napá-
jecí tlačítko na routeru nebo vy-

tažením napájecího adaptéru ze 
zásuvky. Router nechte alespoň  
10 vteřin vypnutý. Pokud restart 
nepomohl, pak zkontrolujte ka-
beláž a zda všechny kabely jsou 
správně zapojeny. Kabel by měl 
vést od naší zásuvky do route-
ru do portu WAN. Zároveň vás 
chceme informovat o tom, že běž-
ný router má životnost dva až tři 
roky a pak se začíná jeho výkon 
snižovat, až začínají výpadky sig-

nálu. Doporučujeme starší pro-
blematické routery měnit za nové.

Pokud i po vyzkoušení všeho, 
co jsme vám nyní poradili, in-

ternet stále nefunguje, neváhejte 
nám nahlásit technický problém 
na telefonní číslo 478 620 000.

CISKOVINY l CIS-SBD KRUŠNOHOR A DIGITÁLNÍ TELEVIZE l CISKOVINY

CISKOVINY l CISKOVINY l CISKOVINY l CISKOVINY l CISKOVINY l CISKOVINY

Co dělat jestliže nejde internet?

Obsah strany připravili pracovníci společnosti SOFTEX NCP

Pro všechny nové zákazníky Sof-
texu nyní platí akce nazvaná První  
3 měsíce internetu zcela zdarma.

V případě výpovědi u jiného 
poskytovatele tak máte komplet-
ně pokrytý přechod k nám – k Sof-
texu. K tomu vám nabídneme čtr-
náct dní SledovaniTV zdarma.

SledovaniTV je nejmoderněj-
ší televize na českém trhu. Na-

bízí chytré funkce, jako jsou 
zpětné přehrávání či přetáčení 
pořadů, ale také například mo-
bilní aplikaci do telefonu či ta-
bletu. Stačí vám tak internet 
kdekoliv a můžete sledovat své 
oblíbené pořady.

A nyní je SledovaniTV (107 
programů) v akci s internetem za 
429 Kč měsíčně.

Nově jsme – Softex – navýšili 
všem seniorům rychlost připoje-
ní k internetu.

Potřeby mít kvalitní připo-
jení k internetu jsou stále vyš-
ší. Bohužel, kvůli omezením  
v rychlosti senioři nemohli být 
v kontaktu se svými blízkými. 
Covid-19 ukázal, jak je důležité 

mít kvalitní spojení i pro seniory 
v rodině. Nově tak všichni mají 
připojení o rychlosti 100/100 
Mbps, navýšené z původních 
20 Mbps. Tato rychlost již za-
jistí plynulé video-telefonová-
ní a všechny další služby včetně 
zrychlení prohlížení webových 
stránek.

Akce 3 měsíce internetu zdarma

Navýšení rychlosti pro seniory

Zajímat se o nabídku, ale i o podrobné informace můžete na www.softex.cz.

Fungující router je základ úspěchu pro spojení vašeho počítače s internetem.



Turisté nejen z Ústeckého kra-
je mohou nominovat do soutěže 
tu novinku, která je v roce 2022 
nejvíce oslovila.

CO HODNOTIT?

„Může to být akce, zážitek, 
nově otevřená restaurace, ubyto-

vání nebo třeba propagační ma-
teriál, nový časopis o cestování, 
aplikace, webové stránky, pro-
stě cokoliv, co podporuje ces-
tovní ruch v regionu. Podmín-
kou je, aby se jednalo o novinku 
z oblasti Chomutovska, Mostec-
ka, Litvínovska, Bílinska, Tep-
licka a horské části Krušných 

hor,“ vysvětlila ředitelka Desti-
nační agentury Krušné hory Pet-
ra Fryčková.

DO KDY?

Na nominaci svého favorita 
má každý čas do 31. března.

Všechny nominované produk-
ty zveřejní SPO-NA na svých so-
ciálních sítích a seznámí s nimi 
veřejnost i prostřednictvím infor-
mačních kanálů svých partnerů.  
Z nominovaných produktů vybe-
re vítěze veřejnost při hlasování 
na sociálních sítích.

KAM POSLAT?

Nominace posílejte na info@
krusne-hory.org a označte je hes-
lem Krušnohorská NEJ. Vítězem 
loňského třetího ročníku se stal 
Selský dvůr Braňany. Nad akcí 
převzal záštitu hejtman Ústecké-
ho kraje Jan Schiller.

Petra PETRLÍKOVÁ
Destinační agentura
Krušné hory, o. p. s.

tel.: 724 808 070 
www.krusnehory.eu

Své snímky a videa zachycují-
cí krásy Krušných hor můžete za-
sílat elektronicky na níže uvede-
nou e-mailovou adresu – a to do 
31. srpna 2023. Vítězné fotogra-
fie a videa budou vybírána odbor-
nou porotou a veřejností. Ze za-
slaných fotografií bude odbornou 
porotou vytvořen kalendář pro 
rok 2024 a na vítěze z hlasování 
veřejností obou kategorií čekají 
ceny v hodnotě 5 000 Kč.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Soutěže se může zúčastnit kaž-
dá fyzická osoba, která v době tr-
vání akce zašle fotografii či video 
a uvede svou platnou e-mailovou 
adresu, své jméno a příjmení, te-
lefonní číslo. Soutěže se nemo-

hou zúčastnit zaměstnanci orga-
nizátora a osoby jim blízké.

POŽADAVKY NA FOTO

Fotografie musí geograficky 
pocházet z území Krušných hor 
(z české i německé strany). Cílem 
soutěže je zvěčnit Krušné hory  
v těch nejzajímavějších podobách 
v každém ročním období. I pro le-
tošní rok bychom uvítali fotogra-
fie objektů charakterizující Kruš-
né hory, nejen přírodu.

Do soutěže budou přijaty pou-
ze digitální fotografie, které budou 
splňovat následující parametry:
n formát JPG, TIF, PSD,
n minimální velikost snímku  
3 720 x 2 480 pixelů (obrazových 
bodů),

n rozlišení minimálně 150 dpi,
n foto musí být na šířku.

Každý účastník má právo zaslat 
do soutěže maximálně 5 snímků.

Povinnou součástí přihlášené 
fotografie je průvodní informace, 
která musí obsahovat jméno a pří-
jmení autora/autorky a e-mailovou 
adresu, telefonní číslo, název foto-
grafie a její krátký popis.

Své fotografie musí soutěžící 
zaslat na e-mailovou adresu: sou-
tezdakh2023@seznam.cz

POŽADAVKY NA VIDEA

Videozáznam musí geografic-
ky pocházet z území Krušných 
hor (z české i německé strany). 
Do soutěže budou přijata pouze 
videa, která budou splňovat ná-
sledující parametry:
n délka záznamu max. 60 vteřin,
n formát 16:9, MP4,
n rozlišení 720p a větší.

PODMÍNKY  
ÚČASTI

Zasláním fotografie či video-
záznamu do soutěže účastník po-
tvrzuje:
n že je autorem dodané fotogra-
fie či videa,
n že tento materiál je původní  
a nejedná se o fotomontáž (po-
volena je pouze minimální úpra-
va barevnosti a jemné doostření),
n že zasláním fotografií či videí 
do soutěže autor dává souhlas  
s jejich zpracováním a Destinač-
ní agentura Krušné hory, o. p. s., 
s nimi může dále nakládat a po-
užívat je pro prezentaci Kruš-
ných hor v elektronické i tiště-
né podobě.

Petra PETRLÍKOVÁ
Destinační agentura
Krušné hory, o. p. s.

tel.: 724 808 070 
www.krusnehory.eu
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Veřejnost může opět ocenit nejvydařenější novinku v ob-
lasti cestovního ruchu v Krušnohoří. SPO-NA, sdružují-
cí Destinační agenturu Krušné hory, Okresní hospodář-
skou komoru Most, Hospodářskou a sociální radu Mostecka  
a Euroregion Krušnohoří, vyhlásila soutěž Krušnohorská 
NEJ za rok 2022 (viz str. 25).

Destinační agentura Krušné hory ve spolupráci s Nadačním 
fondem Obnova Krušnohoří vyhlašuje tradiční soutěž pro 
všechny nadšené fotografy a youtubery jak z řad amatérů, 
tak profesionálů (viz str. 24).

Do 31. března nominujte NEJ novinku
cestovního ruchu za rok 2022

Zúčastněte se velké fotografické soutěže
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Záchranáři připravení na vyproštění posádky z havarovaného vozu.

Účastníci akce nacvičovali postup při řešení reálných situací.

Výcvik řidičů záchranných vozidel probíhal také v areálu polygonu.

Vyprošťování posádky z havarovaného závodního vozu.

Autodrom uspořádal pro záchranářské

Pořadatelé, kterými byly Au-
toklub Sport Rescue, Davepo-
Medevac a Autodrom Most, mají 
v plánu tato školení pořádat pra-
videlně.

CO BYLO CÍLEM

Cílem komplexního uspořá-
daného školení bylo prohloube-
ní teoretických znalostí, zdoko-
nalení praktických dovedností  
a zejména sladění vzájemné spo-
lupráce mezi různými záchran-
nými složkami. Smyslem celé-
ho Motorsport Rescue Campu je 
proškolovat záchranáře na úro-
veň špičkových komplexních 
záchranných systémů ve světo-
vém motorsportu a tím zvedat 
bezpečnost celého českého mo-
torsportu na co možná nejvyšší 
úroveň.

ÚZKÁ SPOLUPRÁCE

„Zásah záchranného týmu při 
motoristickém sportovním pod-
niku se neobejde bez úzké spo-
lupráce se zdravotníky a léka-
ři, proto byl Motorsport Rescue 
Camp koncipován jako společ-
né soustředění obou složek tak, 
jak by v rámci extrikačního týmu 
měla spolupráce fungovat,“ vy-
světlil koncepci školení Zby-
šek Zuber, vedoucí záchranného 
týmu Autoklub Sport Rescue.

SECVIČENÍ

Za poskytovatele zdravotních 
služeb DavepoMedevac k tomu 
jeho vedoucí David Veselý do-
dal: „Máme zde naprosto ideální 
– téměř laboratorní – podmínky, 
abychom se secvičili za světla  
a za sucha a tyto dovednosti pak 
mohli aplikovat i ve ztížených 
podmínkách na sportovním pod-
niku.“

SPECIFIKA ZÁSAHU

Třídenní maraton výukových 
bloků začal v pátek společnou 
výukou teorie o konstrukci zá-
vodních vozidel především z po-
hledu vedení zásahu, přes bez-
pečnost zasahujících, pohybu po 
závodišti či vlajkové signalizace, 
až po kompetence při vlastním 
zásahu a vzájemnou komunikaci.

VYPROŠŤOVÁNÍ  
POSÁDKY

Sobotní program se soustředil 
na varianty postupů při extrikaci 
posádky z havarovaného vozidla 
od otevřených formulí až po uza-
vřené cestovní vozy jak v teore-
tické rovině, tak praktickým ná-
cvikem všemi členy záchranných 
týmů. Odpoledne se dále procvi-
čovala také specifika zásahu při 
WorldSBK nebo při komerčních 
akcích na závodním okruhu.

VÝCVIK ŘIDIČŮ

Aby se členové týmu bezpeč-
ně dostali na místo zásahu, za-
měřilo se školení také na výcvik 
řidičů záchranných vozidel, kte-
ré po bloku příslušné teorie sou-
běžně probíhalo jak na cvičných 
modulech mosteckého polygo-
nu, tak na samotném závodním 
okruhu. Jednotlivé týmy složené 
z posádek obou složek rotovaly 
po stanovištích tak, aby se členo-
vé všech týmů zúčastnili veške-
rých naplánovaných aktivit.

VYPROŠŤOVACÍ  
NÁSTROJE

Nedělní program částečně ko-
píroval ten sobotní, nyní však  
v rámci komplexního nácviku re-
álných situací za použití mecha-
nických a hydraulických vyproš-
ťovacích nástrojů. Vyvrcholením 
Motorsport Rescue Campu bylo 
odpolední závěrečné cvičení, 
které simulovalo zásah na okru-
hu při standardním rozestavě-

Premiérové školení záchranných složek, které spolu koope-
rují během velkých motoristických podniků (jako je napří-
klad Mistrovství světa superbiků WorldSBK) proběhlo na 
mosteckém autodromu ve třech únorových dnech.

Co Vás v kurzu čeká?

• krizové brzdění a zvládnutí 
smyku

• zdravověda

• novinky v dopravních předpisech 
a jiné zajímavosti

Bezplatný kurz bezpečné jízdy na autodromu 
v Mostě pro aktivní seniory ve věku od 65 let

JEDU S DOBOU

Registrujte se na https://www.
jedusdobou.cz/terminy-a-rezervace/

TERMÍNY A ČAS

20. 9. 2020
08:00 – 14:00   |   14:00 – 20:00

18. 10. 2020
08:00 – 14:00   |   14:00 – 20:00

AUTODROM MOST a.s.  |  Tvrzova 5  |  434 01  Most  |  +420 476 449 976  |  info@autodrom-most.cz  |  www.autodrom-most.cz
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Instruktoři bezpečných jízd se na polygonu rozhodně nenudili.

V učebně polygonu probíhala výuka o konstrukci závodních vozidel.

Řidiči nacvičovali výjezd k zásahu za sucha i mokra. K fiktivní srážce závodních vozů došlo na okruhu autodromu.

složky Motorsport Rescue Camp 2023
ní jednotlivých složek jako při 
běžném závodě. Na pokyn z ří-
dicí věže závodu vyjela nejbliž-
ší posádka zasahovat a školitelé 
při něm vyhodnocovali všech-
ny fáze zásahu. Totéž se ve stej-
ném rozsahu zopakovalo v od-
lišných podmínkách simulované 
rychlostní zkoušky. Nezasahující 
posádky se nyní cíleně staly ne-
ukázněnými diváky k dosažení 
autentičnosti podmínek zásahu.

PROFESIONÁLNÍ SLUŽBA

„Doufám, že zásahů při závo-
dech bude co nejméně, ale po-
kud bude potřeba, chceme být 
připraveni poskytnout profesio-
nální službu našim zákazníkům  
a tím i samotným závodním jezd-
cům. Chci poděkovat všem třem 
subjektům, bez kterých by tako-
vé školení nebylo možné uspo-
řádat – záchrannému systému 
ASR, poskytovateli zdravotních 

služeb DavepoMedevac a samo-
zřejmě také společnosti Auto-
drom Most. Zároveň bych chtěl 
poděkovat týmu Chabr Motor-
sport a Vaškovi Šafářovi za za-
půjčení monopostu, Davidu Rei-
chelovi za pomoc a zapůjčení 
motocyklové výbavy pro prak-
tické ukázky. Jsme rádi, že i sa-
motní závodníci chápou důleži-
tost takového cvičení a chtějí se 
na něm podílet. Je skvělé to, jaké 
podpory se nám dostalo a to je 
pro mě signál, že to má smysl,“ 
zdůraznil při závěrečném hodno-
cení Motorsport Rescue Campu 
2023 Jindřich Hrneček, sportov-
ní ředitel Autodromu Most.

Text: Radek LAUBE
Foto: Autodrom MOST

Poznámka redakce:
Přehled plánovaných akcí na 
Autodromu Most na sezonu 2023 
najdete na straně 38.
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MOL LIGA

ŠOK PRO FANOUŠKY

Ve čtrnáctém kole se zrodi-
lo velké překvapení, bohužel na 
úkor Černých andělů. Mosteckým 
ženám se nedařilo v Lize mistryň, 
v níž nevyhrály jediný zápas. Vy-
padá to, že se krize výkonnost-
ní krize nyní přenesla i do MOL 
ligy. Nejprve Mostečanky prohrá-
ly doma s Pískem o dvě branky  
a potom nastal šok v Plzni, kde 
domácí ženy rozdrtily Most rozdí-
lem deseti branek. 

DHC PLZEŇ 32
DHK BANÍK MOST 22
(poločas 15:12)

Do Plzně přijela řada mostec-
kých fanoušků, kteří vytvořili Čer-
ným andělům domácí atmosféru. 
S předvedenou hrou hostujícího 
týmu spokojeni být ale nemohli.

Do 22. minuty byl stav vyrov-
naný 9:9. Řada střeleckých poku-
sů jak Andrýskové, Stříškové, tak 
i Cholevové končila vedle svatyně, 
či v náruči domácí brankářky Ře-
záčové, ze které udělaly mostecké 
házenkářky jednu z hvězd utkání. 
Na konci poločasu zásluhou Ve-
roniky a Dominiky Galuškových 
vedly plzeňské hráčky o tři branky.

Po přestávce se čekal nápor 
Mostečanek, ale ten nepřišel. Na-
opak při chuti byly Plzeňanky. Ne-
udržitelná byla V. Galušková, která 
sama nasázela pět gólů v řadě. Nut-
no dodat, že oproti děravé obra-
ně Černých andělů měla snadnou  
a ulehčenou práci. V deváté minutě 
byl stav 20:14. Mostečanky půso-
bily unaveně a odevzdaně. Jediná, 
která to nechtěla vzdát, byla Lu-
cia Mikulčík, ale – bohužel – byla 
sama. Nakonec z toho byla pro-

hra o deset branek. Takovou po-
rážku nezažil Most v nejvyšší do-
mácí soutěži minimálně devět let! 
Pravda, Černí andělé mají velkou 
marodku, ale i tak by si s týmem, 
jako je Plzeň, měli poradit. Tako-
vou ostudu si mostečtí fanoušci ne-
zasloužili.
n Nejvíce branek za Plzeň:  
V. Galušková 13/5, Schreibmeie-
rová 7
n Sestava a branky za Most: 
Müllnerová, Janssen, Kašparová – 
Stříšková 5/1, Andrýsková 3, Šu-
tranová 1, Mikulčík 3, Cholevo- 
vá 2, Kroftová 3, Eksteinová 2, Po-
láková 2, Simionka 1, Špone, Řá-
dová, Brabcová
n Hodnocení trenéra DHK Ba-
ník Most Jiřího Hanuse: „Utká-
ní nám nevyšlo, jsme si toho vědo-
mi. Naši fandové si dnes zaslouží 
omluvu. Soupeř nás předčil jak 
herně, tak nasazením. Je to pro nás 
velké varování, z něhož se musíme 
poučit. Během čtyř měsíců jsme 
odehráli 29 zápasů a nacházíme se 
v nejnáročnější fázi sezony.“
n Diváků: 106

KRIZE POKRAČUJE

Patnácté kolo MOL ligy Moste-
čanky opět předehrávaly, tentokrát 
v Praze. Tři zápasy v řadě (s Pís-
kem, Plzní a nyní se Slavií) Černí 
andělé prohráli. Takovou potupnou 
sérii tým DHK Baník Most neza-
žil dvanáct let. Co se děje s druž-
stvem, které kralovalo deset let 
české házenkářské scéně?

DHC SLAVIA PRAHA 30
DHK BANÍK MOST  27
(poločas 18:12)

Hra Baníku postrádala vtip, 
eleganci. V útočné fázi hráli Černí 
andělé stereotypně a byli pro sou-

peře čitelní. V obraně pak postrá-
dal mostecký tým důraz a rych-
lost. Od třetí minuty, kdy se Slavia 
dostala do vedení, kontrolovala 
vývoj zápasu.
n Nejvíce branek za Slavii: Mí-
šová 8, Vostárková 7, Holečková 5 
n Sestava a branky za Most: 
Cholevová 11, Andrýsková 6, Mi-
kulčík 4, Eksteinová 4, Stříško- 
vá 1, Šutranová 1, Veselovská, Řá-
dová, Špone, Kroftová, Poláková, 
Somionka, Mikulášková – Müllne-
rová, Janssen, Kašparová
n Hodnocení trenéra DHK Ba-
ník Most Jiřího Tancoše: „Nedá 
se říct, že bychom podali špat-
ný výkon, hráčky se snažily, daly 
do zápasu maximum, ale bohužel 
jsme momentálně v situaci, kdy 
naše výkony nemají tu správnou 
šťávu, a i když se snažíme, neda-
ří se nám. Teď nejvíc ze všeho po-
třebujeme klid, koncentrovat se na 
další zápasy, dohrát Ligu mistryň 
a začít se zase normálně připravo-
vat. V souvislosti s enormní fyzic-
kou a psychickou zátěží a z toho 
pramenící únavou, bohužel, klesá 
i výkonnost týmu. Připočteme-li  
k tomu i početnou marodku, na-
chází se tým v situaci, kterou do-
posud neznal. Není na to zvyklý 
a radost nám to nedělá, ale musí-
me se s tím vyrovnat. Potřebujeme 
čas, abychom nabrali sílu a moh-
li se zase věnovat jak kondiční, tak 
standardní herní přípravě.“  
n Diváků: 520

RIZIKOVÝ DUEL

Mostecké házenkářky měly 
před sebou poslední zápas v Lize 
mistryň v Německu. Své domá-
cí utkání si tak musely předehrát 
již ve středu. V domácím prostředí 
hostily Lázně Kynžvart.

Házenkářský svaz vyhodnotil 
tento duel jako rizikový a nasadil 
na něj naši nejlepší dvojici rozhod-
čích z Moravy, kteří rozhodovali  
i na nedávném mistrovství světa  
v házené mužů. Na sobotním se-
tkání trenérů s fanoušky řekl trenér 
DHK Baník Jiří Hanus, že tento zá-
pas bude klíčový, a že ho domácí 
tým chce rozhodně vyhrát. Pozval 

diváky do hlediště a ti v hojném 
počtu přišli. Hala tak byla zhruba 
z poloviny naplněna (celková ka-
pacita 1 130 míst). V pravém rohu 
domácí FAN klub s bubny. Nalevo 
pak bubeníci z Kynžvartu. Upro-
střed mlčící většina, která se probu-
dila až ve druhém poločase. Hrála 
se předehrávka 16. kola MOL ligy 
házené žen.  

DHK BANÍK MOST 32
HÁZENÁ KYNŽVART 22
(poločas 13:13)

Na palubovce se opět objevila 
domácí Lucia Mikulčík, která v zá-
pase s Odense (Liga mistryň) od-
počívala. Hrála se rychlá a drama-
tická házená.

Hostující celek se ujal vedení 
0:2, ale Mostečanka Adéla Stříško-
vá odpověděla tak, jak to umí. Tře-
mi brankami dostala svůj tým do 
vedení (3:2). Hostující hráčky oto-
čily ve svůj prospěch (5:8). Černí 
andělé roztáhli svá křídla a dosta-
li se do vedení (12:10). Prioritou 
obou celků byly brankářky. V do-
mácí brance velmi dobře působila 
Dominika Müllnerová. Na druhé 
straně pak Sabrina Novotná (něja-
ký čas působila v Mostě). Na po-
sledně jmenované se již projevuje 
rukopis legendární bývalé repre-
zentantky Lenky Černé, která má 
angažmá v Kynžvartu. Do šaten 
odcházely oba týmy za nerozhod-
ného stavu (13:13).

Po přestávce se hrálo ještě pět 
minut nerozhodně (14:14). Domá-
cí ještě přidali na tempu a na začát-
ku sedmé minuty byl stav 17:14. 
Na domácích hráčkách bylo znát, 
že se jim vrací sebedůvěra. Nejed-
nou jich bylo plné hřiště, vychá-
zely jim rychlé protiútoky a jedna 
herní kombinace, ze které těžily. 
Probudil se i střed hlediště. Obrana 
mosteckých žen vyztužená výbor-
nou Veronikou Mikuláškovou se 
stala nepřekonatelnou hradbou pro 
hostující celek. Tam, kde v Praze 
na Slavii sudí pískali sedmimetro-
vý hod, tak rozhodčí znalí evrop-
ských poměrů rozhodli tentokrát 
jen rozehrávkou na devíti metrech. 
Škoda jen, že nemáme takových 

 ČERNÍ ANDĚLÉ

Otázka zní jasně: Vrátí se „zlaté“ mostecké 

Viditelná únava z náročných utkání v Lize mistryň se promít-
la i do výkonů celku v česko-slovenské MOL lize. Stalo se to, co 
snad nikdo nečekal. Roky předtím suverénní baníkovské ženy 
v této sezoně klopýtly a výsledky zápasů v domácí soutěži své 
fanoušky nepříjemně překvapily. Zdá se, že vedení klubu bu-
de muset popřemýšlet o tom, které soutěže upřednostnit, aby se 
mostecká děvčata mohla vrátit na výsluní.
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arbitrů více. Zpět k zápasu. Po 
dvaceti minutách hry v druhé půli 
vedl domácí tým již o deset branek 
(27:17). Na palubovku se tak do-
staly i ostatní hráčky. Sympatický 
výkon předvedla Adéla Pokorná na 
pivotu, která dvěma góly v závěru 
pečetila výhru domácích.
n Sestava a branky za Most: 
Müllnerová, Janssen – Stříšková 6, 
Cholevová 6/3, Andrýsková 5, Mi-
kulčík 3, Špone 3, Řádová 2, Po-
korná 2, Somionka 2, Eksteino- 
vá 1, Kroftová 1, Poláková 1, Mi-
kulášková, Šutranová, Veselovská
n Nejvíce branek za Kynžvart: 
Vávrová 7, Dresslerová 4, Dvořá-
ková 3
n Hodnocení trenéra DHK Ba-
ník Most Jiřího Tancoše: „Po 
první půli jsme nečekali takový 
vývoj, hra z naší strany byla hodně 
nervózní. Nedařilo se nám úplně  
v postupném útoku, ale obrana fun-
govala lépe. Možná jsme ze začát-
ku měli příliš respekt z brankářky 
Sabriny Novotné. Když jsme ne-
proměnili tři čisté šance, to pak po-
znamenalo vývoj celé první půle, 
hlavně v útoku. Škoda, že jsme  
v prvním poločase nevyužívali 
rychlé protiútoky tak, jako v tom 
druhém, protože i ve druhé půli 
nám výborně fungovala obrana  
a podařilo se nám do trháků chodit 
a proměňovat je. Pak hráčky na-
šly jednu kombinaci, jež nám vy-

cházela asi deset minut, a dali jsme 
z ní pět jednoduchých branek. 
Uklidnili jsme se a zbytek zápasu 
už byl uvolněnější a myslím si, že  
i celkem hezký pro diváky.“
n Hodnocení trenéra Házené 
Kynžvart Petera Sabatky: „Di-
váci dnes viděli velmi solidní zá-
pas. Velkou část prvního poločasu 
a následně až zhruba do čtyřicáté 
minuty jsme byli vyrovnaným sou-
peřem. Bohužel, Most dnes využil 
své přednosti a zvítězil.“
n Diváků: 550

ČESKÝ POHÁR

POSTUP DO FINÁLE

Po zápase v Lize mistryň ve slo-
vinské Lublani přijely házenkářky 
DHK Baník Most zpět v pondě-
lí nad ránem. Na trénink tak zby-
lo úterý a ve středu další důležitý 
zápas – semifinále Českého pohá-
ru. Tentokrát Černí andělé putovali 
na západ Čech, do Lázní Kynžvart.

HÁZENÁ KYNŽVART 24
DHK BANÍK MOST 31
(poločas 10:15)

Domácí tým vlétl na unavený 
celek Černých andělů velmi razant-
ně, ale zklamala je koncovka. Mos-
tečanky odpověděly stejnou mincí 
a nezaostávaly v rychlosti. Naopak 

jejich střelba byla o něco přesněj-
ší. V desáté minutě byl stav 1:4, ve 
dvacáté 6:10, na konci poločasu 
vedl Mostečanky již o pět branek.

Na začátku druhého poločasu 
byla kynžvartská děvčata důraz-
nější, zpřesnila střelbu a v 16. mi-
nutě bylo vyrovnáno (20:20). Za-
čínalo se znovu. Most začal hrát 
vabank. Do útoku poslal sedm hrá-
ček a hrál bez brankářky. Zásluhou 
Cholevové dvakrát a Stříškové je-
denkrát si vedení o tři minuty vzal 
Most zpět (20:23). To byl zlomový 
moment a Černí andělé již nepři-
pustili žádnou dramatickou kon-
covku.
n Nejvíce branek za Kynžvart: 
Vávrová 8/1, Dresslerová 5, Dvo-
řáková 5  
n Sestava a branky za Most: 
Müllnerová, Janssen, Kašparová 
– Cholevová 9/3, Stříšková 6, An-
drýsková 4, Somionka 4, Šutrano-
vá, Mikulčík 6, Poláková 1, Špone, 
Kroftová 1, Eksteinová, Řádová, 
Brabcová, Mikulášková
n Hodnocení trenéra DHK Ba-
ník Most Jiřího Tancoše: „Už 
před zápasem nám bylo jasné, že 
to nebude snadný zápas. Bylo to 
náročné a bojovné utkání s dobrým 
koncem pro nás. V situaci, v jaké 
momentálně jsme, ať již z pohledu 
zranění nebo zápasové zátěže, není 
žádný zápas snadný. I proto jsem 
rád, jak jsme utkání zvládli, žád-

ná další zranění nepřibyla, takže 
se můžeme zase soustředit na další 
program, který nás v následujících 
dnech čeká.“
n Diváků: 150
n Pozvánka: Pohárové finále se 
uskuteční 15. března v Praze, hrát se 
bude jako 2finále, kdy o trofej bu-
dou bojovat jak muži, tak ženy. Čer-
ní andělé se ve finále střetnou s tra-
dičním rivalem – pražskou Slavií. 

LIGA MISTRYŇ

V evropské Lize mistryň hráli 
Černí andělé další zápas ve Slovin-
sku. Házenkářky odjely v sobotu 
kolem páté ráno a vrátily se v pon-
dělí kolem třetí hodiny nad ránem. 

KRIM MERCATOR LUBLAŇ 42
DHK BANÍK MOST 31
(poločas 24:11)

Do sestavy Mostečanek se vrá-
tila jediná uzdravená hráčka ze 
šesti – Andrýsková.

Černí andělé hrají své zápa-
sy v Lize mistryň jako přes kopí-
rák. V první desetiminutovce sluš-
ný výkon (9:8). Pak nastal útlum 
a lublaňský tým nasázel Mos-
tu mezi 11. až 22. minutou osm 
branek a jen jedinkrát inkasoval. 
Když se týmy rozcházely v polo-
čase do šaten, vedla Lublaň o tři-
náct gólů.

Ve druhém poločase se Černým 
andělům dařilo lépe. Rozehrála se 
Cholevová (škoda jen, že podobný 
výkon nepředvedla proti Písku), 
která zaznamenala deset branek. 
V závěru se dostaly na palubov-
ku i dorostenky Řádová a Brab-
cová. Mladá brankářka Kašparová 
předčila své zkušenější mostecké 
brankářky, když měla úspěšnost  
37,5 %. Poločas vyhrál Most 
(18:20), ale to bylo vše, co ve Slo-
vinsku dokázal. Černí andělé jsou 
ve skupinové fázi Ligy mistryň 
na posledním místě bez bodu a už 
nemají naději na postup. V únoru 
soutěž skončila.
n Nejvíce branek za Lublaň: 
Radičević 9, Dmitrieva 9, Stanko 5
n Sestava a branky za Most: 
Müllnerová, Janssen, Kašparová 
– Cholevová 10, Stříšková 5, An-

ženy v nové sezoně na výsluní, kam patří?

Z utkání MOL ligy DHK Baník Most – Házená Kynžvart: Mostečanka Adéla Pokorná (č. 17) dala poslední dvě branky zápasu. Pokračování na str. 30
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drýsková 5, Somionka 3, Šutrano- 
vá 3, Mikulčík 2, Poláková 2, Špo-
ne 1, Kroftová 1, Pokorná, Řádo-
vá, Brabcová
n Hodnocení trenéra Krimu 
Dragana Adžiče: „Měli jsme jas-
ný cíl – získat dva doby. To se nám 
povedlo. Musím pochválit hostují-
cí celek. Od prvního vzájemného 
utkání se výrazně zlepšil.“
n Hodnocení kondičního tre-
néra DHK Baník Most Ondřeje 
Václavka: „Máme ve své hře vel-
ké výkyvy, právě proto ztrácíme 
tyhle zápasy. Druhý poločas jsme 
zkusili změnit obranu a fungovalo 
to. Druhou půli jsme o dvě branky 
vyhráli, ale to nestačilo.“
n Diváků: 1 023

DHK BANÍK MOST 19
ODENSE HÄNDBOLD 37
(poločas 10:16)

V dalším zápase skupinové fáze 
Ligy mistryň hostili Černí andělé  
v chomutovské Rocket Aréně dán-
ského mistra z města Odense.

Deset minut hrály házenkářky 
Mostu s favoritem zápasu rovno-
cennou hru (4:4). Další minuty již 
patřily hostujícímu celku, i když 
domácí se stále drželi na dostřel. Ve 
dvacáté minutě byl stav 8:11. To, že 
nevedl hostující tým větším rozdí-
lem, byla zásluha domácí brankář-
ky Dominiky Müllnerové s úspěš-
ností 36 %. Závěr poločasu vyzněl 
ve prospěch dánských hráček, kte-
ré si vytvořily šestigólový náskok.

Po přestávce bylo znát, že  
v týmu Černých andělů chybě-
la Lucia Mikulčík. Most chyboval  
v útoku (špatné přihrávky, neúčin-
ná střelba). Z rychlých protiútoků 
pak inkasoval laciné branky. Ná-
skok soupeře tak narůstal. V se-
stavě Mostečanek jsme pro před-
stavu zařadili i počet střel, které 
neskončily v síti (počet branek/po-
čet střel).
n Sestava a branky za Most: 
Müllnerová 36 %, Janssen 20 % – 
Stříšková 4/5, Andrýsková 4/7, Šu-
tranová 1/4, Pokorná, Schüllerová, 
Řádová 1/8, Cholevová 5/10, Pro-
tivová, Eksteinová 1/1, Špone 1/6, 
Kroftová 1/1, Poláková 1/2, Somi-
onka 0/1, Mikulášková
n Hodnocení trenéra DHK Ba-
ník Most Jiřího Hanuse: „Mám 
dnes hlavně radost z toho, že šanci 

dostaly všechny hráčky z lavičky, 
včetně těch, které měly šanci za-
hrát si Ligu mistryň vůbec poprvé. 
Oproti předchozím zápasům jsme 
zlepšili obranu, ale hlavním cílem 
v dnešním utkání bylo dát šanci ve 
hře i mladým hráčkám, což se po-
vedlo. Souboje jedna na jednu sice 
proti skvěle disponovaným hráč-
kám soupeře prohrávaly, ale cel-
kově dnešní zápas splnil to, s čím 
jsme do něj šli.“ 
n Hodnocení trenéra Oden-
se Händbold Ulrika Kirkelyho: 
„Máme radost, že jsme vyhráli. Ne-
bylo to úplně snadné, ačkoli jsme 
byli favoritem zápasu. Měli jsme 
v zápase i slabší místa a soupeřo-
va brankářka nám dělala problémy. 
Zápas jsme zvládli a udrželi třetí 
místo ve skupině Ligy mistryň.“
n Nejvíce branek za Odense: 
Housheer 7, Iversen 5
n Diváků: 520

NESLAVNÝ KONEC

Pouť mosteckých házenkářek 
po evropských halách skončila ne-
slavně.

Černí andělé zakončili sezonu 
Ligy mistryň na půdě německého 
Bietigheimu v aréně Ludwigsburg. 
Domácímu týmu šlo o postup, kde 
mohlo rozhodovat i skóre. Do Čer-
ných andělů, kteří přijeli ve velmi 
improvizované sestavě, se pustili  
s velkým elánem.

SG BBM BIETIGHEIM 47
DHK BANÍK MOST 25
(poločas 22:12)

V úvodních minutách se do-
mácí tým prosazoval hrou „jedna 
na jednu“ po pravé stravě mostec-
ké obrany, kde vyhořela Andrýs-
ková. Ovšem nebyla sama, komu 
to nešlo. I ostatní hráčky propa-
daly v obranné činnosti. Připočte-
me-li k tomu neefektivní útok, tak  
v 7. minutě Mostečanky prohrá-
valy. Stav 6:1 hovořil za vše. Pak 
se hra částečně vyrovnala a Baník 
snížil na 8:5. Po dalších deseti mi-
nutách již na světelné tabuli sví-
tilo skóre 15:6. Brankové manko  
v neprospěch Černých andělů stá-
le narůstalo až na poločasových 
deset branek.

Po přestávce se snažil Ba-
ník prosazovat v útoku se sedmi 
hráčkami v poli a bez brankářky. 
Na spojkách hrály dvě ženy, kte-
ré normálně hrají na levém kříd-
le – Stříšková a Mikulčík. Hráčky 
běhavé, rychlé, ale svou postavou 
malé, a proto nepředstavovaly pro 
domácí velkou hrozbu. Německý 
tým tak po chybách českého cel-
ku mohl lacině skórovat do prázd-
né branky.
n Nejvíce branek za Bietigheim: 
Döll a Meyer po 7, Smits 6 
n Sestava a branky za Most: 
Müllnerová, Janssen, Kašparová – 
Cholevová 6, Mikulčík 5, Andrýs-

ková 4, Stříšková 3, Eksteinová 2, 
Kroftová 2, Veselovská 1, Špone 1, 
Poláková 1, Pokorná, Somionka
n Hodnocení: Nakonec ani vy-
soká výhra domácím nepřines-
la postup ze skupinové fáze Ligy 
mistryň. Most odehrál za šest mě-
síců 14 zápasů s nejlepšími týmy 
Evropy. Ani jedenkrát ale nevy-
hrál a jeho pouť Evropou kon-
čí. Ve všech možných pádech se 
skloňovalo, jaká je to zkušenost 
pro hráčky Baníku hrát Ligu mis-
tryň. Teď je na hráčkách, aby své 
zkušenosti zúročily v zápasech  
o Český pohár a o titul mistra re-
publiky.
n Diváků: 1 661

1. LIGA
STARŠÍCH DOROSTENEK

100 % a 50 %

Dorostenky DHK Baník Most 
– starší i mladší – měly dlouhou 
pauzu. Obě družstva hrají nejvyšší 
domácí soutěž I. ligu. Poslední zá-
pasy sezony odehrály vloni začát-
kem prosince. Po dvouměsíční pře-
stávce opět začala svá utkání. Starší 
dorostenky byly ve dvou zápasech 
stoprocentní. Mladší uspěly jen  
z padesáti procent.

SOKOL PÍSEK 22
DHK BANÍK MOST 44
(poločas 13:23)

Z utkání Ligy mistryň DHK Baník Most – Odense Händbold: Brankářka Černých andělů Dominika Müllnerová (č. 31)  
v zeleném dresu byla v prvním poločase velkou oporou Černých andělů.

Dokončení ze str. 29
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Od začátku zápasu diktovaly 
hráčky Mostu tempo hry a jasně 
přehrály děvčata z jihu Čech.
n Nejvíce branek za Písek: Nos-
ková 6, Brůhová 4
n Sestava a branky za Most: 
Růžková, Malantuková – Hama-
lová 2, Brabcová 2, Mrvišová 6, 
Mocková 3, Schüllerová 10, Pro-
tivová 11, Martinková 1, Marková, 
Buriánková, Pazderová 3, Řádo- 
vá 4, Hojerová 2, Křepelová

DHK BANÍK MOST 40
SOKOL PORUBA 30
(poločas 20:13)

Do 13. minuty vyrovnaný zá-
pas (8:8). Potom v brance domá-
cích vystřídala Růžkovou Ma-
lantuková. Ta předvedla několik 
dobrých zákroků a podržela tým. 
Děvčata v poli přidala na intenzi-
tě a v poločase již vedla o sedm 
branek. Po přestávce polevila kon-

centrace domácích hráček, ty za-
pomněly bránit a osm minut před 
koncem byl stav už jen o pět bra-
nek (33:28). Koncovka již byla  
v režii domácího týmu. 
n Sestava a branky za Most: 
Malantuková, Růžková – Hama-
lová 3, Brabcová 6, Mrvišová 4, 
Schüllerová 10, Řádová 7, Pro-
tivová 1, Martinková, Marková, 
Buriánková, Pazderová 2, Hojero-
vá 5, Křepelová 2
n Nejvíce branek za Porubu: 
Rajová Kr. 9, Rajová Ka. 8
n Umístění v tabulce: Děvčata  
z Baníku jsou průběžně na dru-
hém místě, jeden bod za vedoucí 
Slavií Praha.

1. LIGA
MLADŠÍCH DOROSTENEK

SOKOL PÍSEK 32
DHK BANÍK MOST 27
(poločas 17:12)

Hráčky Baníku tak trochu do-
platily na to, že jejich hlavní tre-
nér Jiří Tancoš měl povinnosti  
u A-týmu žen v Lize mistryň  
a na zápase nebyl proto přítomen. 
V samotném průběhu bylo vidět, 
že Mostečanky nejsou rozehrané  
a hledají se na hřišti.
n Nejvíce branek za Písek: Mal-
cová 7, Seidlová 7, Kolářová 5
n Sestava a branky za Most: 
Malantuková – Burešová, Havlíč-
ková, Parthová, Pešková, Maso-
pustová 2, Janderová 5, Štefan-
cová, Brátová 2, Chaloupková 6, 
Marková 3, Buránková 2, Pazde-
rová 3, Šroubková 2, Koldová 1, 
Adamcová 1

DHK BANÍK MOST 28
SOKOL PORUBA 19
(poločas 15:10)

V domácím zápase již nechy-
běl trenér Tancoš. Domácí hráčky 

hrály o poznání lépe než v Písku  
a v 15. minutě již vedly 8:2.  
V hledišti bylo 70 diváků z řad 
rodičů, kteří ohodnotili některé 
akce silným potleskem. I druhou 
část zápasu s přehledem ovláda-
la děvčata z Mostu. Oba body tak 
zůstaly v Mostě.
n Sestava a branky za Most: 
Malantuková – Burešová, Havlíč-
ková, Parthová, Pešková, Maso-
pustová, Janderová 2, Brátová 1, 
Valoušková 7, Chaloupková 5, 
Marková 5, Buriánková 4, Paz-
derová2, Šroubková 2, Kolodová, 
Adamcová
n Umístění v tabulce: Baníkov-
ská děvčata se dělí s Pískem o 3. 
až 4. místo se ziskem šestnácti 
bodů.

Text: Petr SADÍLEK
Foto: Jan PIMPER


