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VEZME LIDL CHOMUTOVÁKŮM 
DALŠÍ LÍPU? více na str. 2
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mobil
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Vezme Lidl chomutovákům další lípu?
Většina z nás asi 
zaregistrovala informaci 
o tom, že maloobchodní 
řetězec Lidl v nedávné 
době odkoupil dva ze 
tří zbývajících domů 
ve Wolkerově ulici, 
mezi nimi i oblíbenou 
restauraci U Lípy. 
Spekulace, které tento 
kup provázely, nám 
brzy bohužel potvrdilo 
samotné město 
Chomutov.
Plán je údajně takový, že domy půjdou 
k  zemi, aby ustoupily rozšíření par-
koviště pro zákazníky obchodního 
řetězce. Možná Vás při čtení těchto 
zpráv mrazilo, nebo Vám to udělalo 
radost, nebo Vás možná, tak jako 
nás, napadla paralela mezi událostmi 
z října roku 2003 a těmi, o kterých se 
dozvídáme dnes.

Pokud si ještě pamatujete, tehdy 
Českem probíhala kauza o  kácení 
stromů v  těsné blízkosti prodejen 

společnosti Lidl, nebo jejich reklam-
ních poutačů. Stejný osud v  noci 
6. 10. 2003 naneštěstí postihl i  sto-
letou lípu v blízkosti zdejší prodejny. 
Dosud neznámý pachatel tehdy 
bez milosti, a hlavně bez patřičných 
povolení sťal již zmíněný strom, který 
„zacláněl“ právě před reklamním pou-
tačem společnosti Lidl. Z původní Lip-
ské tak nezbylo zhola nic.

Chomutovský případ byl však 
v  něčem jiný. Piety za padlou lípu 
se tehdy účastnilo na pět stovek 
občanů, kteří se shromáždili okolo 
místa činu, kde se nyní namísto 
stromu nacházela cedule s nápisem: 
„Zde stála stoletá lípa, která přežila 
dvě světové války i srpen 1968. Byla 
nesmyslně pokácena v říjnu 2003“. 
V následujících měsících se dokonce 

několik desítek lidí rozhodlo pro boj-
kot nakupování v jejich prodejnách či 
nakupování jejich výrobků.

Jaký na to máte názor? Mělo by se 
město v této situaci angažovat? Nebo 
bychom měli nechat majetek v soukro-
mých rukou a nezasahovat do toho?

Budeme v mezidobí situaci nadále 
sledovat.

Zdroj: Facebook

Ortopedické ambulance 
MUDr. Ota STAŇO

Vážení čtenáři, rádi bychom Vás 
informovali o možnosti ortopedické 
péče a ošetření v rukách nejzkušeněj-
šího a v současné době i nejstaršího 
ortopéda v Chomutovském okrese 
a okolí.

MUDr. Ota Staňo pracoval 20 let 
v chomutovské nemocnici na pozici 
primáře ortopedického oddělení 

a nyní se věnuje ambulantní praxi na 
třech pracovištích, které vznikly his-
toricky v Lounech, Žatci a také pro 
chomutovské pacienty na ambulanci 
specializovaného pracoviště Helios 
s.r.o., které poskytuje komplexní péči 
krom ortopedie také neurologickou 
a rehabilitační.

Autor: redakce

Ortopedické ambulance 

MUDr. OTA STAŇO

Ortopedická ambulance LOUNY
Sídlo – poliklinika Louny, Pod Nemocnicí 2503, 3. patro
úterý 8.30 – 13.00 hod., 
Telefon: 739 827 030, jiné dny volejte 
mezi 13 – 14 hodinou

Ortopedická ambulance ŽATEC
Sídlo – poliklinika Žatec, Husova 2796, 1. patro
středa 8.30 – 13.00 hod., 
Telefon: 603 952 367, jiné dny volejte 
mezi 13 – 14 hodinou

Ortopedická ambulance HELIOS s.r.o.
Sídlo – Nám. Dr. Beneše 1138/3
čtvrtek 8.00 – 13.00 hod., 
Telefon: 774 486 632 – kdykoli mezi 8 – 15 hod.

Krátké čekací doby, individuální přístup a vstřícné jednání.
Těšíme se na setkání.
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Krajský předseda Trikolory skončil
Krajský předseda Trikolory  Karlovarského
kraje, Matěj Drbohlav skončil.
Důvody a  názory jsou pohledem 
komunálního politika jiné než veřej-
nosti, a mimo jiné jsou také odrazem 
současného směřování strany, které 
neodpovídá původním ideálům.

Proč jste ukončil členství v hnutí 
Trikolora?
Členství ani tak ukončené nebylo, 
nezaplatil jsem členský příspěvek 
a mé členství zaniklo. Vstupoval jsem 
do Trikolory na podporu Václava 
Klause ml., který ji opustil a následně 
došlo ke změně politického směřo-
vání strany.

Jaké mate další politické ambice?
Zatím jsem bez politické příslušnosti, 

ale dostal jsem několik nabídek, jako 
manažer, od politických stran i hnutí, 
které zvažuji.

Souvisí nějak s ukončením poli-
tické práce současné soudní 
řízení proti Vám?
Myslím si a  doufám, že nesouvisí. 
Media a  veřejnost mají právo na 
informace veřejně činných lidí, proto 
se zajímají a budou zajímat. Patří to 
do svobodné společnosti.

Můžete nám říct, co budete po 
ukončení aktivní politiky dělat?
Pracuji stále v několika obchodních 
společnostech a politika na to nemá 
žádný vliv. Nikdy jsem neřekl, že 

skončím s  politikou, proto je toto 
téma stále otevřené.

Jak dlouho jste působil v Karlo-
vých Varech?

Obchodně v Karlových Varech půso-
bíme od 90tého roku a já osobně při-
bližně 5 let a Karlovy Vary jsou pro mě 
místem, které jsem si zamiloval.

Autor: redakce

Artur Omarov je na vrcholu sportovní kariéry
Jen málo současných sportovců silových a bojových umění má notnou dávku disciplíny a sebezapření. 
Sport a umění mají podobný základ, protože nadání často mnohonásobně převáží úmorná dřina, která 
bez silné vůle nestačí k tomu, aby se sportovec dostal na chvíli ke skutečnému vrcholu.
Arture, jak jste se dostal z býva-
lého východního bloku do Čech?
Bylo mi šest let, když jsem v roce 1993 
přijel s maminkou do Čech. Narodil 
jsem se v Dagestánu, kde mám polo-
vinu rodiny.

Pro cizince je čeština někdy 
nepřekonatelný oříšek, jak tomu 
bylo u vás?
Ve škole jsem, díky špatné češtině, 
patřil k horším žákům. Ani doma jsem 
neměl mnoho podpory, protože se 
u nás mluvilo jen rusky, a to pro mě 
představovalo veliký problém. Jazy-
ková bariera je dnes překonána, ale 
trvalo mi to dlouho.

Dnes patříte k nejlepším, jak jste 
se dostal v Čechách k bojovým 
uměním?
Už od mala jsem měl potřebu se prosa-
dit v silovém sportu. Bavilo mě karate, 
ale jen krátce stejně jako box. Protože 
bezkontaktní příprava mě spíš odrazo-
vala, našel jsem se teprve v řeckořím-
ském zápasu.

Jak to myslíte, našel jsem se?
Už při prvním zápasu zjistíte, na jakém 
místě řebříčku se nacházíte, kdo je nad 
vámi a koho udoláte. Měl jsem hned 
jasno, co je mým cílem a  čeho chci 
dosáhnout. Tomu odpovídala i moje 
dlouhá cesta.

Kdo byl první člověk, který Vám 
pomohl najít sebe sama v  silo-
vých sportech.
Byl to Milan Benedikovič, pak už šlo 
vše dál aa lidí, kteří mi na mé cestě 
pomohli, je mnoho, ale Milan byl první, 
který mi dal směr.

Co Váš poslední úspěch?
Byla to jednoznačně kvalifikace na Mis-
trovství světa, kde jsem porazil Litevce. 
Otevřela se mi cesta na Olympiádu do 
Tokia, kde jsem bral jedenácté místo.

Kam máte namířeno dál?
Trénuji a připravuji se na olympiádu, 
která bude v roce 2024 v Paříži. To je 

můj aktuální cíl, i když těch cílů je samo-
zřejmě více.

Prý se pohybujete i  na půdě 
MMA?
Ano, aktivně pomáhám a zároveň tré-
nuji s  několika českými borci hlavně 
wrestling.

Zvládáte vše na jedničku včetně 
rodiny?
Snažím se. Doma poslouchám man-
želku. Máme spolu dcerku a  syna. 
Rodina je mou oporou a bezpečným 
přístavem jako Chomutov, kde jsem 
doma.

Autor: redakce
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Do Chomutova se vrací herní průmysl
Podle společnosti 
vymáhající dluhy klesá 
počet dlužníků ve 
městech, která zakázala 
na svém území hazard. 
V Chomutově, který 
automaty zakázal 
a Mostě, který je jen 
reguluje, ale zůstává 
počet stejný.
Zastupitelé Chomutova se rozhodli pro 
návrat kasin, ze kterých si slibují zisk až 
30 milionů. „Nakonec jsme z ekono-
mických důvodů rozhodli takto,“ řekl 
serveru iROZHLAS.cz náměstek pri-
mátora Milan Märc (Nový Sever).

V úterý dalo město kasinům opět 
zelenou. Novou vyhlášku odsouhlasilo 
19 z 35 zastupitelů, jeden se zdržel. 
Podniky se musí nacházet pouze mimo 
centrum města a sídliště.

Dalším preventivním krokem má 
být již existující registr hráčů, kde jsou 
lidé pobírající dávky nebo lidé v insol-
venci. V  registru ale nikdo nezjistí, 
jestli je člověk v exekuci a tím pádem 
jeho nebezpečnost pro společnost je 
daleko rizikovější.

„Podle našich informací to bude brzy 
napraveno a  lidé v exekuci by se do 
registru hráčů měli dostat. Je důležité, 
aby do kasina neměli přístup,“ komen-
tuje situaci náměstek Milan Märc.

Bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) 
na tiskové konferenci shrnul, že při 
schválení nového daňového balíčku 
by obce přišly v průměru o 20 miliard 

ročně. Navrhl proto obcím dvouletou 
kompenzaci v podobě příspěvku až 15 
miliard za rok.

Kriminalita a hazard jde často ruku 
v ruce. Teprve čas ukáže, zdali rozhodli 

politici ve prospěch občanů, kteří jim 
dali svou důvěru ve volbách nebo vítězí 
lobující skupiny ziskuchtivých podnika-
telů obchodujících s hazardem.

Autor: redakce

Za ubytování uprchlíka tři tisíce
Od pondělí 11. dubna 
mohou domácnosti 
ubytovávající 
uprchlíky z Ukrajiny, 
žádat o solidární 
příspěvek.
Dostanou 3 tisíce korun měsíčně za jed-
noho ubytovaného uprchlíka, maximálně 
pak 12 tisíc korun za měsíc.
Příspěvek má alespoň částečně lidem 
kompenzovat náklady, které jim uby-
továváním vyvstávají. Žádost mohou 
podávat elektronicky. Předpokladem 
přihlášení do aplikace je jakákoliv forma 
elektronické identity občana. Možností 
je třeba bankovní identita (Bank ID) či 

mobilní klíč eGovernmentu, který lze zís-
kat online i na jakémkoliv CzechPointu.

Formulář žádosti o solidární příspě-
vek bude od pondělí v pilotním režimu 
k dispozici v rámci online aplikace dav-
kyuk.mpsv.cz, kterou MPSV již několik 
týdnů využívá k vyřizování humanitárních 
dávek. „Rozšiřujeme funkčnost stávají-
cího řešení, které již máme vyzkoušené. 

Chceme, aby se lidé mohli k solidárnímu 
příspěvku dostat co nejsnazším způso-
bem a nemuseli stát frontu na úřadech 
práce,“ uvedl ministr práce a sociálních 
věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Žadatel musí vyplnit základní údaje 
včetně adresy nemovitosti. Nemusí 
být jejím vlastníkem, stačí mít nájemní 
nebo podnájemní smlouvu. Žádost 
musí obsahovat i údaje o ubytovaných 
cizincích s dočasnou ochranou. Kromě 
základních informací, jako je jméno a 
datum narození, jde o číslo pasu a číslo 
vízového štítku, pokud bylo vydáno.
Důležitá je pak také doba poskytnutého 
ubytování, která musí být nejméně 16 po 
sobě jdoucích kalendářních dní v rámci 
jednoho měsíce. Žadatel formou čest-
ného prohlášení stvrdí, že všechny údaje 

jsou pravdivé a podmínky pro ubytování 
podle zákona jsou splněné. Posledním 
krokem je způsob výplaty, především 
tedy číslo účtu.

O příspěvek lze žádat o měsíc zpětně, 
tedy nejdříve 11. dubna, a to za březen. 
Předpokladem je, že ubytovaným oso-
bám bude zajištěn odpovídající prostor. 
Měli by mít místo pro přípravu jídla. To 
lze zajistit zpřístupněním vlastní kuchyně 
nebo pořízením provizorního vařiče 
a  lednice. Dále by ubytovaní měli mít 
přístup k pitné vodě, koupelně a WC.

Nabídku ubytování v domácnostech 
a poptávku ukrajinských uprchlíků pro-
pojují neziskové organizace. Ubytování 
můžete nabídnout i  přímo někomu, 
koho znáte.

Zdroj: MPSV ČR

Na Chomutovsku končí provoz 
hnědouhelné elektrárny
Na Chomutovsku v  úterý oficiálně 
skončí provoz hnědouhelné elektrárny 
Prunéřov I. Za svou třiapadesátiletou 
existenci vyrobila tolik energie, kolik 
by stačilo v současnosti na více než dva 
roky v celém Česku.

Zaměstnanci přecházejí na další 
elektrárny. Zhruba třetina ze 150 jich 
musí zůstat do úplného odstavení pro-
vozu a zabezpečení prostoru.

Dohromady byly elektrárny Prunéřov 
I a II největším uhelným elektrárenským 

komplexem v ČR, jejichž společný insta-
lovaný výkon byl 1190 MW (tedy o málo 
více než polovina Temelína či Dukovan). 
Kromě výroby elektřiny také Prunéřov 
zásobuje města Chomutov, Jirkov a Kláš-
terec nad Ohří teplem.

Odstavení elektrárny přivítali ekolo-
gové. Podle hnutí Arnika předloni Elek-
trárny Prunéřov vypustily 4,5 milionu tun 
skleníkových plynů, což bylo druhé nej-
větší množství po Elektrárnách Počerady.

Zdroj:ČTK
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V Kadani vzniká filmový festival pohádek
Nezapomenutelné večerníčky, pohád-
kové filmy a další porci programu si užijí 
nejen malí diváci v Kadani. Ve městě se 
připravuje filmový festival pohádek, 
který bude propojený s oslavami Dne 
dětí a narozenin Maxipsa Fíka.
Původně jednodenní akce bude nako-
nec rozšířena na několik dní, kterou 
bude organizovat městská společnost 
zajišťující provoz kabelové televize.

Vedení města doufá v úspěch prv-
ního ročníku a předpokládá, že z toho 
do budoucna bude krásná událost.

Kadaňský pohádkový festival 
bude trvat celkem čtyři dny. Začne 
v úterý 24. května a potrvá do pátku 

27. května. Každé dopoledne v kině 
poběží promítání čtyř hodinových 
pásem večerníčků, s  jejichž výběrem 
a dramaturgií pomohla Česká televize. 
Odpolední program bude pokračo-
vat promítáním soutěžních večer-

níčků podle výběru Filmové a televizní 
fakulty Akademie múzických umění 
v Praze. Organizátor počítá s několika 
tisíci návštěvníky.

„Myslím si, že je každý festival, na 
kterém jsou představované české 

filmy, strašně důležitý, aby čeští diváci 
nekoukali jen na ty americké slátaniny 
a agresi,“ míní patron festivalu Zdeněk 
Troška.

Součástí několikadenní akce bude 
doprovodný program, na kterém 
se podílejí kadaňské školy a  školky. 
Záštitu nad festivalem přislíbilo Minis-
terstvo kultury.

Kadaňským maskotem bude pohád-
kový Maxipes Fík, kterému hlas propůj-
čil kadaňský rodák, herec Josef  Dvo-
řák. Maxipes má ve městě své vlastní 
nábřeží s  letní scénou, která bude 
k dispozici všem návštěvníkům.

Autor: redakce

Vzniká nová politická strana PRO
Jedním ze zakladatelů 
projektu Charta22 je 
Jindřich Rajchl. Celý 
projekt sdružuje lidi 
za účelem udržení 
svobody slova 
a projevu. Ale má 
vzniknout i politická 
strana.
Dříve jste působil v hnutí Tri-
kolora, co bylo příčinou Vašeho 
odchodu?
Po odchodu Václava Klause ml. 
došlo k  celé sérii chyb, tak jsem 
se rozhodnul Trikoloru opustit 
a  jít vlastní cestou. Po posledních 
volbách Trikolora směrovala spíš 
k  extremismu, což je mi cizí. Chci 
vytvořit seriózní ekonomický model 
politiky, která bude blíže občanům. 
Naším cílem je svobodný, prosperu-
jící a šťastný život.

Právo, respekt odbornost (PRO) 
má být Vaším dalším projektem?
V současné době se mnoho lidí ptá, co 
bude dál, protože vláda je zklamala. 
Právo, respekt a odbornost bude nová 
politická strana. Máme připravený 
skvělý program s podporou vynikají-
cích odborníků, nejen s řešením ener-
getiky, ale komplexním ekonomickým 
programem státu. Myslím si, že vláda 
premiéra Fialy nedovládne. Klíčovým 

tématem je pro nás ochrana svobody 
slova, proto aktuálně zastupuji maji-
tele tří z devětadvacíti zablokovaných 
webů. Podal jsem několik civilních 
žalob a trestní oznámení na premiéra 
ČR Petra Fialu pro pomluvu. V právním 
státu si nikdo nemůže svévolně rozho-
dovat.

Kdy zahájíte činnost politické 
strany?
Politický projekt jsme již veřejně před-
stavili. Aktuálně čekáme na regist-
raci u Ministerstva vnitra. Hned poté 
začneme vytvářet strukturu a pracovat 
pro občany naší země se zaměřením na 
konkrétní problémy, které skutečně 
lidi trápí a nikoli se zabývat nicotnými 
problémy a  mediálními triky, jak to 
ukazuje současná vláda.

Chcete se účastnit letošních 
komunálních voleb?
Máme ambici nabídnout především 
nezávislé kandidáty i do komunálních 
voleb. Dovedu si představit kandi-
dátky do komunálu snad se všemi, 

kteří mají v úmyslu prosazovat zdravý 
rozum. Chceme dělat politiku zalo-
ženou na běžných potřebách mnoha 
lidí, kteří dnes ztrácí důvěru v politiku, 
představující více zájmy nadnárodních 
korporací, nečitelné zájmy EU a neřeší 
potřeby obyčejných lidí.

S kým ne?
Náš program se odlišuje v  mnoha 
směrech od KSČM a Pirátů. Na vládní 
úrovni to bude naprosto jasné, ale 
v malých obcích to niky nebylo o stra-
nách, ale především o lidech. Tam si 
dokážu představit spolupráci, pokud 
nebude zasažena jen ideologií, ale 
povede ku prospěchu všech občanů.

Co chcete nabídnout lidem?
Chceme přinést skutečně nový styl 
politiky s důrazem na řešení potřeb lidí, 
které upřednostňujeme před zájmy 
velkých nadnárodních společností 
a diktaturou Evropské unie. Chceme, 
aby se o lidech rozhodovalo u nás a ne 
daleko za našimi hranicemi.

Autor: redakce

Blíží se zápisy do škol, kam se vejdou uprchlíci
Města, obce a školy se 
připravují na přijetí 
ukrajinských dětí. 
Nikdo netuší, kolik 
dětí uprchlíků se 
opravdu do školních 
lavic posadí, školy ale 
musí být připravené.

„Zvládneme to. Kapacity budou, pří-
padně je navýšíme,“ zní z oslovených 
měst i kraje. Potíže mohou mít menší 
školy.

Větší města se shodují, že volných 
míst je dost, že by měla situaci zvlád-
nout. Potíže mohou mít školy v men-
ších sídlech. Například ve Vejprtech, 
kde v  okolních penzionech nyní žije 
řada ukrajinských rodin. V některých 
třídách tam mají už nyní, po přijetí dětí 
uprchlíků, plno.

Politici zatím neznají počet studentů, 
kteří zamíří na střední školy v Ústeckém 
kraji. „Střední školy mají ještě poměrně 
dost volných míst,“ řekl pro Deník 
hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. 
A co říká na výroky některých lidí, že 
děti uprchlíků by mohly „zabrat“ místa 
českým dětem? „Tak to určitě není a byl 
bych velmi nerad, kdyby to tak někdo 
vnímal. Míst na středních školách je 
opravdu dost,“ dodal hejtman.

Autor: redakce
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Šikana je fenomén
Škádlení mezi dětmi hraje důležitou 
roli v rámci rozvíjení sociální komu-
nikace. Každý ale vnímá jinak, co je 
ještě legrace a co je už „přes čáru“. 
V takové chvíli je vždy třeba naslou-
chat oběti.

Dlouhodobé působení moderních 
technologií, často se závadným obsa-
hem může míst za následek projevy, 
které byly v  minulosti minimálně 
dostupné. Projevy násilí a pornografie 
je dnes prakticky každému dostupná 
v kapesní verzi na chytrých telefonech 

a nemusí jít přímo o  specializované 
služby nebo servery omezené věkem.

Často stačí být jen připojen k soci-
álním sítím, a  tam už se mnoho lidí 
postará, aby obsah s různou tématikou 
za malý okamžik na sebe upozornil ve 
vašem chytrém telefonu. Může se to 
stát třeba ve školní lavici, na pracovní 
schůzce nebo večer, když zrovna ule-
háte unavení do postele a  ještě tu 
jednu zprávu si přečtete ještě před tím, 
než usnete a bude to poslední infor-
mace, kterou vstřebáte.

Ano, to všech ovlivnit můžete. 
Kromě neustále se valící vlny nabídek 
a  reklam ve společnosti, která žije 
v době konzumní spotřeby všeho, co 
nabízí moderní svět.

Důsledky jsou děsivé. Bitky na inter-
netu, které se přesouvají do kriminál-
ního prostředí a mohou mít za násle-
dek i smrt.

Psychohygiena bude to, co nezvládá 
mnoho dospělých a jejich dětí. Přitom 
řešení je často velmi jednoduché.

Autor: redakce

Reklamní vitríny v rukách náměstkova švagra
V chomutovské 
politice se šťasným 
náhodám jde nejspíš 
hodně naproti, možná 
až za hranici, kterou 
občané už nebudou 
ochotní tolerovat.
Celý příběh se odehrál již dříve, ale právní 
důsledky konání politiků dopadají do 
dnešních dnů. Nejen, že vše probíhalo 
daleko za hranou transparentnosti veřej-
ného výběrového řízení, ale navíc se zde 
ukázkově střetává veřejný zájem se sou-
kromým v podobě evidentního prospě-
chu, ale nikoli na vrub důvěřivých občanů, 
ale spíš pro příbuzné politiků, kteří poho-
tově „zasekli své drápky“ ve správné chvíli 
a na správném místě.

Když k  tomu připočítáme pěknou 
politickou kampaň provozovanou za 
pár korun na nosičích v majetku města, 
nedá se ubránit dojmu, že těch šťastných 
náhod, které do sebe dokonale zapadají, 
bylo na jednoho politika tak trochu moc. 
Vše nasvědčuje lstivému uchopení moci, 
za ne příliš cnostným počínáním „udinda-
ného politika Dindy.“

Některé věci se nedají vysvětlit jinak než 
jako šťastná náhoda. Platí to i pro proná-
jem reklamních ploch na chomutovských 
autobusových zastávkách – nazývaných 
City Light Vitríny (CLV). Tyto reklamní 
plochy měla od roku 2012 v  proná-
jmu společnost RENCAR PRAHA, a.s. 
za roční nájemné 158.693,– Kč. Jenže 
14.  června  2017 společnost nájemní 
smlouvy vypověděla s účinností na Silves-
tra téhož roku. Že prý zájem o reklamu 
klesá. Je zajímavé, že smlouva byla vypo-
vězena právě na začátku roku komunál-

ních voleb – při volbách lze obvykle oče-
kávat zvýšení příjmu z reklamy.

Rada města na vypovězení smlouvy 
reagovala zveřejněním záměru vitríny 
pronajmout. Na úřední desce jste se 
o možnosti pronájmu mohli dočíst mezi 
13. a 29. listopadem roku 2017. Zarea-
govala společnost RENCAR PRAHA, 
a.s. a 23.  listopadu 2017 městu zaslala 
nabídku na pronájem vitrín za 50.000,– 
Kč za rok s vyjádřením, že o podmínkách 
nájmu je ochotná dále jednat.

Se společností RENCAR PRAHA, 
a.s. již ale rada města dále nejednala. 
Radní namísto toho opět zveřejnili 
skoro vánoční nabídku na pronájem, na 
úřední desce byla zveřejněna mezi 11. 
a 27. prosincem 2017. Na tuto druhou 
výzvu reagovala den před Štědrým dnem 
společnost Consilium Bonum s.r.o. Za 
roční pronájem 112 vitrín nabídla firma 
60 000 Kč, tedy o 10 000 Kč více než 
RENCAR. Protože společnost Consilium 
Bonum s.r.o. podala vyšší nabídku, byl jí 
radou města 29. ledna 2018 pronájem 
schválen.

Jen shodou okolností je vlastníkem 
firmy Consilium Bonum švagr náměstka 
primátora Davida Dindy. Je rovněž shoda 

okolností, že pronájem neproběhl for-
mou veřejné soutěže, takže v době kdy 
firma Consilium Bonum posílala svou 
nabídku, byl dopis s nabídkou firma REN-
CAR PRAHA již měsíc otevřen a nabí-
zená cena byla úřadu známa. Třešničkou 
na dortu je fakt, že vlastníkem interne-
tové domény http://consiliumbonum.
cz/ je sám pan David Dinda. (Po vydání 
článku se vše ryhcle změnilo, ale autor má 
původní výpis k dispozici)

Dále již měly věci rychlý spád. Smlouva 
se společností Consilium Bonum s.r.o. 
byla primátorem města podepsána 
22.  května  2018. Krátce poté zadal 
chomutovský zoopark, který spadá do 
gesce náměstka primátora pana Davida 
Dindy, reklamu na City Light vitrínách. 
Cílem reklamy s  roztomilými zvířátky 
bylo zřejmě upozornit občany města na 
skutečnost, že ve městě mají zoopark. 
Během předvolební kampaně před 
komunálními volbami pak vitríny obsadili 
kandidáti Nového severu v čele se svým 
lídrem – panem Davidem Dindou.

Někdo by mohl namítat, že takový 
souběh okolností nemůže být náhoda. 
Chomutov je však město, kde ke šťast-
ným náhodám dochází zcela pravidelně. 

Jen si vzpomeňte, jak Alexandr Novák 
náhodou zakoupil pozemky pod pláno-
vaným plynovodem a stát je pak musel 
od něj vykoupit.

PS: Společnost Consilium Bonum byla 
přejmenována na CB-services. Ta inze-
ruje, že jednu ze 112 reklamních ploch si 
lze pronajmout od 50 Kč/den. No, počí-
tejte sami.
Dnes je asi každému jasné, že poli-
tik Dinda podle svých předvolebních 
slibů vdechl nejvíce života nejspíš do 
své vlasní politické kampaně umís-
těné na majetku města a také do byz-
nysu svých příbuzných, opět vycháze-
jícího z majetku všech občanů.
Kolik podobných náhod potkalo cho-
mutovské politiky od roku 2018 do 
dnešního dne?
Jak pomohli politici občanům města 
zlepšit kvalitu života všem občanům 
Chomutova?
Nepomohli politici na místo důvě-
řivým voličům, nejvíce sami sobě 
a svým příbuzným?
Budeme bilancovat a  diskutovat 
s Vámi…

Autor: Marian Bystroň
Zdroj:www.mestonahod.cz

Asi bude opět platit to otřepané rčení.

„Kdo z Vás to má přátelé“
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Zdeněk Vaňkát byl očištěn, ale poškodili 
mu jeho dobré jméno…
Policistu a fotbalového 
rozhodčího Zdeňka 
Vaňkáta jeho kolegové 
obvinili a dokonce 
zavřeli do vazby 
v případu vloupání 
do vily pražského 
podnikatele, aby byl 
po celé aféře později 
očištěn soudem 
v plném rozsahu.
Kontraverzní příběh zasahuje i do fot-
balového světa a částečně vypovídá 
o systému trestního práva v Čechách, 
které platí za jedno z  nejstarších 
v moderní Evropě.

Dnes fotbalový rozhodčí Zdeněk 
Vaňkát má dostat od státu za nezá-
konné trestní stíhání zhruba 170 
tisíc korun. To pravomocně rozhodl 
Městský soud v Praze, který původně 

přiznané stošedesátitisícové odškod-
nění zvýšil o 10 tisíc.

Ale škoda, která byla způsobena 
na jeho zdraví a psychice se penězi 
přesně vyčíslit nedá.

Z doby práce policisty se vzpomíná 
na exces policie s hořkou pachutí.

„Když přišlo několik policistů 
a  sdělili mi, že jsem obviněn, čekal 
jsem, kdy se probudím. Byl to asi můj 
nejhorší zlý sen, když jsem se dozvě-

děl, že mi hrozí patnáct let,“ uvádí 
Zdeněk Vaňkát.

Nakonec soudy vše vyhodnotily 
jako provokace policie.

Zajímavé může být to, co měly oba 
případy společné. Bylo to jméno stát-
ního zástupce.

Dnes je Zdeněk Vaňkát zcela 
očištěn. U  policie ale už nepracuje 
a mnoho o své dřívější práci nemluví. 
Možná už jen proto, že mlčenlivost 

u  bývalých policistů trvá i  po jejich 
ukončení aktivní služby. To platí 
i v době, kdy jsou již v civilu.

Přehmaty o orgánů činných v trest-
ním řízení jsou pro každého, kdo něco 
podobného zažil jistě hrůzný zážitek, 
který se nejspíš nikdy nezapomene.

Autor: redakce

Nákup pozemku udělal zlo mě i celé rodině
I pozemek k parkování může být sou-
kromý. Nejen v Praze, ale i v mnoha dal-
ších městech se za posledních deset let 
rozšířila osobní automobilová doprava 
takovým způsobem, že bez regulace, 
vyhrazených parkovacích míst, nebo pla-
cených zón se prakticky nedá obejít.

V Chomutově se o parkování někteří 
starají, ale mnozí se domnívají, že vše kam 
mohou postavit své auto je automaticky 
jejich a zapomínají, že žijeme v zemi, kde 
právo vlastnické patří do české ústavy 
stejně jako právo na svobodu pohybu 
a projevu.

Úhel pohledu mohou štvavé medi-
ální články zcela změnit. Verze majitele 
pozemku a bojovných občanů, užívajících 
cizí věc se výrazně liší.

Mohou media beztrestně udělat 
člověku ze života peklo na zemi, 
které zaručuje právo na soukromí?
V roce 2019 pan Lecjaks koupil pozemek 
mezi domy v Purkyňově a Čechově ulici 
u přilehlých garáží. Sousedům nabídl, že 
bude svůj pozemek udržovat a osvětlí 
příjezdovou cestu ke garážím, s tím, že by 
rád, když mu na to stokorunou měsíčně 
přispějí. Odpověď jednoho ze sousedů 
byla, že má dobrého právníka a takhle to 
nenechá. Tak začaly první neshody.

Jak celá věc pokračovala?
Netrvalo dlouho a  došlo ke spojení 
všech majitelů garáží a bytů přilehlých 
domů proti mé osobě. Byl jsem hrubě 
osočován, že se na svém pozemku cho-
vám, jako by byl můj.

Vše postupně gradovalo. Veškeré 
úpravy, které jsem na pozemku dělal, 
byly v souhlasu příslušnými úřadů, ale 
místní vřava obyvatel mě opakovaně 
napadala a zasypávala stížnostmi policii, 
úřady, noviny i televizi.

Hlavními aktéry těchto stížností byla 
zaměstnankyně města Chomutov, 

zaměstnankyně krajské hygienické sta-
nice a ředitel místní základní školy.

Snažil jste se vzniklou situaci řešit?
Abych situaci uklidnil, opakovaně jsem 
nabízel přes bytové družstvo možnost 
odkoupení sporných pozemků, včetně 
příjezdové cesty a  komunikace kolem 
domů Purkyňova a  Čechova. To bylo 
odmítnuto a  jeden z  hlasů, který byl 
proti odkoupení, tak si podal stížnost, že 
nemůže užívat pozemek.

Skupina garážníků se odvolával i proti 
řízení, které je spojeno s  osvětlením 

pozemku a příjezdové cesty i přes to, že 
osvětlení chrání i jejich majetek a nevložili 
do něj jedinou korunu.

Vše se vysvětlilo, nebo celý příběh 
pokračoval?
Ve chvíli, kdy si nevěděli garážníci rady, 
jak poškodit mou osobu, pozvali si na 
pomoc novinářku z Deníku, která napsala 
článek v mých očích podle jejich přání 
a vyjádření. Když jsem si stěžoval, že se 
jedná o nepravdu a lži řekla mi, že jsem 
dost silný a já to vydržím.

Pokus o hojení se na mé osobě dospěl 
do situace, kdy po mě jedna osoba poža-
dovala odškodnění za to, že jsem ji pře-
jel autem. Ale přivolaná policejní hlídka 
nevyhodnotila tuto situaci jako trestný čin 
ani přestupek, protože se nic takového 
nestalo. Zvažoval jsem podání na křivé 
obvinění, protože je celá situace natočena 
na video a paní Lenka A. po údajném inci-
dentu odchází a hlasitě se směje.

Podle všeho se některé články bez 
vyjádření druhé strany dají vyložit jako 
ryze účelové a novinářka hledající senzaci 
za každou cenu, by tak mohla přijít o srd-
ceryvný příběh, ze kterého by se mohla 
vyklubat jen závist a nenávist staroused-
líků proti všemu, co narušuje jejich libido.

Autor: redakce
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ČNB ukončí platnost starších bankovek
Praha – Česká národní 
banka (ČNB) za rok 
ukončí platnost 
starších vzorů 
bankovek z let 1995 
až 1999. Na rozdíl od 
nových mají úzký 
stříbřitý proužek, 
jehož barva se při 
naklopení nemění.
Centrální banka je již nyní postupně 
stahuje z oběhu. Jejich výměna bude 
časově neomezená. ČNB o tom dnes 
informovala na svém webu. Platnost 
straších bankovek skončí 1.  čer-
vence 2022.

„Cílem tohoto kroku je mít v každé 
nominální hodnotě běžně používa-
ných bankovek od 100 Kč do 2000 Kč 
pouze bankovku jednoho vzoru,“ 
uvedl člen bankovní rady Oldřich 

Dědek. Bude-li v oběhu pouze jeden 
vzor, urychlí to například strojové 
zpracování bankovek v ČNB. Podle 
Dědka se také sníží nejistota z toho, 
zda jsou starší vzory platné a nejedná 
se třeba o padělek.

K  30. červnu 2022 proto skončí 
platnost bankovek 100 Kč vzorů 
1995 a  1997, 200 Kč vzorů 1996 
a 1998, 500 Kč vzorů 1995 a 1997, 
1000 Kč vzoru 1996 a 2000 Kč vzorů 
1996 a 1999. V oběhu dále zůstanou 

bankovky 100 Kč vzoru 2018, 200 Kč 
vzoru 2018, 500 Kč vzoru 2009, 1000 
Kč vzoru 2008, 2000 Kč vzoru 2007 
a 5000 Kč vzorů 1999 a 2009. Pouze 
u  pětitisícikoruny tak budou dále 
platné dva vzory, u dalších bankovek 
to bude vzor jen jeden.

„Rozhodli jsme se informovat 
veřejnost o  tomto záměru rok 
dopředu a věříme, že v běžném životě 
za rok si této změny možná občané 
ani nevšimnou, protože starší vzory 

ČNB kontinuálně vyřazuje z oběhu 
v rámci kontroly hotovosti při jejím 
zpracování,“ dodal Dědek. Lidem 
doporučil v následujících 12 měsících 
platit bankovkami jako obvykle, ty 
starší bude ČNB nahrazovat novými.

Stahované bankovky mají na roz-
díl od těch novějších užší vertikální 
stříbřitý proužek, který slouží jako 
ochranný prvek. Jeho barva zůstává 
i  při naklopení stejná, zatímco 
u  novějších bankovek mění barvu 
z hnědofialové na zelenou. Jednotlivé 
vzory od sebe odlišuje i  letopočet 
vyobrazený na lícní straně a některé 
další ochranné prvky.

Lidé budou moci bankovky po 
konci jejich platnosti vyměnit do 
30. června 2024 na pokladnách všech 
úvěrových institucí provádějících 
pokladní operace a současně také na 
všech sedmi územních zastoupeních 
ČNB. Od 1.  července  2024 bude 
možné vyměnit bankovky už pouze 
na pokladnách ČNB.

Autor: redakce

inzerce
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Ekonomové radí, jak efektivně bojovat 
se zdražováním potravin
Ceny potravin 
rostou citelně a jejich 
růst ještě zrychlí. 
Letos se tak dočkáme 
nejvýraznějšího 
zdražení potravin 
od 90. let. Jak se 
mu bránit?
Pět neotřelých rad…

1. NECHOĎTE DO HOSPODY. 
DĚLEJTE PÁRTY DOMA 
NEBO V GARÁŽI
„Garážové party“ místo hospody 
jsou jedním ze způsobů, jak čelit 
rapidní inflaci. Ta se ještě více, než 
potravin v obchodech, týká práce 
cen v hospodách či restauracích.  
I  proto, že jejich provozovatelé se 
potřebují f inančně zahojit po pande-
mii, během ní těžce krváceli. Narůstá 
tak rozdíl mezi cenou piva v hospo-
dách a  restauracích, a  cenou piva 
v  obchodech, tedy piva k  domácí 
konzumaci, třeba právě při „garážo-
vých párty“.

„Za posledních deset let vzrostla 
průměrná cena lahvového piva dle 
ČSÚ poměrně nepatrně, a sice z 10 
korun na 11,30 Kč. Jenže zatímco 
před deseti lety bylo možné poří-
dit pivo v hospodě či restauraci za 
dvojnásobek jeho ceny v obchodě, 
tj. za cenu kolem dvaceti korun, 
dnes už se pivo v hospodách v ČR 
prodává za ceny nejčastěji v pásmu 
od 30 do 60 korun. To znamená, 
že místo jen dvojnásobné ceny 
vykazuje dnes pivo v  hospodě či 
restauraci cenu minimálně zhruba 
trojnásobnou v porovnání s  cenou 
piva v obchodě,“ říká ekonom Lukáš 
Kovanda.

2. POZOR NA „SMRSKFLACI“, 
NEKUPUJTE NENÁPADNĚ 
ZMENŠENOU POTRAVINU 
ČI NÁPOJ
Výrobci potravin v posledních letech 
zintenzivňují praxi nenápadného 
zmenšování objemu výrobků, snižo-
vání gramáže si ubírání procent alko-
holu. Jedná se o praxi takzvané „smr-
skflace“ (z anglického shrinkflation).

„Při ‚smrskflaci‘ sice cena potravi-
nového nebo nápojového výrobků 
zůstává v  obchodě stejná, avšak 
tajně se smrskává právě objem, gra-
máž nebo kvalita výrobků. Zákazník 
tak za stejnou cenu kupuje méně, 

takže si pohorší podobně jako při 
cenové inf laci. Akorát, že ‚smrsk-
flace‘ si u daného výrobku většinou 
nevšimne, zatímco cenovou inf laci 
by jistě zaregistroval, což by jej od 
koupě mohlo i odradit,“ vysvětluje 
ekonom.

V  ČR v  uplynulých letech přišly 
o  deset gramů tyčinky Deli nebo 
Snickers. Tyčinka KitKat Chunky 
měla původně gramáž 50 gramů, 
po prvním ztenčování se snížila na 
48 gramů a dnes váží jen 40 gramů. 
Čokolády Figaro, Studentská pečeť, 
Milka nebo tyčinka Margot ztra-
tily během pár let dvacet gramů. 
Pochopitelně, „smrskf lace“ není 
fenoménem jen v případě čokoládo-
vých tyčinek a cukrovinek, ale týká 
se alkoholických nápojů (snižuje 
se objem nápoje, nebo dokonce 
procento alkoholu), chipsů, kakaa, 
tatarky, dokonce i  nepotravinář-
ských výrobků typu kosmetiky nebo 
mycích prostředků.

3. NENAKUPUJTE A NEVAŘTE 
HLADOVÍ, HLAD JE MOŽNÁ 
NEJLEPŠÍ KUCHAŘ, NE VŠAK 
NEJEKONOMIČTĚJŠÍ
Češi ročně vyhodí 57,1 kilogramu 
jídla v přepočtu na obyvatele. Takový 
je závěr loňské studie vědců z Uni-
verzity Karlovy. Kolik by Češi mohli 

ušetřit, pokud by s  jídlem nakládali 
hospodárněji?

„Ztráty vznikají hlavně proto, že 
lidé nakupují příliš kazivých potra-
vin typu uzenin, mléčných výrobků, 
ale také ovoce či zeleniny. A také si 
vaří příliš velké množství jídla. Lidé 
by si tedy doma neměli vařit hladoví 
a pokud jim přesto něco zbude, měli 
by to důsledně skladovat v  mra-
záku pro pozdější konzumaci. Hlad 
je možná nejlepší kuchař, ne však 
nejhospodárnější. Zrovna tak by 
s prázdným žaludkem neměli chodit 
na nákupy potravin,“ radí Kovanda.

4. NA NÁKUPY POTRAVIN 
VYRAZTE HNED PO 
SNÍDANI… NEBO 
NAKUPUJTE DLE LETÁKŮ
Ideální je chodit na nákupy pro sní-
dani. Proč? Lidé jsou najezení a ještě 
na začátku dne čerství, neunavení, 
takže tolik nepodléhají impulsivnímu 
nakupování třeba právě uzenin nebo 
sladkostí. K němu se spíše uchylují 
při večerním nakupování, kdy jsou 
unavení, a  mají tak už oslabené 
mechanismy sebekázně. Právě naru-
šení mechanismů sebekázně citelně 
zvyšuje pravděpodobnost nákupu 
nezdravé, nedostatečně výživné 
potraviny. Tedy za příliš peněz málo 
skutečné výživy  – to není zrovna 
recept k hospodárnému živobytí.

Zvláště jdete-li nakupovat večer, 
kdy je sebekázeň omezena, nakupujte 
podle letákových akcií. Letáky jsou 
vodítkem nejen pro seniory. Ne vše 
na letácích je zrovna výživné, ale aspoň 
máte jistotu, že to není cenově přestře-
lené.

5. NAKUPUJTE DOBRÉ 
VÍNO. ALE NEPIJTE JEJ
Investice do archivního vína je jedním 
z nejlepších způsobí, jak rapidní inflace 
čelit.

„Kdo však sbírá třeba právě 
(archivní) víno, ten se ani rapidní inflace 
obávat nemusí. Historicky totiž podle 
zmíněné studie platí, že sbírky vín zhod-
nocují tak výrazně, že i rapidní inflaci 
dokážou v  průměru překonat o  pět 
procent. Takže pokud celoroční inflace 
činí třeba 15 procent, sbírka vín zvýší 
svoji cenu průměrně o 20 procent,“ 
uvádí Lukáš Kovanda.

Ano, sbírka vín chrání před inflací. 
Není ale nic jednoduchého takovou 
sbírku dát dohromady. Většinou jde 
o  mnoho let práce a  investovaného 
času a peněz. Člověk musí získat exper-
tízu v daném oboru. TTakže jde svým 
způsobem o náročnější investování, 
než „jen tak“ vložit peníze do akcií či 
realit. V čase rapidní inflace se ale alter-
nativní investování, včetně toho do vín, 
vyplatí jako máloco jiného.

Autor: redakce
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CHCETE, ABY
SE O VÁS VĚDĚLO?
INZERUJTE ZDE
V CHOMUTOVKÁCH!
Nabízíme vám možnost
umístění inzerce v tomto
měsíčníku.

Náklad: 30.000 ks
Distribuce: ZDARMA
Cena za inzerci: již od 3.500,–
Grafické zpracování inzerce ZDARMA
Možnost vkládaného letáku: ANO
Možnost PR článku: ANO

reklama@chomutovky.cz

CENÍK INZERCE:

1/1 vnitřní strana 18.000 Kč

1/2 vnitřní strany 9.000 Kč

1/3 vnitřní strany 6.000 Kč

1/4 vnitřní strany 4.500 Kč

Umístění inzerce na 2., 3. nebo 4. stranu 
obálky +100 % ceny.
Samozřejmostí jsou slevy při dlouhodobé 
spolupráci.
Každý náš partner, který inzeruje v našem 
tištěném měsíčníku (minimálně při objednání 
inzerátu o rozměru 1/2 strany), navíc získává 
jako bonus, a to zcela ZDARMA, jeden PR 
článek na našich webových stránkách. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.

1/1 strana
203 x 272 mm

1/2 strany
203 x 136 mm

INZERUJTE ONLINE
BANNEROVÁ REKLAMA

Počet týdnů 1. týden 2. týdny 3. týdny Celý měsíc

Rozměr banneru 380 x 380 px

Cena 800 Kč 1 400 Kč 2 000 Kč 2 600 Kč

Rozměr banneru 380 x 800 px

Cena 1 200 Kč 2 200 Kč 3 000 Kč 4 000 Kč

Jedná se o bannery, které jsou umístěny v pravém sloupci stránky a zobrazují se, jak na hlavní straně, tak vždy 
u každého článku rovněž v pravém sloupci.

BANNERY V TEXTU ČLÁNKU NEBO POD ČLÁNKEM
Rozměr banneru v textu: 850 x 200 px Cena: 250 Kč
Rozměr banneru pod článkem: 850 x 200 až 1600 px 
Cena: dle domluveného rozměru, od 250 Kč
Tyto reklamní bannery se zobrazí pouze v jednom článku, který 
zveřejňuje redakce jako svůj zpravodajský obsah.

VÍCE INFORMACÍ NA WEBU

WWW.CHOMUTOVKY.CZ

Vážení čtenáři,
již nevydáváme Chomutovky 
pouze v tištěné (měsíční) 
a denní facebookové formě, 
jako tomu bylo doposud. 
Od této chvíle pro Vás 
připravujeme nejnovější 
aktuality z Chomutova 
a okolí také na 
našich webových 
stránkách.

CHOMUTOVKY
MAJÍ TAKÉ
SVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY

Chomutovky
WWW.CHOMUTOVKY.CZ
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Jak na „dezinformace“?
V současné době běžný  
čtenář občas nedojde 
k jednoznačnému 
názoru, aby určil zdali 
jsou informace a jejich 
podání skutečně 
objektivní, vyvážené 
a nezapomíná se měřit 
všem podobným 
případům stejným 
metrem s názorovou 
neutralitou.
Některé studie vyúsťují v soupis dopo-
ručení, jak ve vztahu k problematice 
„dezinformací“ postupovat. Tento 
soupis stojí za kompletní přetištění:

1. Koncept „dezinformace“ by se 
měl vrátit k  původnímu úzkému 
pojetí. To platí především ve vztahu 
k zásahům veřejné moci proti nim 
a k uplatňování tvrdé rétoriky vůči 
dezinformačním hrozbám vzhle-
dem k mrazivému účinku.

2. K  definici pojmu ‚dezinformace‘ 
navrhujeme použít následující krité-
ria: nepravdivost šířeného tvrzení, 
úmysl klamat, systematická a orga-
nizovaná snaha, obzvláště ze strany 
státních aktérů či jiných skupin.

3. Co se zásahů veřejné moci týče, 
je na prvním místě nutno zacho-
vat princip právního státu (čl. 1 
odst. 1 Ústavy). Pokud se stát roz-
hodne potírat dezinformace, musí 
to proto být učiněno na základě 
a v mezích zákona.

4. Neformální „akce“ soukromých 
aktérů (často v domluvě se státními 
orgány) obcházející oficiální výkon 
veřejné moci jsou v demokratickém 
právním státě zcela nepřijatelné. 
Musí existovat možnost soudního 
přezkumu jednání státu a  parla-
mentní kontroly.

5. Pro vytváření legislativy určené 
k boji proti dezinformacím je nutno 
uplatňovat princip naléhavosti: 
Aby projev mohl být zakázán, musí 
vést ke konkrétní, bezprostřední 
a vážné újmě.

6. Zásahy veřejné moci by dále měly 
respektovat princip názorové 
neutrality: Projev nelze zakázat 
jen proto, že se někomu zdá jeho 
obsah, myšlenka nebo názor nepří-
jemný, znepokojivý, obávaný nebo 
šokující.

7. V případech, kde principy naléha-
vosti a názorové neutrality nejsou 
splněny, zejména u projevů, které 
nejsou dezinformací v  úzkém 
smyslu, ale přesto jsou pobuřující, 
šokující, překvapující, je nutno při-
znat ústavní ochranu podle čl. 17 
Listiny. Za legitimní obranu proti 

nim by měl být považován výlučně 
protiprojev, ať již ze strany státu či 
kohokoliv jiného.

K tomu lze dodat jediné. Ve veřejné 
komunikaci se objevovaly pravdy, 
polopravdy a nepravdy odjakživa, bez 
ohledu na digitální technologie nebo 
krizové dějinné okamžiky. Kdo se chce 
něco podstatného dovědět, nechť si 
nastuduje odbornou literaturu na 
dané téma, například výtečnou knihu 
Lži, polopravdy a  pravda v  lidské 
komunikaci významného psychologa 
Zbyňka Vybírala.

Šermování se slovem „dezinfor-
mace“, aniž by se přesně definoval její 
obsah a všechny souvislosti, je nejen 
hloupé, ale hlavně nebezpečné. Ze 
slova „dezinformace“ se stal poli-
tický klacek na bití každého, kdo má 
odlišný názor na některé věci kolem 
nás. Proto je dobře, že se konečně 
objevují i  odborněji laděné analýzy 
tohoto problému, jako je ta z Institutu 
H21. Jistě nemusíte se všemi tezemi 
v ní na sto procent souhlasit, ale určitě 
je to první zásadnější krok správným 
směrem.

Autor: redakce

Míry zaměstnanosti a ekonomické aktivity
Míra zaměstnanosti
Podíl zaměstnaných k  celé populaci 
15–64letých dosáhl v únoru 75,2 %. 
Oproti únoru 2021 se zvýšil o 1,0 pro-
centního bodu. Míra zaměstnanosti 
mužů činila 82,3 %, u žen 67,7 %. Míra 
zaměstnanosti osob ve věku 15–29 
let činila 45,0 %, u 30–49 let 87,4 %, 
u 50–64letých 78,6 %.

Míra nezaměstnanosti
Podíl nezaměstnaných k ekonomicky 
aktivním, tj. součtu zaměstnaných 
a  nezaměstnaných, dosáhl v  únoru 
letošního roku 2,5 %. Meziročně se 
snížil o  0,8 procentního bodu. Míra 
nezaměstnanosti mužů dosáhla 1,8 %, 
u žen 3,2 %.

„Zvýšení nezaměstnanosti v únoru 
bylo výhradně u  žen. Zatímco míra 
nezaměstnanosti mužů je v  evrop-
ském srovnání stále rekordně nízká, 
u  druhého pohlaví se Česko takto 
chlubit nemůže,“ komentuje výsledky 

Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky 
trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Míra ekonomické aktivity
Podíl ekonomicky aktivních k populaci 
15–64letých dosáhl 77,0 %. Oproti 
únoru 2021 se zvýšil o 0,4 procentního 

bodu. Míra ekonomické aktivity mužů 
(83,8 %) převyšovala míru ekonomické 
aktivity žen o 13,8 procentního bodu.

Mezinárodní srovnatelnost
Veškeré uvedené údaje jsou sezónně 
očištěny. Vztahují se k věkové sku-

pině 15–64letých. Pocházejí z Výbě-
rového šetření pracovních sil (VŠPS) 
prováděného vlastní tazatelskou sítí 
ČSÚ v domácnostech a jsou meto-
dicky odlišné od administrativních 
dat Úřadu práce ČR o evidovaných 
uchazečích o zaměstnání (konkrétně 
ukazatele Podíl nezaměstnaných 
osob).

VŠPS má mezinárodně srovna-
telnou metodiku, která def inuje 
zaměstnané a nezaměstnané v sou-
ladu s  doporučeními Mezinárodní 
organizace práce. ČSÚ data z tohoto 
šetření pravidelně zasílá Eurostatu, 
který z nich připravuje měsíční pře-
hledy o nezaměstnanosti za členské 
státy EU, avšak za věkovou skupinu 
15–74 let. Míra nezaměstnanosti 
v  této věkové skupině 15–74 let 
byla v únoru za Českou republiku na 
úrovni 2,4 %.

Autor: redakce
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inzerce

Konečně nastal čas pro cykloturistiku
Začalo jaro a konečně nastal čas pro cykloturistiku. A protože mám osmiletého syna, tak vyrážíme 
po cyklostezkách. V Chomutově máme několik možností, a tak se po nich postupně projedeme a 
zjistíme, jaké radosti a strasti naše město svým občanům nabízí.
Jelikož bydlím v experimentu na sídli-
šti Březenecká, budeme vždy začínat 
a snad i šťastně končit právě zde.

Nejstarší a velmi preferovanou cyk-
lostezkou je všem jistě známá trasa 
v  Bezručově údolí. Lidově známá 
třemi mlýny, tedy vlastně restaura-
cemi. I když dnes jsou již jen dva (první 
a druhý). Třetí se stal obětí privatizace 
v devadesátkách.

Z Březenecké se dokážete dostat 
až na místo bývalého třetího mlýna po 
cyklostezce. Největším úskalím pro 
rodiny s dětmi je křížení cyklostezky 
s  Blatenskou a  následně Bezručo-
vou ulicí. Restaurace jsou příjemné, 
s venkovním posezením, ceny přimě-
řené. Nevýhodou je množství cyklistů 
a inline bruslařů v Bezručově údolí.

Na cestu doporučuji přibalit bundu 
nebo alespoň mikinu, protože v Bezr-

učově údolí bývá z jara poněkud chlad-
něji. Cyklostezka zde totiž vede lesem 
a navíc je mírně do kopce, ale nijak 
dramaticky a i šestileté dítě nemá větší 
problém dojet alespoň na první mlýn.

Sportovně založená rodina může 
pokračovat přes třetí mlýn a  až na 
vodní dílo Kameničku.

Příště se vypravíme na rozhlednu 
do Strupčic kam se dá z Březenecké 

také dostat po cyklostezce, žel se 
dvěma nedostatky. Ten první a fatální 
vznikl již před několika lety a  je způ-
soben budováním obchvatu Chomu-
tova. Zde, před Otvicemi projedeme 
staveništěm, což nemůžu s  klidným 
svědomím doporučit. Ale alespoň 
nemusíme přelézat svodidla jako na 
stejnou stavbou přerušenou a doko-
nale přehrazenou cyklostezku za zoo-

parkem. Je neuvěřitelné, že vedení 
města toleruje mnoholeté přerušení 
jediné cyklostezky mezi Březeneckou 
a Písečnou a nechalo odříznuté sídli-
ště Písečná a Zahradní od zooparku, 
potažmo centra města či již zmíněného 
Bezručova údolí. Vyrůstá nám tak celá 
generace dětí, jejichž rodinám je ode-
přeno užívat možnosti a provozovat 
cykloturistiku.
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Kamencové jezero v Chomutově projde 
v letošním roce rozsáhlou revitalizací
Areál Kamencového jezera v Chomutově se již brzy dočká vylepšení. Zbrusu nový kabát získají 
nejen jižní, ale i západní vstupy do areálu koupaliště. Stavební úpravy zahrnují i přilehlá 
parkoviště. Tato investiční akce si vyžádá více než 100 milionů korun.
„Tyto realizace jsme měli napláno-
vané již v loňském roce, ale zastavily 
je námitky dvou firem na podmínky 
výběrového řízení, které napadly 
u  Úřadu pro ochranu hospodář-
ské soutěže. Nelíbila se jim naše 
vícekriteriální zadání, kdy jsme se 
chtěli vyhnout tomu, aby jediným 
rozhodujícím kritériem byla cena. 

Úřad námitky f irem sice zamítl, ale 
vytkl nám ohraničení ceny na spodní 
a horní hranici,“ upozornil náměstek 
chomutovského primátora David 
Dinda (Nový Sever).

Město proto letos vypsalo novou 
soutěž, přičemž hodnocení nabídek 
bude probíhat podle dvou parame-
trů místo čtyř. Ze sedmdesáti pro-

cent má tak rozhodovat cena stavby, 
ze třiceti doba trvání zakázky. Sta-
vební práce neovlivní provoz oblí-
beného letního areálu, který během 
sezony navštíví tisíce návštěvníků. 
Stavební úpravy jižního vstupu 
z  Mostecké ulice odstartují v  čer-
venci letošního roku a  dokončeny 
by měly být podle harmonogramu 
v  květnu 2023. Předpokládané 
náklady na tyto úpravy jsou vyčís-
leny na více než 43 milionů korun 
bez DPH.

Nový vstup z  Přemyslovy ulice 
se má budovat od letošního září do 
června příštího roku a  předpoklá-
dané náklady jsou přes 72 milionů 
bez DPH. „Práce by neměly provoz 
areálu výrazně ovlivnit,“ ujistil Dinda.

Vedle vstupů se počítá s novými 
šatnami, sprchami, WC pro návštěv-
níky a  zázemím pro zaměstnance. 
Projekt na revitalizaci areálu myslí 
i na změny klimatu, kdy se prohlu-
buje sucho, a  cílem je tak v  místě 
zadržet dešťové srážky a  smys-
luplně je využít. Třeba na nových 
vstupních objektech bude zelená 
střecha s  akumulační schopností. 
Nepropustnou asfaltovou plochu na 
parkovišti nahradí štěrkový trávník. 

Voda tak bude svedena do retenční 
nádrže. Město souběžně s  rekon-
strukcí řeší i  problém s  klesající 
hladinou vody v  jezeře, potřeba je 
dopustit několik desítek centimetrů. 
Poprvé se jezero, které nemá žádný 
přirozený přítok a objem vody je tak 
závislý na klimatických podmínkách, 
dopouštělo z  Podkrušnohorského 
přivaděče už loni. Radnice tam kvůli 
tomu nechala vybudovat potrubí.

„Hladina opět není v ideální výšce, 
dopustit je potřeba zhruba 30 cen-
timetrů vody, aby nedošlo k poško-
zení plovoucího mola a  bazénů,“ 
uvedl Dinda s  tím, že dopouštění 
by mělo probíhat na přelomu dubna 
a května. „Současně monitorujeme 
chemické složení vody a  dopouš-
tění se prozatím na její kvalitě nijak 
neprojevilo,“ doplnil Dinda. Voda je 
totiž obohacena o síran hlinitý, dusi-
tany, dusičnany, chloridy, amoniak 
a železo, díky čemuž je Kamencové 
jezero světovou raritou.

Sezona na Kamencovém jezeře 
začne jako tradičně v květnu. Výše 
vstupného by měla zůstat zachována 
stejná jako loni, dospělí tedy zaplatí 
50 korun, děti 40 korun.

Autor: redakce

Vítejte na letišti Chomutov
Vítejte na mezinárod-
ním neveřejném a vni-
trostátním veřejném 
letišti Chomutov.
Za tímto oficiálním názvem se skrývá 
všem dobře známé letiště v  Pesvi-
cích, které však většinou pozemků 
patří do Otvického katastru.

Letiště vzniklo v roce 1946 a působí 
v  našem chomutovském regionu 

dodnes. Působí na něm příznivci létání. 
Součástí letiště je i letecká škola, která 
má oprávnění cvičit piloty motoro-
vých letadel, piloty ultralehkých letadel 
a piloty kluzáků. Absolventi výcviku si 
poté mohou půjčovat klubová letadla 

a ti movitější si občas pořídí i letadlo 
vlastní.

Věřím, že i mezi čtenáři jsou lidé, 
kteří o výcviku uvažují, nebo by ales-
poň rádi poznali ten pocit, jaké to je, 
vznést se do oblak a pozorovat svět 

z ptačí perspektivy. Na letišti si může 
každý zájemnce objednat „Seznamo-
vací let na letounu Cessna 172“, nebo 
na bezmotorovém kluzáku či ultra-
lehkém letadle. Letoun Cessna 172 
je letadlo pro tři osoby a trasu letu si 
můžete zvolit po konzultaci s pilotem. 
Bude Vám vše vysvětleno a ukázáno.

Předletová prohlídka letadla, jak se 
naviguje, jak se orientovat v prostoru 
a  ti zvídavější se mohou dozvědět 
i o podmínkách, které je nutno splnit, 
aby člověk mohl získat pilotní průkaz.

Autor: Ondřej Jungmann

Seznamovací let je 
výborný dárek za 
vysvědčení či k nějakému 
životnímu jubileu.
Nezbývá, než nám zavolat na 
mobliní telefon : +420 777 631 077 
či napsat na email: onje@seznam.cz

Propagujeme dobré věci.
Letoun Cessna 172 OK CEZ je 
součástí propagace šetrného 
přístupu k povrchové těžbě 
uhlí a revitalizaci krajiny, 
firmou Severočeské doly, a.s.
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Nová Fabia Monte Carlo: tradice pokračuje
Označení MONTE 
CARLO se na voze 
ŠKODA objevilo 
poprvé v roce 1936 na 
nádherném roadsteru 
ŠKODA POPULAR 
MONTE CARLO.
Tento vůz zúročil zkušenosti automo-
bilky nasbírané v  tehdejší slavné dál-
kové rallye. V novodobé historii na tra-
dici modelů s nádechem motorsportu 
navázala v roce 2011 FABIA MONTE 
CARLO. Ta od počátku odkazuje na 
úspěchy značky v motoristickém sportu 
a nabízí sportovní vzhled v kombinaci 
s výbornou výbavou.

Je nezaměnitelná
FABIA MONTE CARLO tradičně oslo-
vuje hlavně milovníky sportu a aktivního 
životního stylu. I v nejnovějším prove-
dení umocňují vzhled modelu černé 
prvky/detaily, ke kterým patří maska 
chladiče, kryty vnějších zpětných zrcá-
tek, lem spojleru v nově tvarovaném 
předním nárazníku, ozdobné lišty na 

bočních prazích a zadní difuzor. Nechybí 
exkluzivní šestnáctipalcová kola z lehké 
slitiny Proxima. Volitelně jsou k dispozici 
i 17palcová kola z lehké slitiny Procyon 
s aerodynamickými kryty v černém pro-
vedení a 18palcová kola Libra.

Celkový dojem dotvářejí detaily jako 
např. plaketa a štítek MONTE CARLO 
na volantu, tónovaná zadní a boční okna 
nebo možnost objednat černě lakova-
nou střechu. Všechny tyto aspekty 
dokreslují dynamické linie čtvrté gene-
race modelu FABIA.

„Nová varianta MONTE CARLO 
ještě více zvýrazňuje emotivní vzhled 
čtvrté generace vozu FABIA. Karoserie 
je delší, plošší a širší a díky tomu působí 
dynamicky. Tento dojem dále zvyšuje 
specifický přední a  zadní nárazník. 
Model FABIA MONTE CARLO je na 
první pohled rozeznatelný podle tradič-

ních černých designových prvků, napří-
klad na masce chladiče nebo na vnějších 
zpětných zrcátkách,“ říká šéfdesignér 
ŠKODA AUTO Oliver Stefani.

Dynamické pojetí se odráží i v inte-
riéru, kterému dominuje černá barva 
s červenými detaily a kůží obšitý mul-
tifunkční tříramenný volant a páka ruční 
brzdy. Dekorativní obložení částí inte-
riéru dostalo karbonový dekor a domi-
nantou jsou sportovní sedadla s  inte-
grovanými opěrkami hlavy. Právě zde 
najdeme i prvky v červené barvě, čer-
vená je také vodorovná lišta na přístro-
jové desce a dalších částech interiéru 
a tutéž barvu má i ambientní LED pod-
svícení. Sportovní vzhled pak dokreslují 
kryty pedálů ve vzhledu nerezové oceli.

Pokročilá technika
Nová FABIA MONTE CARLO se 
pyšní špičkovou technikou. Na přání 
je například k dispozici 10,25palcový 
virtuální kokpit, jehož uspořádání je 
navrženo na míru tomuto provedení 
vozu.

Součástí komfortní a  praktické 
výbavy vozu mohou být vyhřívané 
čelní sklo, vyhřívaný volant, info-
tainment s úhlopříčkou až 9,2 palce 

a díky integrované eSIM můžete být 
vždy online. Díky tomu má majitel pří-
stup také ke službě ŠKODA Connect 
a  mobilním online službám. FABIA 
MONTE CARLO může být vybavena 
i hlasovou asistentkou Laurou, která 
rozumí patnácti jazykům. Nechybí ani 
možnost zrcadlení mobilních telefonů 
nebo bezdrátového nabíjení, FABIA 
MONTE CARLO má až pět USB-C 
portů.

Součástí bezpečnostní výbavy může 
být až devět airbagů, které společně 
s  propracovanou konstrukcí vozu 
a sadou bezpečnostních systémů a asi-
stentů zajistily nové generaci modelu 
FABIA pět hvězdiček v  nárazových 
testech Euro NCAP. Mezi asistenčními 
systémy je špičkou ten s názvem Tra-
vel Assist, který umožňuje asistova-
nou jízdu díky kombinaci adaptivního 

tempomatu, ultrazvukových senzorů 
a kamer se systémem pro udržování 
v  jízdním pruhu. Zaujmout dovede 
i  asistent parkování. Úchyty ISOFIX 
najdeme vzadu na vnějších dvou seda-
dlech a vpředu na sedadle spolujezdce.

Důležitým bezpečnostním prvkem 
vozu jsou také světlomety. Ty má 
FABIA MONTE CARLO v  základní 
výbavě s  LED technikou, na přání 
jsou k dispozici Full LED světlomety. 
V  nabídce jsou také mlhové světlo-
mety a  zadní světlomety jsou opět 
vybaveny Full LED technikou.

Aerodynamika vozu je technicky na 
velmi vysoké úrovni. FABIA MONTE 
CARLO se chlubí součinitelem 
odporu vzduchu cx o hodnotě 0,28, 
což je nejlepší hodnota v  segmentu 
malých vozů. K jejímu dosažení pomá-
hají například speciální „žaluzie“ před 
chladičem motoru, které při nízkých 
nárocích na chlazení uzavírají přístup 
vzduchu k chladiči a zlepšují tak jeho 
obtékání. Špičková aerodynamika pak 
pomáhá především snižovat spotřebu 
paliva.

Čtyři motory
Na snížení spotřeby se ostatně podílejí 
i nové pohonné jednotky, jejichž paleta 
v podstatě kopíruje tu u běžného prove-
dení modelu ŠKODA FABIA. Základem 
je atmosféricky plněný tříválec 1,0 MPI 
EVO s výkonem 59 kW, který disponuje 
točivým momentem 93 Nm a je spojen 
s pětistupňovou manuální převodovkou. 
Pětistupňový manuál mají i vozy vyba-
vené motorem 1,0 TSI EVO o výkonu 
70 kW a točivém momentu 175 Nm. 
U silnějšího provedení tříválce TSI EVO 
(81 kW, 200 Nm) si pak mohou zájemci 
vybírat ze dvou převodovek: šestis-
tupňové manuální a  sedmistupňové 
dvouspojkové DSG.

Na vrcholu nabídky motorizací pak 
stojí čtyřválec 1,5 TSI EVO s výkonem 
110 kW a  točivým momentem 250 
Nm, u něhož je sedmistupňová DSG 
převodovka standardem. V  tomto 
provedení dosahuje FABIA MONTE 
CARLO maximální rychlosti až 225 
km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h jí trvá 
pouze 8 sekund.

Zdroj: www.skoda-storyboard.com
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Vanlife není jen letní záležitost… 
pakliže máte správné vybavení
Cestování v obytném voze se stalo fenoménem posledních let. Pro někoho je dokonce životním 
stylem, který vyznává celoročně. Samozřejmě v teplejších částech světa je to jednodušší, ovšem ani 
v Evropě se tohoto snu nemusíte vzdávat.

Chytrý vůz je základ
Čím profesionálněji vybavený vůz 
máte, tím komfortnější život nabízí. 
Můžete si samozřejmě pořídit klasický 
karavan, jenže s ním zase není pohyb 
na silnici tak snadný jako s praktickým 
minivanem. Inspirujte se proto napří-
klad u modelu Proace Nomad, který 
česká Toyota svěřila do rukou firmy 
Egoé.

Ta do původně osobní dodávky 
instalovala auto vestavbu Nest box 
Hiker, která jednoduchým vložením 
do zavazadlového prostoru promě-
ní vůz v komfortní kempingové auto. 
Do několika minut ji lze ukotvit ve 
voze, rozložit a  váš vůz se promění 
v dokonalého parťáka na dovolenou. 
Obsahuje například prostor pro vařič 
či lednici, takže si na cestách v pohodě 
uděláte večeři nebo uvaříte čaj na 
zahřátí. Samozřejmostí je lůžko s měk-
kou matrací.

Teplý spacák 
a funkční oblečení
Na cestu nezapomeňte dostatečně 
teplý spacák, interiér auta ještě 
ozdobte vlněnou dekou – jednak pak 
vypadá útulněji, především však máte 
další záchranu, kdyby vám náhodou 

byla zima. Termoska na čaj nebo ter-
molahev, která ještě znásobí účinek 
spacáku, by měla být samozřejmostí.

Na cesty si můžete vzít libovolný 
počet teplého a funkčního oblečení, 
aniž byste v autě měli nepřehledný 
nepořádek. Kromě standardních 
úložných míst ve vestavbě je totiž 
k  dispozici ještě stropní taška. 
Dokoupit lze případně také ještě 
okenní.

Lekce otužování
Přes zimní den zkuste být maxi-
málně aktivní a co nejvíce pobývejte 
venku. Trochu se tím otužíte, a tak 
co nevidět zjistíte, že na myšlenky 
na zimu jste už dávno zapomněli. 
Kromě toho se aktivním životním 
stylem správně unavíte a večer oka-
mžitě usnete. Rozproudí se vám krev 
v žilách, prokrví se končetiny, a tak 
vám bude krásně teplo. Odvážnější 

si pak ještě mohou dát ranní koupel 
ve studené řece.

Chcete nějakou další inspiraci na 
vychytávky se životem na čtyřech 
kolech, nebo na způsob, jak si své auto 
vyladit a  udělat z  něj druhý domov? 
Podívejte se na hashtag #vanlife, kde 
najdete více, než šest milionů fotek 
a videí z celého světa.

Autor: redakce
Foto: Toyota Česká republika

5 tipů pro jarní detox
Těšili jste se na jaro, ale když konečně 
přišlo, cítíte se unavení a bez energie? 
Vyzkoušejte naše rady pro šetrnou 
a nenáročnou očistu organismu, která 
Vás tzv. nakopne, zbaví zimních tuko-
vých zásob a posílí Vaši imunitu.

Půst nebo detox?
Zatímco jedno- či vícedenní půst 
vyžaduje dokonale pevnou vůli a urči-
tou dávku opatrnosti, při jednodu-
chém detoxu nic neriskujete. Naopak 
dodáte tělu potřebné živiny a vitamíny. 
Základem je vzdát se na dobu jednoho 
týdne, čtrnácti dnů, nebo dokonce 
jednoho měsíce všech průmyslově 
zpracovaných potravin, alkoholu, kávy, 
masa, cukru a bílé mouky, a naopak 

zvýšit příjem ovoce a zeleniny, ořechů 
a semínek.

Rady pro účinnou očistu
1. Pijte hodně vody.

Takovou radu pravděpodobně slýcháte 
až příliš často, ale bez dokonalé hydra-
tace se žádný detox neobejde. Po ránu 
je samozřejmě nejlepší vlažná voda s cit-
ronem.

2. Hýbejte se.
Věnujte se takovému pohybu, který 
Vás baví – jízdě na kole, běhu, skákání 
na trampolíně nebo třeba józe. Pro 
zlepšení zdraví ale stačí i obyčejná pro-
cházka lesem.

3. Dostatečně spěte.
Ideálně alespoň 8 hodin i  během 
pracovního týdne. Odpočívejte také 
během dne a  jarní únava Vás neza-
skočí.

4. S každým jídlem si dopřávejte 
čerstvé ovoce a zeleninu.
Pokud se Vám nechce chroupat mrkev, 
přidejte ji smoothie, nebo si z ní vyli-
sujte šťávu.

5. Živočišné bílkoviny na krátký 
čas nahraďte rostlinnými.
Bílkoviny můžete načerpat z vlašských 
ořechů, lněných či chia semínek, luště-
nin či pohanky.

A co po detoxu? Rozhodně se hned 
nevracejte k  nezdravému způsobu 
života, ale zkuste naše detoxikační 
tipy zařadit do své každodenní rutiny. 
Možná díky nim nebudete za rok na 
jaře detoxikaci vůbec potřebovat.

Autor: redakce
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Chomutovské slavnosti se blíží
Chomutov: Po dvou letech se vrací 
konání větších kulturních akcí do měst-
ského parku a  jeho okolí. Mezi oblí-
bené akce patří také Chomutovské 
slavnosti. Město už zveřejnilo jejich 
program.

Slavnosti se budou konat celý 
víkend 21. a 22. května si mimo jiné 
všichni připomenou významné výročí – 
770 let města Chomutova. Město 
ovládnou rytířské turnaje, dobové hry 
a soutěže pro děti a bohatý stánkový 
prodej.

SOBOTA 21. 5.

10:30 
Otevření tržiště – zahájení programu

11:00 
MILVUS – hudební skupina

11:30 
SRDCOVÉ ESO – taneční vystoupení 
+ výcvik koní Rytíř Koruny České

12:00 
WAGABUNDUS COLLEKTIVE – 
kejklíř

12:30 
MICHAEL BUDERA – sokolnická 
ukázka

13:00 
Ukázka obléhacího stroje Trebuchet – 
skupina historického šermu VYPITO

14:00
Dobový průvod, předání darovací 
listiny – historií provede Václav Vydra

14:30
SRDCOVÉ ESO – taneční vystoupení

15:00
Rytířský jezdecký turnaj – Rytíři 
Koruny České

16:00
IRBIS – akrobatka na hrazdě

16:30
SRDCOVÉ ESO – taneční vystoupení

17:00
Bitva o Chomutov – Rytíři Koruny 
České, VYPITO, BH 1620, 
POPRÁVU, CITADELA, Šermíři 
Sordem – šermířské vystoupení

17:40
MILVUS – hudební vystoupení

18:00
Chomutov svobodným městem 
(scénka ke zmiňované události)

18:20
Ponožková bitva pro děti – Rytíři 
Koruny České

19:30
MICHAEL BUDERA – sokolník

20:00
HODOKVAS – večerní vystoupení 
skupiny JENNY.CZ, ohňové 
vystoupení, Žateční bubeníci

NEDĚLE 22. 5.

11:00
Otevření tržiště výstřelem z děla

11:15
Znám své město a jeho historii – 
vědomostní kvíz pro širokou veřejnost

11:30
MILVUS – hudební vystoupení + 
výcvik koní

12:00
WAGABUNDUS COLLEKTIVE – 
kejklíř

12:30
SRDCOVÉ ESO – taneční vystoupení

13:00
MILVUS – hudební vystoupení

14:00
Rytířský jezdecký turnaj – Rytíři 
Koruny České

15:00
Ukázka obléhacího stroje Trebuchet – 
skupina historického šermu VYPITO

15:30
WAGABUNDUS COLLEKTIVE – 
kejklíř

16:00
S MEČEM A ŠTÍTEM – Rytíři Koruny 
České – šermířské vystoupení

16:30
MILVUS – hudební vystoupení

17:00
Ukončení slavností

Autor: redakce

Streamovací služba Disney+ odstartuje v ČR
Streamovací služba 
Disney+ bude dostup-
ná pro české uživatele 
od 14. června. Cena 
měsíčního předplatné-
ho bude 199 Kč.
Za rok pak uživatelé zaplatí 1990 
Kč. Předplatitelé budou mít mimo 
jiné přístup k  exkluzivnímu obsahu 
z produkce Disney, Pixar, Marvel, Star 

Wars, National Geographic a  Star. 
Firma to dnes oznámila v  tiskové 
zprávě.

Letos se již na českém trhu obje-
vila platforma HBO Max, která 
nahradila předchozí HBO Go. Stre-
amovací služby si v Česku předplácí 
1,5 až dva miliony lidí. Nejoblíbenější 
jsou platformy Netflixu a HBO.

Předplatitelé Disney+ se mohou 
těšit na seriály jako Boba Fett: Zákon 
podsvětí, Mandalorian či Moon Kni-
ght. K vidění bude rovněž film Shan-

g-Chi a legenda o deseti prstenech, 
nominovaný na Oscara, nebo další 
nominant Luca. V nabídce se objeví 
i oscarové filmy Encanto a Cruella.

Disney+ nabídne vysokou kvalitu 
obrazu a možnost streamovat až na 
čtyřech zařízeních najednou, neome-
zené stahování až na deseti zařízeních, 
podporu IMAX Enhanced u  vybra-
ných titulů nebo možnost nastavení 
až sedmi různých profilů, včetně mož-
nosti nastavit dětský profil.

Zdroj:ČTK
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Levharti Chomutov uspořádali turnaj
Levharti Chomutov 
uspořádali turnaj SD 
Ligy pro první a třetí 
třídu základní školy, 
tentokrát v zajímavém 
formátu
V Městské sportovní hale se uskuteč-
nila SD Liga pro čtvrté a páté třídy 
ze tří základních škol, které se utkaly 
v  klasickém basketbale formátem 
každý s  každým. Tentokrát si však 
trenér Daniel Hušek se svými kolegy 
připravil nový formát, který spočí-
val v sérii závodů s basketbalovými 
dovednostmi.

„K tomuto kroku jsme se rozhodli 
přistoupit z důvodu zvýšení motivace 
u dětí, protože věříme, že v  každé 
soutěži bude vždycky vynikat někdo 
jiný. To má lepší dopad na myšlení 
takhle malých dětí, aby si nevytvá-
řely negativní postoj k  basketbalu, 

k čemuž dochází, když se hraje pouze 
na výsledky,“ říká organizátor.

Akce na velkém sále se zúčastnilo 
pět základních škol z okolí – ZŠ Hey-
rovského (dva týmy), ZŠ Na Příko-
pech, ZŠ Hornická, 1. ZŠ Jirkov, ZŠ 
Spořice –, které nasadily do závodů 
takřka sto dětí. Po oficiálním zahájení 

přišla na řadu společná a organizo-
vaná rozcvička, s rozehřátými svaly 
se družstva utkala v  připravených 
soutěžích.

„Myslím, že se akce zase povedla, 
i  když překřičet sto dětiček bylo 
trochu náročnější,“ směje se Daniel 
Hušek. „Po sečtení všech bodů ze 

všech soutěží, které si v  několika 
případech natáčely pro pozdější 
využití v  hodinách tělocviku i  paní 
učitelky, jsme zjistili, že všechny týmy 
nasbíraly stejný počet bodů. Všichni 
vyhráli,“ uzavírá trenér basketbalo-
vého klubu.

Autor: redakce

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Pozice: Zedník / Sádrokartonář / Obkladač
Místo: Chomutov
Firma: Milenium3000 s.r.o
Nástup: možný ihned
Kontakt: Šárka Zacharová
E-mail: asistentka@milenium3000.cz
Telefon: +420 777 737 418

Co vás čeká:
 � Provádění veškerých úprav stavebních povrchů 
(nanášení, tmelení, fasády, broušení, apod.)

 � Rutinní práce při přípravě malířských materiálů, 
sádrování a čištění ploch

 � Škrábání a provádění protiplísňových a dezinfekčních 
nátěrů stěn

 � Příprava nátěrových hmot (např. míchání barev 
a barevných odstínů, úprava konzistence apod.)

 � Malířské práce různými druhy nátěrových hmot 
v interiérech a exteriérech

 � Zdění nosných stěn, volně stojících nosných pilířů 
a příček, včetně osazování a zazdívání zárubní.

 � Nahazování, štukování a omítání ploch.
 � Výroba malt a čerstvého betonu ze suchých maltových 
a betonových směsí.

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
 � Vyučení v oboru
 � Certifikát na sádrokarton
 � Řidičský průkaz sk. B (sk. C není podmínkou, je 
výhodou)

 � Betonování stavebních konstrukcí z betonu a železobetonu.
 � Obsluha strojních zařízení
 � Dodržování zásad bezpečnosti práce, ochrany zdraví 
ve stavebnictví a při práci ve výškách.

Co vám můžeme nabídnout:
 � Zajímavé pracovní ohodnocení

Čím se zabýváme?
 � Pronájem a správa vlastních nemovitostí
 � Více informací o firmě na milenium3000.cz

Pozice: Elektrikář
Místo: Chomutov
Firma: Milenium3000 s.r.o
Nástup: možný ihned
Kontakt: Šárka Zacharová
E-mail: asistentka@milenium3000.cz
Telefon: +420 777 737 418

Co vás čeká:
 � Zapojování elektrických instalací strojů a zařízení, 
elektrických rozvodů budov a osvětlení

 � Provádět opravy podružných rozvaděčů
 � Provádět čištění a manipulaci v rozvodnách nízkého 
a vysokého napětí

 � Montáž rozvaděčů dle technické dokumentace
 � Zapojování obvodů ve svítidlech
 � Testování funkčnosti a elektrických parametrů svítidel 
a rozvaděčů

 � Preventivní údržba strojů a zařízení
 � Údržba elektroinstalací a elektrických zařízení budov

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
 � Vyučení v oboru elektro
 � Praxe v oboru
 � Zodpovědnost, loajalitu, samostatnost a pečlivost
 � Řidičský průkaz sk. B
 � Znalost zpracovat zakázku na základě projektové 
dokumentace

Co vám můžeme nabídnout:
 � Práce ve stabilní firmě
 � Zajímavé pracovní ohodnocení
 � Pracovní doba 8,5 hod

Čím se zabýváme?
 � Pronájem a správa vlastních nemovitostí
 � Více informací o firmě na milenium3000.cz

Pozice: Obsluha pracovních strojů
Místo: Chomutov
Firma: Milenium3000 s.r.o
Nástup: možný ihned
Kontakt: Šárka Zacharová
E-mail: asistentka@milenium3000.cz
Telefon: +420 777 737 418

Co vás čeká:
 � Obsluha stavebních strojů (bagr, rypadla, traktor, plošina)
 � Příprava pracoviště a pracovních strojů a zařízení
 � Údržba a péče o zařízení
 � Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu 
stavebních strojů

 � Manipulační práce se stavebními hmotami a materiály
 � Práce dle pokynů nadřízeného pracovníka

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít
 � Řidičský průkaz skupiny B + C
 � Zodpovědný přístup, zručnost a pracovitost
 � Příprava pracoviště a pracovních strojů.
 � Řízení, obsluha a údržba pracovních strojů a zařízení.
 � Odstraňování závad a kontrola chodu a výkonu 
stavebních strojů.

 � Řízení a opravy dobývacích a zakládacích velkostrojů 
všech typů.

 � Evidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.

Co vám můžeme nabídnout:
 � Práce ve stabilní firmě
 � Zajímavé pracovní ohodnocení
 � Pracovní doba 8,5 hod

Čím se zabýváme?
 � Pronájem a správa vlastních nemovitostí
 � Více informací o firmě na milenium3000.cz

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO
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Vyražte do Rotavy
Rotava. Město ležící 
na samém západě 
Krušných hor. Jeho části 
se rozprostírají od údolí 
podél řeky Rotavy, přes 
slunný kopec s hlavní 
zástavbou, obklopenou 
hlubokými lesy, až po 
část Smolná, kde jsou 
pro změnu zelené louky, 
kde navečer dávají lišky 
dobrou noc.
Rotava má bohatou minulost, spoje-
nou s doly a hamry na železnou rudu. 
Od 17. století se stala významným 
střediskem železářství. Přes Rotavu 
vedla také hlavní cesta mezi německým 
Plavnem a Prahou.

I dnes je Rotava známá hlavně prů-
myslovou výrobou, ale stále více se 
dostává do povědomí dostupností 
krásné přírody. Stává se vyhledávaným 
startovním bodem pro výlety do okolí, 
pěší i cyklistické. Často vedoucí podél 
lesních bystřin nebo kolem skalních 
útvarů. Okolí je také vyhledávaným 

houbařským rájem. A kam konkrétně 
vyrazit?

Nejznámější přírodní památkou 
jsou rotavské varhany, které patří 
k nejkrásnějším geologickým útvarům 
v ČR. Čedičové varhany s jejich cha-
rakteristickou sloupcovitou odlučností 
se sbíhají ze všech stran do společného 
středu a vytvářejí tak famózní podíva-
nou. Skalní výchoz byl odkryt při těžbě 
kamene. Na vrcholu varhan se po 
zdolání hřebenu naskytne vyhlídka na 
samotnou Rotavu a v dáli i na německý 
Klingenthal.

Dál můžete pokračovat po cestě do 
dolní Rotavy, části zvané Růžové údolí, 
a  vydat se přes tři brody protínající 
potok Skřiváň. Jeho údolím, připo-
mínajícím severskou krajinu, dojdete 
až do Šindelové k  bývalému zámku 
Favorit. Novobarokní lovecký záme-
ček nechal postavit Jan Nostic v letech 
1904 - 1906. V zámeckém areálu se 
nachází bývalé sídlo správce, fořtovna, 
garáž, dům pro personál a  barokní 
kaple sv. Terezie z Avily.

Pokračujte Modřínovou alejí. Maje-
státní skupina 84 památných stromů 
modřínu opadavého vysazených ještě 
za vlády Nostitzů. Alej je zároveň uve-
dena na seznamu významných stromů 
Lesů České republiky. Obvody kmenů 

měří až tři metry a  koruny dosahují 
výšky až 45 metrů.

Cestou nesmíte vynechat bývalou 
huť v Šindelové, jejíž zbytky se uchovaly 
a nyní se je snaží zdařile zachránit místní 
spolek pod vedením Ing. Jiřího Hrůzy. 
Huť byla součástí železáren v Rotavě 
a Šindelové. Jedná se o jedinečnou tech-
nickou památku svého druhu.

Pak už se vydáte pomalu zpět 
k Rotavě, lesní silnicí vedoucí do rotav-
ské části Samota. Silnice kopíruje hranici 
Přírodního parku Přebuz a tomu odpo-
vídá i její krásné okolí. Z cesty, pokud 

Vám budou ještě síly stačit, odbočte 
ke skalnímu útvaru Kozí skála. Sta-
teční mohou skálu zdolat a užít si další 
vyhlídky před cílem.

Dalším krásným místem, ale v opač-
ném směru, je Sklenský vrch, přes 
který dojdete až na Špičák, nejvyšší 
vrch Sokolovska. Ale to zase třeba 
příště.

PS: Cestou z Rotavy nevynechejte 
bývalý čedičový lom Kernberg. Opuš-
těný kamenolom se nachází při staré 
silnici do Jindřichovic.

Autor: redakce

2 - Skalní útvar Rotavské varhany
3 - Zámek Favorit
4 - Modřínová alej u Šindelové
5 - Vysoká pec Šindelová
6 - Kozí skála (Kozlík)

Rotavské varhany
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Křížovka o mobilní telefon v hodnotě 2000 Kč!
Vyluštěnou tajenku zašlete do 16. 5. 2022
Návod na zaslání tajenky: tajenku zašlete prostřednictvím SMS na tel. číslo +420 606 327 644
ve tvaru: (tajenka), jméno a příjmení, PSČ. Cena za SMS je dle ceníku SMS 
zprávy vašeho oparátora. Výherce budeme telefonicky kontaktovat.

Cestování je krásná věc, jestliže…(viz. tajenka)

SOUTĚŽ!
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Candát se zapečenými 
bramborami
Suroviny
1 candát
1 kg brambor
4 lžíce smetany
4 vejce
50 g slaniny
50 g másla

1 citron
3 snítky estragonu
1/4 lžičky kmínu, špetka 
soli, špetka pepře, 
petrželka (čerstvá)
1 lžíce oleje

Postup
Máslo promíchejte s jemně nastrouhanou kůrou z dobře omy-
tého citronu, trochu citronové šťávy a špetkou soli a trochou 
nasekaného estragonu. Zabalte jej do fólie, vytvarujte vále-
ček a dejte ztuhnout do chladničky. Candáta omyjte, osušte 
a na povrchu udělejte napříč asi 4 mělké zářezy. Rybu zvenku 
osolte, opepřete a břišní dutinu vyložte estragonem a polovi-
nou petrželky. Do zářezů vložte slaninu a candáta položte na 
střed plechu vyloženého papírem na pečení. Obložte plátky 
brambor, osolte a dejte do trouby předehřáté na 180 stupňů. 
Pečte 30–40 minut, podle velikosti ryby. Asi v polovině pečení 
přelijte brambory směsí vajec, smetany, soli, pepře a mle-
tého kmínu. Jakmile se vejce zpevní, vyndejte plech z trouby 
a nechte chvíli stát. Na každou porci ryby položte plátek 
citronového másla a podávejte se zapečenými bramborami 
posypanými zbylou petrželkou.

Dobrou chuť
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DOKÁŽEME PRO VÁS ZAJISTIT

EFEKTIVNÍ PRODEJ 
A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

ODHAD NEMOVITOSTÍ

REZIDENČNÍ BYDLENÍ

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

INVESTIČNÍ NEMOVITOSTI

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

STAVEBNÍ INŽENÝRING

PATRIK MACÁK
MAJITEL KANCELÁŘE/REALITNÍ MAKLÉŘ

EMAIL:

MOBIL:

POBOČKA KANCELÁŘE:

+420 774 247 957

patrik.macak@era-reality.cz

Palackého 5625, Chomutov (GALERIE POŠTA)

FINANČNÍ PORADENSTVÍ


