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Slovo starosty
V závěru  června proběhla  dosud největší 
plánovaná odstávka jiřetínské čistírny od-
padních vod z důvodu potřeby velké údržby 
technologického zařízení. Díky zpomalené-
mu nátoku do ČOV v průběhu odstávky se 
naplnily kanalizační stoky ve spodní části 
města a tato skutečnost v kombinaci s pří-
valovým deštěm způsobila potíže s odtokem 
splašků z domácností v ulici Mostecké. Za 
případné  problémy  se  všem  omlouváme, 
avšak nelze vše házet na odstávku ČOV. Deš-
tě posledních týdnů nám totiž opět ukázaly, 
že řada majitelů domů v našem městě vypou-
ští do splaškové kanalizace nejen splaškovou, 
ale také dešťovou vodu, což je nepřijatelné 
z hlediska legislativy, ale zejména to způso-

buje značné potíže provozu čistírny. Apeluji 
proto na všechny, kteří mají srážkovou vodu 
zavedenu do splaškové kanalizace, aby tuto 
závadu co nejdříve odstranili.

Se začátkem prázdnin se podařilo uvést 
do provozu zcela nové workoutové hřiště 
v blízkosti bývalého jiřetínského nádraží. 
Jde o dlouho očekávaný příspěvek k volno-
časovým aktivitám našich občanů a věříme, 
že zvláště v době prázdnin bude vítaným 
zpestřením  sportovního  vyžití.  Jedná  se 
o první z řady počinů, které v rozlehlém 
prostoru bývalého kolejiště plánujeme. Po 
workoutu bude následovat venkovní, ve-
řejně přístupný gril s posezením, venkovní 
fitness hřiště s několika cvičebními stroji 
pro všechny generace atd.

Jak bylo již avizováno, také letos pořádá 

město prázdninové výlety pro své občany. 
První z nich je plánován na 28. 7. na Lip-
no, kde je k dispozici řada atraktivních cílů. 
Druhý výlet bude připraven v druhé polo-
vině srpna, tentokrát do zábavního centra 
Belantis nedaleko Lipska. Termín  tohoto 
zájezdu  bude  s  dostatečným  předstihem 
upřesněn na webových  stránkách města. 
V průběhu léta plánujeme také komento-
vanou prohlídku historických částí Prahy. 
Program a termín připravujeme.

Vážení spoluobčané, rád bych vám všem 
popřál co nejklidnější a nejpohodovější léto 
plné příjemných zážitků a tolik potřebného 
odpočinku. Přeji vám také krásnou dovo-
lenou, ať už ji budete trávit kdekoliv v Če-
chách, v cizině, nebo třeba doma.

Vladimír Buřt



Je tomu již pět let, kdy se našemu městu 
poprvé ukázala Nenasytná Tiffany. 
Premiéra filmu, který se z velké části 
natáčel v Horním Jiřetíně, Černicích 
a blízkém okolí, se uskutečnila 11. 7. 2015. 
V rozhovoru pro městské listy vzpomíná na 
Horní Jiřetín režisér snímku Andy Fehu.

Jak vzpomínáte na natáčení Nenasytné 
Tiffany a Horní Jiřetín?

Na oboje vzpomínám dost často a hodně 
vřele. Tiffany byla můj celovečerní debut, 
tedy je to velká nostalgie, a samotné natáče-
ní bylo prostě perfektní. Těch zážitků se mi 
v paměti udrželo tolik, že si neustále na něco 
vzpomenu. K tomu samozřejmě přispělo vaše 
město, bez kterého by jak zážitek,  tak sa-
motný výsledek nikdy nebyl takový, jaký je.

V příběhu o lidské nenasytnosti si našel 
každý to své, ale co Tiffany znamenala pro 
vás?

Pro mne je Tiffany splněním snu, co se 
týče projektu jako takového. Samotný pří-
běh či téma je pro mne silné hlavně v tom, 
co jsou lidé ochotní udělat pro pár blýska-
jících plíšků. Myslím, že film je stále více 
aktuální, a věřím, že díky lidské povaze ni-
kdy nezestárne.

Ve filmu se objevili i známí herci. Připo-
meňme například Leoše Nohu nebo Jiřího 
Panznera. Spolupracoval jste s nimi i na 
dalších projektech?

S Leošem spolupracuji, kdykoli  to jen 

Rozhovor s Andym Fehu
jde. Mám ho jakožto herce, ale především 
jako člověka hodně rád, a tedy se budu vždy 
snažit, aby se pro něj našla nějaká rolička. 
Po Tiffany jsme spolu točili Pěstírnu, Auto-
bazar Monte Karlo anebo Štafl. V Pěstírně se 
také objevil i Jirka Panzner, se kterým se mi 
také výborně spolupracuje a věřím, že toho 
spolu také ještě hodně natočíme.

Stojíte také za úspěšným seriálem Pěstír-
na. Čím vás zaujalo právě prostředí nelegál-
ní pěstírny marihuany?

Od  začátku mě  fascinovala  představa 
lidí, kteří jsou zavření někde v podzemí, bez 
možnosti jít ven. Lákalo mě se zamyslet nad 
tím, co asi tito lidé musí prožívat a jaké to 
v neustále klaustrofobním prostředí asi je. 
Líbilo se mi, že samotné téma nám umož-
nilo projekt uchopit po svém, ohýbat realitu 
a hrát si s žánrem, což na filmu všeobecně 
mám ze všeho nejraději.

Jaké máte filmové plány do budoucna?
Plány jsou stále nějaké, ale které z nich 

nakonec vzniknou, je vždy otázka osudu. 
V současné době připravuji projekt Krvavá 
nevěsta o legendě od Devíti křížů, se kte-
rou se dvojice youtuberů rozhodne podrob-
ně seznámit. Stejně tak připravuji humorný 
zombie film odehrávající se ve Zlíně, kdy 
na  základě nečekané nákazy  je  otrávena 
veškerá pitná voda a město se uzavře do 
karantény. Tento projekt vzniká již několik 
let a spojitost s covidem-19 je čistě náhodná.

Které filmy z posledních let byste doporu-
čil? Krom těch vašich samozřejmě…

V poslední době nemám moc čas na nic 
koukat, a tedy se mi špatně doporučuje. Ale 
nedávno jsem na Netflixu náhodou zhlédl 
seriál Poslední království, který mě opravdu 
nadchnul, respektive minimálně první dvě 
sezony jsou super zábavné, a pokud máte 
rádi historické,  středověké prostředí,  tak 
určitě doporučuji.

Jiří Beneš
Foto: Andy Fehu

Josef Čech
„Děkuji Josefu Gallikovi, který 
našel a vrátil mou peněženku!“

Stolní tenisté Sokola Horní Jiřetín uspořá-
dali pro hráče Ústeckého kraje turnaj, který 
měl ukázat, jak se jednotliví hráči, popří-
padě oddíly vypořádali s nucenou více jak 
dvouměsíční pandemickou pauzou. Turnaj 
ukázal hlad po soutěžení, což se projevilo 
na startovní listině. Celkem se zúčastnilo 
44 hráčů ze šestnácti oddílů kraje a tři hráči 
z Odoleny Vody. Hráči byli rozděleni do 11 
skupin po čtyřech. Vítězové jednotlivých 
skupin spolu s druhými se probojovali do 
finálového pavouka, třetí a čtvrtí byli nalo-
sováni do soutěže útěchy. V nabité soutěži 
ligových hráčů si z domácích vedl nejlépe 
Jiří Mikač , který se probojoval mezi nej-
lepší osmičku.

Zde jsou konečné výsledky: Zvítězil Jan 
Holáň – Baník Most, 2. Martin Hofmann – 
Baník Březenecká, 3. Filip Vondráček (od-
chovanec HJ) – HB Ostrov a Patrik Woznic-
ki z TTC Litoměřice. Soutěž útěchy vyhrál 
Jan Sučík z Březenecké.

Závěrem je nutno konstatovat, že turnaj 
měl vysokou sportovní úroveň a na příkla-
du Jirky Mikače je vidět, že i hráči našeho 
oddílu se mohou měřit s nejlepšími.

Antivirus turnaj ve stolním tenisu

Zdeněk Hylský
Foto: Zdeněk Hylský



„Imitování ke mně přišlo samo,“ říká v roz-
hovoru pro městské listy Jiříkoviny Vladi-
mír Hron. Známý moderátor, bavič, zpěvák 
a mostecký rodák si letos zazpívá i v Hor-
ním Jiřetíně v rámci hudebního programu 
městských slavností 15. 8. Na pódiu před 
kulturním domem předvede s kapelou The 
Drops jejich Queen – The Story.

Těšíte se do Horního Jiřetína?
Do Horního Jiřetína se těším, a to z mno-

ha důvodů, za prvé jsem sem jezdil už jako 
malý  kluk  na  poutě  nebo  hornické  dny 
a mám pocit, že jsem tady před šesti lety 
právě na pouti vystupoval, za druhé jako 
Mostečák jsem k vaší obci měl i přátelské 
vazby. Strávil jsem zde část dětství se spo-
lužáky.

Přivezete nám ve vašem podání kapelu 
Queen. Jak dlouho již jako Freddie Mer-
cury vystupujete? Je to váš nejoblíbenější 
zpěvák?

Písničky skupiny Queen zpívám od chví-
le, kdy mně spolužák půjčil LP desku In-
farkt, pak jsem si sehnal Noc v opeře, Den 
na závodech  (třetí,  čtvrté  a páté  album), 
začal jsem sledovat jejich tvorbu a zařadil 
se mezi fanoušky. Profesně tento nápad na-
zkoušet celovečerní pořad ve formě ucelené-
ho příběhu přišel po uvedení filmu Bohemi-
an Rhapsody v kinech a po nabídce, abych 
s kluky zahrál a zazpíval ve švýcarském 
Montreux na  tradiční akci u Ženevského 
jezera, která zde připomíná výročí naroze-
ní tohoto génia. Program jsme nazkoušeli, 
úspěšně odehráli a řekli jsme si, že v tom 
ještě nějaký čas budeme pokračovat, proto-
že poptávka na českém trhu zábavy po této 
značce trvá a ještě určitě dlouho trvat bude.

Skvěle dokážete imitovat i další osobnos-
ti nejen z hudební branže. Kdy jste v sobě 
objevil tento talent?

Imitování ke mně přišlo samo, jednou 
jsem si zlomil nohu, kluci před barákem hrá-
li fotbal, a protože jsem se nemohl přidat, 

Rozhovor s Vladimírem Hronem
tak jsem ho komentoval hlasy sportovních 
komentátorů, přesně tak, jak jsem to viděl 
v televizi. Netušil jsem, že to je nějak výji-
mečná disciplína, a vůbec už jsem netušil, 
že to všichni nedokážou. Myslel jsem, že 
to umí každý. A úplně stejné to bylo s pís-
ničkami, vždy je zpívám tak, jak to slyším 
z rádia nebo z televize. Když jsem pak v pu-
bertě hrál na kytaru, lidi říkali: „Jé, ty umíš 
Elvise!? Jé, ty umíš Gotta?“ Prostě jsem se 
vždycky naladil tak, jak zní originál, a tato 
vlastnost vlastně ovlivnila celý můj profesní 
život.

Jak  jste  se popral  s koronakrizí, která 
vám znemožnila vystupování? Chyběli vám 
lidé? Těšil jste se na ně?

No, tak korona je potvora mizerná, proto-
že mě i vás, nás všechny, zastavila nebo ně-
jak ovlivnila po dobu čtyř měsíců, a tak jsem 
se s ní popral. Protože mě moje práce baví, 
tak jsem začal vysílat zdarma z naší ložnice, 
později z dětského pokojíku, na Facebooku. 
Protože vysílám celkem pravidelně, tak se 
svými pravidelnými diváky oslavím stý díl 
tohoto tohoto pirátského vysílání. Byla to 
moje radost, protože styk s publikem potře-
buji, a podívám-li se na statistiky, tak týdně 
oslovím i čtyřicet tisíc diváků, a to už má 
smysl. Trénoval jsem hlasivky, připravoval 
nové skladby, ničeho nelituju. Jinak, na lidi 
jsem se těšil jako šelma na vodu, a když mně 
dovolili po dvou měsících zazpívat senio-
rům do oken, byl jsem v sedmém nebi.

Kde vás kromě Horního Jiřetína můžeme 
v létě potkat?

Podívejte se na www.vladahron.cz, sám 
se sem chodím dívat, termíny jsou v součas-
nosti velmi živoucí organismus, vše se rych-
le vyvíjí a vystupování pomaličku a zvolna 
opět funguje.

Léto budete mít spíše pracovní?
Loni jsme si s rodinou slíbili, že vyrazí-

me na Floridu, což se samozřejmě nepove-
de, a tak alespoň na chvíli vyrazíme do námi 

milované Itálie, kam pravidelně jezdíme. 
Jinak ano, léto bude spíše pracovní, a když 
výlety, tak zde, v Česku.

Jako hrdý Severočech máte jistě mnoho 
oblíbených míst v našem kraji. Které máte 
nejraději?  

Míst, které zde mám rád,  je obrovská 
spousta, pochopitelně nedám dopustit na 
své rodné město, mimochodem v občance 
mám stále jako trvalé bydliště Most, miluji 
ho a musím říci, že když vás k nějakému 
místu poutá obrovská spousta vzpomínek, 
tak ani nejde jinak. Jinak dodnes miluju Ko-
máří vížku, různé hrady a zámky v okolí, 
pochopitelně i Jezeří, rádi jsme jezdili na 
všechna koupaliště v okruhu 40 km, tedy na 
Kamenčák, Barboru, do Bíliny a tak. Nechci 
dlouze vypočítávat všechna místa, protože 
je všichni určitě znáte. Míst, která v tomto 
kraji stojí za zhlédnutí, je tolik, že bych psal 
do rána.

Jiří Beneš
Foto: www.vladahron.cz

Přivítání prázdnin na koupališti se povedlo 
na výbornou. Za tradiční akcí Hurá prázd-
niny došly desítky a desítky lidí. „Večer se 
nám trochu pokazil přívalovým deštěm, ale 
hlavní bylo, že na celý program pro děti 
svítilo sluníčko. Děkujeme návštěvníkům 
za parádní atmosféru a mladým hasičům, 
taneční skupině Los Gatos a oddílu Moderní 
gymnastiky za krásné výstupy. Za skvělou 
spolupráci děkujeme také správě koupališ-
tě a JSDH Horní Jiřetín,“ okomentoval za 
město Jiří Beneš.

bas
Foto: Luděk Novotný st.



Pouť a městské slavnosti
Třetí víkend v srpnu bude 
patřit v Horním Jiřetíně 
pouti. Kolotoče a různé další 
atrakce tradičně v sobotu (15. 
8.) doprovodí také městské 
slavnosti, jejichž letošní 
program začíná v 17 hodin. Na 
pódiu před kulturním domem 
vystoupí Stará škola jinak, 
BUTY, Devianti a Vladimír Hron 
s kapelou The Drops. Také 
areál chovatelů ožije hudbou. 
Podobně jako v minulých 
letech se rozezní dechovkou 
nebo večerní retroparty.

bas

Upozornění

Knihovna bude během července 
a části srpna uzavřena.

Čtenářům se znovu otevírá 18. 8.

Letní kino

Promítání filmu Bohemian 
Rhapsody

8. 8. / 21:00 / okolí bývalé 
nádražní budovy

Koupaliště zve na hudební večer
s kapelou 3D
25. 7. / 18:00

Klub seniorů
Klub seniorů Horní Jiřetín a Černice pra-
videlně seznamoval občany našeho města 
se  svou  činností,  v únoru  začala prvním 
výletem a končila vánočním výletem. Ze 
známých důvodů jsme museli dodržet různé 
pokyny, proto náš první letošní výlet, který 
měl  být  v  březnu,  se  uskutečnil  až  nyní 
v červnu. Naše činnost se omezila na šití 
roušek, za což všem našim členům, kteří 
se této práce ujali, děkujeme a na nabídku 
rozvozu obědů se do této činnosti aktivně 
zapojila naše předsedkyně Miluška Kolá-
řová. Moc jsme se těšili na společné setká-
ní po dlouhé době. Červnového výletu se 
nezúčastnilo  tolik členů jako jindy – své 
asi ještě udělala určitá obava z viru. Počasí 
nám opět přálo a viděli jsme další kulturní 
památku, Vlašský dvůr, a ve volném čase 
mohli zájemci navštívit další památky. Na 

zpáteční cestě jsme si ještě prohlédli Kolín, 
kde byl také volný program, protože ne ka-
ždého zajímají stejné věci. Věřím, že další 
naplánované výlety již budou bez problémů. 

I nadále budeme pokračovat v běžné čin-
nosti klubu. Těšíme se na společná setkání.

Evža Stříteská
Foto: Evža Stříteská

Po dlouhé odmlce způsobené koronaviro-
vou epidemií náš oddíl poprvé vystoupil 
před  veřejností  v  sobotu  27.  6.  2020  na 
koupališti v Horním Jiřetíně. Gymnastky 
se představily s tanečkem, který nacvičila 
trenérka Michaela Smoláková. Jejich čer-
vené sukně a ostré pohyby v rytmu tanga 
tak rozproudily diváky na první akci Hurá 
další prázdniny. V posledním týdnu před 
prázdninami probíhaly společné rozlučky 
trenérek a gymnastek se závodní sezonou 
jednotlivkyň. O prázdninách nás čekají let-
ní soustředění v Jesenici a na Klínech, kde 
bude probíhat příprava na společné skladby. 
Všem trenérkám a gymnastkám přeji touto 
cestou krásné prázdniny.

Renáta Smoláková
Foto: OMG Horní Jiřetín

Gymnastky čeká soustředění

Ani letošní žáci deváté třídy nepřišli o stylo-
vé rozloučení se základní školou na zámku 
Jezeří. Nechyběly  dojemné proslovy  ani 
slzy. Vedle rodičů a dalších hostů se na zám-
ku sešel také celý pedagogický sbor.

bas
Foto: Jiří Beneš



První letošní Vítání občánků v obřadní 
síni MěÚ Horní Jiřetín se uskutečnilo 
v červnu. Zástupci města přivítali pět 
občánků.

bas

Foto: Karolina Kvasničková

Ředitelka ZŠ a MŠ Horní Jiřetín Klára Kři-
vánková byla tajemnou osobou v celotábo-
rové hře, která provázela příměstský tábor. 
Jeho cílem bylo nasbírat pět indicií. Po roz-
dělení do čtyř týmů s netradičními jmény, 
jako jsou Letňáčci, Cestovatelé, Dalmatini 
a Bojové pandy, si týmy vytvořily vlajky. Tu 
nejhezčí (Cestovatelé) vybrala nezávislá po-
rota. Trochu se počítalo, luštilo v Morseově 
abecedě a v neposlední řadě se odpovídalo 
na záludné otázky. Vše se prolínalo s výlety 
za zábavou a poznáváním. Za zmínku stojí 
program v Zoologické zahradě v Ústí nad 
Labem, kde se  formou hry „Riskuj“ děti 
dozvěděly spoustu nových věcí, a musíme 
je pochválit, protože mnoho odpovědí vě-
děly naprosto správně. Vlakem na Moldavu 
a protáhnutí těla v lanovém centu v Oseku 
byla dobře zvolená zábava. O stravu se nám 
postarala restaurace Pod Lesem, kde nám 
moc dobře uvařili a my jím tímto děkuje-
me. Od dětí dostali ocenění „Nasycených 
strávníků“ ve formě nalepovacích hvězdiček 
a společné fotografie. Děti si odnesly společ-
né zážitky a batikované tričko, které si samy 
vyrobily. A celotáborová hra? Tak ta ukrý-
vala truhlu s pokladem, ke které patřil jeden 
jediný správný klíč. Ten si museli táborníci 
najít sami mezi 16 falešnými. A kdo nakonec 
vyhrál? Samozřejmě všichni. A co ukrýval 
poklad? Tak to je tajemství, zkuste to příští 
rok sami. S přáním krásných prázdnin uči-
telka Brigita Švecová a asistentka Gabriela 
Rákosová.

Gabriela Rákosová
Foto: ZŠ a MŠ Horní Jiřetín

Příměstský tábor základní školy

Krajské závody v atletice v Horním Jiřetíně 
v roce 1952. Na snímcích Evža Stříteská, 
Josef Havran, Miloslav Doubrava, Bedřiška 
Kulhavá, Eliška Volrábová…

Černobílý Horní Jiřetín a Černice
Za  vzpomínku  a  fotografie  děkujeme 

Evže Stříteské
Plus foto vzpomínka a vzpomínka1

Foto: Evža Stříteská

V lesích kolem Jezeří a Černic se nachází 
místo, kterému se říká Neznámá. Trampská 
osada se v posledních měsících stala netra-
dičním lesním příměstským táborem. Ve-
doucím originálního lesního oddílu se zde 
stal Martin Kohout, který se o malé lesní 
návštěvníky stará a vymýšlí pro ně různo-
rodé aktivity.

Foto: Martin Kohout



Jiřetínská telka

Město Horní Jiřetín pustilo do světa první televizní 
noviny. Vešly ve známost pod názvem Jiřetínská telka 
a zájemci je najdou na facebookových skupinách Honí 
Jiřetín kulturní, Horní Jiřetín a Černice info nebo 
na E-Mostecko. Další dávky zpravodajství z Horního 
Jiřetína a Černic se diváci dočkají koncem září. „Ve-
dle televizních novin připravujeme také dokumenty 
o zaniklých obcích. První díl bude věnovaný Albrech-
ticím. Momentálně hledáme informace, obrazové či 
jiné materiály. Velmi rádi budeme také za vzpomínky 
pamětníků. Pokud tedy máte staré fotografie nebo 
zajímavé historky z Albrechtic a chcete nám o nich 
dát vědět, máte možnost na kultura@hornijiretin.
cz,“ uvedl za město Jiří Beneš.

bas
Plus foto telka

Na těsto:
 ● 180 g hladké mouky
 ● 80 g másla (trochu změklého)
 ● cca 2 lžíce studené vody
 ● zarovnaná lžička soli

Na náplň:
 ● 20 dkg anglické slaniny na plátky
 ● 150 g sýru cheddar
 ● 60 g baby špenátu (cca polovina vaničky)
 ● 1 větší cibule
 ● 4 vejce
 ● 300 ml smetany ke šlehání 31%
 ● sůl a pepř
 ● kulatá forma s průměrem cca 24 cm
 ● potravinová fólie a alobal
 ● luštěnina na zatížení těsta (rýže, čočka, fazo-
le…)

 ● vejce na potření těsta

Postup:
Do misky nasypeme mouku, sůl a přidáme 
na menší kousky nakrájené máslo. Vypracu-

Recepty od Brigity
Francouzský koláč quiche (kiš)

jeme drobenku do které přidáme dvě lžíce 
vody a zpracováváme, dokud nám nevznik-
ne hladké těsto. Pokud se bude těsto drolit, 
přidávejte vodu. Pokud bude lepit, přidejte 
mouku. Těsto zabalíme a necháme v lednici 
cca 30 minut odležet. Mezitím si předehřej-
me troubu na 190 °C. Po třiceti minutách 
těsto vyndáme a vyválíme do kulaté formy.

Vyválené  těsto  přeneseme  do  formy 
a prsty vytlačíme vysoké okraje (teplem 
v troubě pak totiž sleze dolů, tak aby se tam 
pak vešla náplň). Těsto na dně propícháme 
vidličkou, přikryjeme alobalem a nasypeme 
čočku (použít můžete jakoukoliv luštěni-
nu – propíchnutí těsta vidličkou a zatížení 
zabrání nafukování těsta při pečení). Takhle 
připravené těsto pečeme cca 10–15 min.

Náplň:
Vejce, smetanu a sůl (s tou opatrně – sla-
nina a sýr jsou slané dost), pepř a polovinu 
nastrouhaného sýra smícháme dohromady. 

Na kostičky nakrájenou slaninu orestuje-
me, přidáme na kolečka nakrájenou cibu-
li  a  restujeme. Na závěr přidáme špenát 
a ve chvíli, kdy změkne, vypneme. Směs 
necháme trochu vychladnout a pak přidáme 
do vajec se smetanou. Takto připravenou 
náplň nalijeme do předpečeného korpusu 
a pečeme na 180 °C cca 30 min. Hotový 
quiche poznáte tak, že když s ním zatřesete, 
tak po krajích je tuhý a uprostřed se ještě 
trošku třese. Quiche nechte úplně vychlad-
nout a teprve pak ho krájejte.

Foto: Brigita Švecová
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       Oblastní charita Most 
                         P. Jilemnického 2457/216 Most 434 01 
 

Oblastní charita Most       

Terénní programy 
 
Půl roku poté, co jsem vyšel z výchovného ústavu, jsem se ocitl u vzdálených příbuzných bez peněz a dokladů. 
Zprostředkovali mi  kontakt  s  pracovnicí Terénních  programů v Komunitním  centru  Janov.  Pracovnice  se mě 
ochotně ujala a pomohla mi osobní doklady vyřídit. Vyřizování bylo ztížené, jelikož jsem měl trvalou adresu 
v Teplicích. Následně se nám podařilo dokonce zajistit i mé ubytování. Jsem za to velmi vděčný. 
 
 

Oblastní Charita Most - Komunitní centrum Janov 
 

Věříme, že ochota pomáhat druhým je základní lidskou vlastností. 
 
 

www.charitamost.cz 
 

 
 

 

Komunitní centrum Janov 
Adresa: 
Janovská 122 
435 42 Litvínov - Janov 
 
Otevírací doba: 
 

Pondělí 7:30 h. – 16:00 h. 
Úterý 7:30 h. – 16:00 h. 
Středa 7:30 h. – 16:00 h. 

Čtvrtek 7:30 h. – 16:00 h. 
Pátek Pouze pro zvané 

  

Vedoucí KcJ:   Mgr. Alena Bartková, DiS. 
Mobil:               775 713 304 
Email:                lencova@charita-most.cz  
 
 
Vedoucí pracovníci sociálních služeb:  
Jana Štiková, DiS.        775 713 931         stikova@charita-most.cz 
 
Vedoucí pracovníci projektů: 
Martina Bartková, DiS.      778 532 576    bartkova@charita-most.cz 
 

Sociální rehabilitace 
 

Cílem služby je dosáhnout maximální možné míry osamostatnění se 
u osob zdravotně postižených ve věku od 18 do 64 let.  

Rodinné centrum Petrklíč Projekt  nabízí prostory a program pro trávení volného času, 
především maminkám s dětmi.  

Sociálně aktivizační služby  
pro rodiny s dětmi  

Služba je určena rodinám s dětmi a nabízí podporu a pomoc 
v nepříznivé sociální situaci, během které je ohrožen vývoj dětí.  

Odborné sociální 
poradenství 

Služba je určena osobám v krizi, zejména pak osobám předluženým, 
dlužníkům a osobám, které zkrachovaly. 

Asistenční centrum v Janově 
 

Projekt je zaměřen na informační činnost, praktické činnosti, ale také 
vzdělávání Romů a sociálně slabých členů majority. 

Centrum pro děti Janováček Projekt je zaměřen na vzdělávání dětí předškolního a školního věku 
podle základních principů Montessori pedagogiky. 

NZDM Domino Posláním služby je nabízet dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let  
bezpečný prostor pro trávení svého volného času. 

Terénní programy Cílem služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení 
do života uživatelů sociální služby. 


