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Ortopedická 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.

Nákup domu politika Komínka 
skončil soudem a exekucí
Celá kauza se odehrává 
od počátku roku 
2009, kdy se vysoce 
postavený politik 
z Chomutova, rozhodl 
si pořídit místo bytu 
pěkný, nový dům.
Vysoce postavený politik, působící na 
mnoha krajských postech a  současný 
radní Jaroslav Komínek (KSČM), si právo 
zřejmě vykládal po svém, protože ve svo-
bodné a demokratické zemi se po listo-
padu 1989 musí závazky, které si umanul, 
vždy vyrovnat.

Soud se od počátku zabýval mnoha 
komplikovanými okolnostmi, za kterých 
byla koupě domu uzavřena.

Kamenem úrazu pro společnost zabý-
vající se prodejem nemovitostí bylo to, že 
politik Komínek si vyhlédnul rozestavěný 
dům a bylo nutné jej nejdříve stavebně 
dokončit, aby se po jeho kolaudaci mohl 
dlouholetý funkcionář placený z veřej-
ných peněz občanů, spokojeně nastěho-
vat do hotového.

Předmětem soudní pře byla skuteč-
nost spočívající v neuhrazení doplatku ve 
výši 700 tisíc korun, které měl Komínek 
za dokončení domu složit podle uzavřené 
smlouvy z prodeje svého bytu.

Soud popisující celou kauzu konstato-
val, že politik se rozhodl jinak a v rozporu 

s původním ujednáním, kdy měl vyrovnat 
své závazky z prodeje bytu a podle všeho, 
tak neučinil.

Následovala dlouhá soudní tahanice, 
která již skončila.

Po celé řadě rozhodnutí soudů, dospěl 
až Krajský soud v Ústí nad Labem k roz-
sudku, který jednoznačně stanovuje 
povinnost zaplatit peníze, jež Komínek 
dlouhou dobu nedůvodně zadržoval.

Po dlouhých létech a teprve po vyhlá-
šení rozsudku, proti kterému se Komínek 
již nemohl odvolat, mělo dojít na placení, 
ale stejně se tak úplně nestalo. K uhrazení 
soudem určených peněz, tak přišel na 
řadu výkon exekuce. Politikovi tak blíže 
neurčenou dobu exekutor srážel peníze 
z  výplaty, kterou pobíral za politické 
funkce z veřejných peněz občanů.

Společnost žalující Komínka se během 
dlouhých let soudních tahanic sama ocitla 
v potížích a změnil se její majitel.

Možná proto, do dnešního dne není 
známo, zdali politik Komínek skutečně 
svůj dluh plně uhradil novému majiteli, 
který převzal roli pohledávek a závazků 

dříve prosperující společnosti (redakce 
má k dispozici soudní i exekuční roz-
hodnutí).

Ve vzduchu je stále cítit závan pochyb-
ností o morálních vlastnostech.

Má politik, který nechce plnit své 
závazky, zastupovat občany a  jejich 
veřejné zájmy?

Mimo jiné, náměstek hejtmana Komí-
nek cestoval s partnerkou v době pan-
demie koronaviru za peníze občanů do 
Vietnamu.

Přehled politických a veřejných 
funkcí Jaroslav Komínek, MBA
• zastupitel (od 2008) – 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje
• zastupitel (od 2006) – 

Zastupitelstvo města Chomutov
• náměstek hejtmana (od 2016 

do 2020) – Ústecký kraj
• radní (od 2015) – Rada 

města Chomutov
• radní (od 2012 do 2020) – 

Rada Ústeckého kraje
• kandidát (od 2021 do 2021) – 

kandidát KSČM ve volbách do 
Poslanecké sněmovny PČR

• kandidát (od 2020 do 2020) – 
kandidát KSČM ve volbách do 
zastupitelstva Ústeckého kraje

• kandidát (od 2018 do 2018) – 
kandidát KSČM ve volbách do 
zastupitelstva města Chomutov

• kandidát (od 2016 do 2016) – 

kandidát KSČM ve volbách do 
zastupitelstva Ústeckého kraje

• kandidát (od 2014 do 2014) – 
kandidát KSČM ve volbách do 
zastupitelstva města Chomutov

• kandidát (od 2012 do 2012) – 
kandidát KSČM ve volbách do 
zastupitelstva Ústeckého kraje

• kandidát (od 2010 do 2010) – 
kandidát KSČM ve volbách do 
zastupitelstva města Chomutov

• kandidát (od 2008 do 2008) – 
kandidát KSČM ve volbách do 
zastupitelstva Ústeckého kraje

• kandidát (od 2006 do 2006) – 
kandidát KSČM ve volbách do 
zastupitelstva města Chomutov

• kandidát (od 2006 do 2006) – 
kandidát KSČM ve volbách do 
Poslanecké sněmovny PČR

• člen strany (od 2004) – KSČM
• předseda – Okresní výbor 

KSČM Chomutov
• předseda (od 2012) – Výbor 

Regionální rady – Regionální rada 
regionu soudržnosti Severozápad

• člen (od 2008 do 2012) – 
Rada Ústeckého kraje – 
Komise pro dopravu

• asistent senátora (od 
2007) – Senát PČR

• předseda – Rada města 
Chomutova – Dopravní komise

• student – Střední průmyslová škola
Autor: redakce
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Co bude s kašnou v městském parku?
Procházíte se často 
v městském parku? 
Tak to určitě znáte 
kašnu postavenou 
z pohledového betonu 
v duchu brutalismu.
Dokončena byla v  roce 1973, ale 
od začátku devadesátých let je 
nefunkční. Zařízení ze strojovny 
tehdy ukradli vandalové a kašna od 
té doby jen chátrá.

Zajímat se o  ni začalo město až 
v  roce 2003, kdy nechalo zpraco-
vat architektonickou studii nového 
řešení fontány, ze které vzešly čtyři 
varianty  – ostrov, zahrada, potok 
a pahorek.

Z  výše uvedených variant byla 
v anketě vybrána varianta “Ostrov”, 
což byla varianta nejlevnější a charak-
terizovala se zachováním části bývalé 
betonové konstrukce. Realizace měla 
proběhnout v  letech 2011–2012 
a měla se hradit z několika různých 
dotačních titulů.

V rámci participativního rozpočtu 
se v roce 2018 upravilo okolí fontány. 
Byl podán také návrh na rekonstrukci 
kašny, ale ten do hlasování neprošel, 
jelikož byl v  rozporu se záměrem 
města. To totiž plánuje její demolici.

Jaký je Váš názor?
Zbourat, přestože likvidace 100 cm sil-
ného železobetonu nebude ani snadná, 
ani levná?

Opravit a vrátit tomuto místu opět 
život i  za cenu kompletního nového 
vybavení strojovny?

Názory z veřejného prostoru nebudí 
mnoho důvěry v místní politiky, proto 
se naše redakce obrátila přímo ke 
zdroji těch, kteří pracují dnem i nocí na 
tom, jak v Chomutově zlepšit občanům 
kvalitu života.

Na dotaz, který doputoval na cho-
mutovský úřad, po několika dnech 
zazněla odpověď.

„Kašna v městském parku (rozárium) 
je funkční. Máte-li na mysli vodotrysk 

v severovýchodní části městského parku, 
tak tento prostor je součástí právě dokon-
čované územní studie pro revitalizaci 
a rozšíření městského parku. Předpoklá-
dáme, že v této části bude vodní prvek 
fungovat. O prosté opravě betonového 
vodotrysku či realizaci nových vodních 
prvků má město v  úmyslu diskutovat 
s návštěvníky parku,“ uvádí odbor vněj-
ších vztahů chomutovského úřadu.

Podle všeho bude dobré asi počkat 
na to, kdy a jak zástupci města zahájí 
diskusi s návštěvníky parku, proto se 
možná bude hodit diskuse, která i bez 
vážených politiků již dávno probíhá na 
sociálních sítích.

Snad dlouhé přešlapování, které 
zatím nedospělo k žádanému výsledku, 

místní politiky rozhoupá k tomu, aby 
s občany začali hovořit.

Lenka – Opravit a obnovit. Vodní 
prvky obrovsky chybí. Já, co by dítě, 
jsem se v ní něco nacapkala.

Jan  – Když jsem byl malý, chodil 
jsem tam s babičkou. Bývalo tam hodně 
rušno. Obnovil bych to, ale posílil bych 
hlídky, aby tam nebyl bordel jako byl 
u kašny na Zahradní, která je teď raději 
mimo provoz.

Mary  – Opravit. Hodně prvků 
v parku našlo svou renovaci, tak proč 
ne tento? Kdyby byla fontána funkční, 
rozhodně by nepůsobila tak ošklivě 
a monstrózně, jak to někteří lidé vidí…

Michaela – Opravit, oživit… Kašna 
by zpestřila parné léto.

Jak se zdá z mnoha dalších komen-
tářů občanů Chomutova, tak je vše cel-
kem jasné, ale můžete hlasovat v naší 
anketě.

Hlasovat v anketě

Autor: redakce

Chomutovský Aquasvět připravuje tábor 
pro malé vodomily
Chomutovský 
Aquasvět se připravuje 
na kompletní znovuo-
tevření. V minulých 
měsících byla pro 
veřejnost přístupná 
pouze zóna se sportov-
ním bazénem.
Stavební úpravy probíhaly na rela-
xační části s  tobogány a  divokou 
vodou. Nyní je vše kompletně 
dokončeno, chybí jen hygienická kon-
trola odborníků. Pokud vše dopadne 
na jedničku, Aquasvět se celý otevře 
široké veřejnosti.

Provozovatelé plaveckého centra 
již nyní připravují pro děti příměstský 
tábor v Aquasvětě. Kultura a sport 
Chomutov spustila přihlášky na čtyři 

letní turnusy, místo je možné rezer-
vovat online.

Dva pětidenní běhy jsou naplá-
novány na polovinu července od 
11.–15. 7. a od 18.–22. 7.. Další dva 
turnusy proběhnou v půlce srpna a to 
od 8.–12. 8. a 15.–19. 8.. Malí tábor-
níci si každý den užijí spoustu zábav-
ných soutěží a her ve vodě, odpoči-
nou si u  relaxačních či motivačních 
her v místní klubovně. Čeká je také 
výuka plavání. Vše samozřejmě pod 
dohledem školených instruktorů 
a instruktorek.

Tábor je určený pro děti od 6 do 
13 let, na každý turnus je vyčleněno 
25 míst. Cena zajeden běh je 2300 
Kč, zahrnuje rovněž oběd a pití po 
celý den. „Přesto je dobré přibalit 
dětem malou svačinku a  také věci 
na převlečení,“ podotýká jednatel 
Kultury a  sport Chomutov Radek 
Holuša.

Na webových stránkách organi-
zace už funguje rezervační systém, 
kde je možné si pod záložkou Prázd-
niny v  Aquasvěte, termín zamluvit. 
Poplatek za tábor lze po rezervaci 
uhradit na recepci aquaparku do 
15. června.

V současné době se finišuje s úkli-
dovými pracemi a plánuje se napouš-
tění a ohřívání vody. Před létem bude 
prostor s menšími bazénky a vodními 
atrakcemi otevřený pro veřejnost 
a připravený i na příměstský tábor.

Autor: redakce



4 Diskutujte s námi na facebook.com/Chomutovky|  Aktuálně

Nový výrobní závod na vysokozdvižné vozíky 
vznikne v Panattoni Parku Chomutov North
Lídr českého trhu 
průmyslových 
nemovitostí 
Panattoni přivádí 
na Chomutovsku 
předního světového 
dodavatele 
manipulační techniky 
Jungheinrich. Závod 
na vysokozdvižné 
vozíky vyroste 
v Panattoni Parku 
Chomutov North 
a reprezentuje největší 
letošní transakci 
s výrobním provozem 
na českém trhu.
Budova o velikosti 37 000 m2 nabídne 
pro Chomutov a okolí 350 kvalifiko-
vaných míst ve výrobě. Investice do 
budovy a  technologií přesahuje 2,5 
miliardy korun a  patří k  největším 
v  regionu. Budova bude dokončena 
začátkem 2023 a  společnost Jun-
gheinrich by v ní měla zahájit výrobu 
v druhé polovině roku 2023. Projekt 
zahrnuje mimořádně rozsáhlá opat-
ření na podporu biodiverzity v okolí.

„Dáváme impulz uhelnému regionu 
a přivádíme do Chomutova špičkovou 
výrobu s vysokou přidanou hodnotou. 
Odpovídáme tak na hlavní požadavky 
doby: pomoci strukturálně posti-
ženému kraji, oživit regionální eko-
nomiku po covidu a  zároveň splnit 
nejpřísnější požadavky na udržitelný 
rozvoj. V  oblasti manipulační tech-
niky a automatizovaných skladových 
systémů máme na co navazovat a těší 
mě, že se jedná o další výrobu finál-
ního produktu na území České repub-
liky. Proto není překvapením, že jde 
o sofistikovaný projekt na míru přesně 
podle požadavků klienta,“ říká Pavel 
Sovička, generální ředitel Panattoni 
pro ČR a Slovensko.

„Poptávka po vozících Jungheinrich 
neustále roste a tím musíme navyšo-
vat naše výrobní kapacity. V  Cho-
mutově vzniká jedenáctý závod Jun-
gheinrich a jeden z nejmodernějších 
závodů na vysokozdvižné vozíky na 
světě. To nám pomůže k  udržitel-
nému a ziskovému růstu a dlouhodo-
bému zvýšení konkurenceschopnosti 
společnosti Jungheinrich,“ říká Sabine 
Neuß, členka představenstva spo-
lečnosti Jungheinrich AG pro oblast 
techniky.

Projekt u Chomutova vyniká neob-
vykle rozsáhlým souborem opatření 
na podporu biologické rozmanitosti 
v  okolí průmyslové zóny. Nájemce 
i  developer se na tomto ekologic-

kém řešení jednomyslně shodli. Jako 
náhrada za zrušený remízek poslouží 
výsadba o rozloze 1,5 hektarů, která 
se bude skládat z  dřevin stromo-
vého i keřového patra s důrazem na 
původní druhy. Důležité je, že pro-
stor zůstane neoplocen, a přirozeně 
tak naváže na revitalizaci přilehlých 
břehových porostů. Na vhodných 
místech budou vyhloubeny tůňky pro 
zvýšení místní druhové rozmanitosti. 
Z  doplňujících opatření lze zmínit 
luční porosty či ptačí budky. Projekt 
cílí na úroveň Excellent certifikace 
BREEAM New Construction.

Společnost Jungheinrich se sídlem 
v  Hamburku je předním světovým 
dodavatelem řešení v oblasti intra-
logistiky s více než 60letou historií. 
Při výběru lokality pro ni byla roz-
hodující poloha uprostřed Evropy, 
výborné dopravní napojení a krátké 
dojezdové vzdálenosti k  zákazní-
kům.

Současná výroba retraků ve výrob-
ním závodě Jungheinrich v Norders-
tedtu bude postupně přesunuta do 
nového závodu v Chomutově, a  to 
od roku 2023. Dostupné kapacity 
v  Norderstedtu pak budou využity 
k  dalšímu růstu. Společnost Jun-
gheinrich rozšíří své výrobní portfo-
lio v závodě v Norderstedtu o díly na 
vychystávací vozíky, které se použí-
vají především ve stále se rozvíjející 
oblasti e-commerce.

Autor: redakce

Kybernetické útoky v ČR zesílily
Vypnutím serveru sice 
správce dat znemožní 
útok hackerů, ale dá 
se přirovnat k autu, 
u kterého vyřešíte 
selhávání brzd tím, že 
odmontujete kola.
Bohužel i  takto někteří správci řeší 
nastalé problémy a  uživatelé, kteří 
si veřejné služby platí ze svých daní, 
mají tradičně “smolíka.”

Úřady a  další správci osobních 
údajů by měly podle odborníků 
provést odpovídající revize systémů 
a procesů zabezpečení. Odpovídající 
preventivní opatření pro efektivní 
ochranu a  zabezpečení osobních 

údajů by měla procházet opakova-
nými testy.

Pokud dojde ke ztrátě osobních 
údajů v důsledku hackerského útoku, 

je prvotní a  klíčovou povinností 
správce takový incident neprodleně 
ohlásit ÚOOÚ. Pro odpovídající 
ohlášení lze využít i on-line formulář.

Národní úřad pro kybernetickou 
a  informační bezpečnost to dal do 
souvislosti s pomocí Česka Ukrajině, 
která čelí ruské agresi. Napadeny 
byly portál veřejné správy, který 
spravuje ministerstvo vnitra, web 
Úřadu vlády ČR nebo Česká tele-
vize. Po víkendovém útoku hackerů 
na servery Žďáru nad Sázavou musel 
být na dva dny uzavřen městský 
úřad.

Nařízení GDPR představuje právní 
rámec ochrany osobních údajů platný 
na celém území Evropské unie. Jeho 
smyslem je ochrana občanů proti 
neoprávněnému zacházení s  jejich 
daty a osobními údaji. ÚOOÚ pro 
správce připravil základní přehled 
povinností, které jim při zpracování 
osobních údajů nařízení ukládá.

Autor: redakce
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Kvůli velkému zájmu je dřevo nejdražší za 
poslední dvě desetiletí
Někde ceny narostly 
až trojnásobně. Dřevo 
v Česku skokově zdra-
žuje. Někteří lesníci 
navýšili jeho ceny od 
loňska hned něko-
likrát. Odeznívající 
kůrovcová kalamita 
a taky velký zájem 
o materiál tak způso-
bily, že je dříví nej-
dražší za posledních 
dvacet let.
Kvůli obavám z dalšího růstu cen se 
proto lidé i teď ke konci topné sezóny 
palivem předzásobují.

„Když jsme před rokem touhle 
dobou dejme tomu prodávali kubík 
paliva za 490 korun, tak dneska jsme 
na 1380. Tak to je trojnásobný nárůst. 
Asi ještě nejsme na úplném stropu,“ 
říká Jaroslav Hrubeš z  litomyšlských 
městských lesů. Nejvíc podle něj 
zdražily hlavně jehličnany. Od loň-
ského podzimu podnik změnil ceníky 
už třikrát.

„V  tom jehličí je prostě vývoj cen 
příšerný. Zřejmě už nedostatek jeh-
ličnatého dříví po těch kůrovcových 
kalamitách, smrk mizí v republice a je 
prostě velký zájem,“ dodává.

I  kůrovcové dříví, které bylo ještě 
před rokem a půl hůř prodejné, je teď 
podle Hrubeše více než dvojnásobně 
dražší a objednávek přibývá. Lidé se 
obávají dalšího navyšování cen a chtějí 
se předzásobit.

Rostou i  ceny stavebnin. Nahoru 
jdou nejenom ceny dříví na vytápění, 
ale taky dřevo určené pro průmysl 
a  stavebnictví. „Což souvisí s  větší 
poptávkou v  Evropě, Asii i  Americe 
a  taky s doznívající kalamitou a  tedy 
menším objemem dříví dodávaným 
na trh. Tam se navíc nedostává dříví 
z  Běloruska a  Ruska. Meziročně tak 
ceny vzrůstají o  desítky procent,“ 
potvrzuje mluvčí Lesů České republika 
Eva Jouklová.

Podle Jouklové se navíc zásoby 
dříví zmenšují. Nejhorší je situace 
u jedle, modřínu nebo u topolu. Do 
vysokých cen se promítají také dražší 
sazenice a osivo.

„Jedna věc je cena a druhá věc je 
nedostupnost materiálu. Náš trh se 
sazenicemi je významně limitován 
naším přísným zákonem – máme tolik 
omezení z hlediska přenosu sazeb-
ního materiálu a z hlediska výšky. 
A samozřejmě sazenice nevyroste za 

jeden rok a ty kapacity školkářů tady 
byly v minulosti nastaveny na objemy, 
které se pohybovaly na polovině sou-
časné poptávky,“ vysvětluje před-
seda Sdružení vlastníků soukromých, 
obecních a  církevních lesů Jiří Svo-
boda.

Lesníci navíc avizují, že ceny dříví 
zřejmě dál porostou. A  to hlavně 
kvůli drahým energiím, kdy se zvedají 
náklady na těžbu i přepravu materiálu.

Autor: redakce

Lidé mohou nově komunikovat s úředníky 
z chomutovského magistrátu přes aplikaci WhatsApp
Chomutovský magistrát předsta-
vuje novou službu pro obyvatele 
města, aby jim usnadnil komunikaci 
s úředníky. Odbor ekonomiky zavedl 
službu, která především zefek-
tivní a  zrychlí součinnost úředníků 
s občany města a okolí, a to možnost 
kontaktu přes jednu z nejrozšířeněj-
ších moderních komunikačních plat-
forem – aplikaci WhatsApp.

„Klienti, kteří úřadu dokládají 
různá potvrzení, mohou nově využít 
aplikaci WhatsApp. Dokument není 

třeba skenovat a odesílat na e-mail 
či podatelnu úřadu, ale je možné jej 
pouze vyfotit v  telefonu a  odeslat 
na číslo 720 072 817,“ vysvětluje Jan 
Mareš, hlavní ekonom města, jak 
snadná bude nyní pro občany komu-
nikace úřadem ohledně poplatků.

Nejčastějšími doklady u poplatku 
za odpady jsou potvrzení o  studiu 
na střední či vysoké škole s dojezdo-
vou vzdáleností nad 70 km, doložení 
údajů pro platby přes SIPO, potvr-
zení o pobytu v zahraničí, potvrzení 

o  dlouhodobé hospitalizaci apod.. 
U  poplatku ze psů, např. doklad 
o čipování psa, adopční smlouva 
z útulku či doklad veterináře o úhynu 
či utracení psa.

„Nástroj slouží pro běžnou a rych-
lou komunikaci s pracovníky oddě-
lení poplatků a pohledávek, ale upo-
zorňujeme, že prostřednictvím této 
služby nemůže odbor ekonomiky 
poskytovat údaje o výši pohledávek,“ 
dodává Mareš.

Autor: redakce
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Zhruba za měsíc bude mít oslík Bony ve výběhu 
dámskou společnost
Chomutovský zoopark 
získal od soukromého 
chovatele, až z daleké 
Francie, mladičkou 
oslici. Miniaturní oslík 
Bony, miláček všech 
dětí navštěvujících 
zoopark, bude mít brzy 
ve výběhu dámskou 
společnost.
Kvůli jejímu nízkému věku si však musí 
oslíci na první sblížení ještě počkat.

A stejně tak si musí počkat návštěv-
níci. Chovatelé zatím o  oslici pečují 
v zázemí, a  ještě minimálně měsíc to 
tak zůstane. Oslici totiž ještě nebyly tři 
roky, což se u těchto oslů dá označit za 
hranici zletilosti. Do té doby se nedo-
poručuje zvířata umisťovat do společ-
ného výběhu.

„Je to doporučení nejen dlouholetých 
chovatelů, ale také správců plemenné 

knihy těchto oslíků. Jako zoologická 
zahrada to samozřejmě ctíme,“ vysvět-
luje prozatímní rozdělení hýkavé dvojice 
ředitelka zooparku Věra Fryčová.

Před létem už ale bude ve výběhu 
živo a návštěvníci budou moci konečně 
spatřit pár pohromadě. „Plánujeme ji 
k Bonymu natrvalo pustit na přelomu 
května a  června,“ potvrzuje vedoucí 
zoologie Miroslav Brtnický. Samo-
zřejmě s myšlenkou, že by v budoucnu 
mohli zplodit potomky. „Sami jsme 
zvědaví, zoologické zahrady chovají 
středozemní miniaturní osly spíš výji-
mečně. A pro nás je to také premiéra,“ 
dodává zoolog.

Oslice se jmenuje Joplin, což znalcům 
rock ‘n’ rollu jistě připomene legen-
dární zpěvačku Janis Joplin. „Nevíme 
s určitostí, jestli se samice jmenuje po 
ní. Ale hlavně doufáme, že bude trochu 
klidnější povahy,“ naráží s  úsměvem 
ředitelka zooparku na divoký život ame-
rické rockerky.

Středozemního miniaturního osla 
chová chomutovský zoopark teprve od 
roku 2020, kdy rovněž z Francie přivezl 

právě samce Bonyho. Jeho celé jméno 
zní Bony du Varon a podle všeho jde 
o narážku na francouzskou hobití ves-
ničku. Jde totiž o nejmenší druh osla na 
světě. Díky své houževnatosti se ale 
v  minulosti používal i  k  těžké práci, 
tahal těžká břemena, nebo otáčel 
mlýnské kameny uvnitř budov.

Zajímavostí je, že hned vedle výběhu 
miniaturních oslíků se v zooparku pro-

cházejí dvě samice naopak největšího 
oslího plemena  – osla poitouského. 
I ty chomutovská zoologická zahrada 
pořídila poměrně nedávno, v  roce 
2020. „Je úžasné vidět ten rozdíl na 
vlastní oči. To byl také jeden z našich 
cílů – ukázat tuto pestrost v oslím světě 
návštěvníkům,“ dodává na závěr ředi-
telka Fryčová.

Autor: redakce

O přiblížení vlakového nádraží v Chomutově blíž 
ke středu města by měl stát rozhodnout v létě
O možnosti stěhování 
vlakového nádraží 
v Chomutově blíže 
ke středu města se 
Správa železnic poprvé 
zmínila v roce 2019. 
Nové nádraží by mělo 
vzniknout poblíž toho 
autobusového. Na 
pozemcích, které vlast-
ní nebo mají v proná-
jmu firmy a soukromí 
podnikatelé.

Ti tak žijí už tři roky v nejistotě, jestli 
zůstanou na svých místech, nebo jestli 
se budou muset stěhovat. Nemohou 
žádat o dotace vázané na udržitelnost, 
obávají se investovat do svých sídel.

„Rozhodl jsem se prostě, že budu po 
třech letech ničeho do baráku investo-
vat a v tu chvíli, kdy se ukáže, že se tady 
něco začne realizovat, tak to bude mít 

stát o to dražší,“ říká rozzlobeně pro-
dejce automobilů a majitel autoservisu 
v Chomutově, Jan Nagy.

Vlastní několik budov na místě, kde 
by mohlo vzniknout nové chomutov-
ské nádraží. Tři roky čekal s opravami 
svých objektů. Doteď neví, jestli se 
bude muset stěhovat, nebo ne.

„Bez ohledu na to, jestli to ten stát 
koupí, nebo ne, my fungujeme dál – 

musíme, protože tady se nic neděje. Se 
mnou, jako s majitelem nikdo pořádně 
nejednal,“ dodává Nagy.

Jiní podnikatelé s médii komunikovat 
nechtějí. Tři roky v nejistotě přinášející 
mimo jiné omezení v získání dotací, už 
za ně totiž řeší právníci. Své si od maji-
telů provozoven v  oblasti možného 
budoucího nádraží vyslechlo i vedení 
města. „Nemají úplně jistou budouc-

nost. Nevědí, jestli v  tom místě dál 
budou, nebo nebudou,“ rozumí jejich 
argumentům náměstek chomutov-
ského primátora David Dinda z hnutí 
Nový Sever.

Chomutovu stejně jako dotčeným 
podnikatelům tak zbývá jediné, čekat 
a věřit. O přemístění železniční stanice 
rozhodne ministerstvo dopravy.

Správa železnic na záměru pracuje, 
říká mluvčí společnosti Nela Friebová: 
„Správa železnic momentálně zpraco-
vává připomínky k  záměru projektu 
rekonstrukce stanice v Chomutově,“ 
uvedla.

Rozhodující slovo ale bude mít 
ministerstvo dopravy. „Předložení na 
centrální komisi ministerstva dopravy 
ke schválení očekáváme během letoš-
ního léta,“ dodává za Správu železnic 
mluvčí Nela Friebová.

Tomu, že v létě padne rozhodnutí 
a  následně začne Správa železnic 
s dotčenými majiteli firem a nájemci 
pozemků jednat, ale Českým roz-
hlasem oslovení podnikatelé moc 
nevěří.

Autor: redakce
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Aktivita klíšťat je v Česku v tuto chvíli mimořádně 
vysoká, chraňte se všemi dostupnými prostředky
Spolu s prosluněnými 
dny přichází doba, 
kdy na nás venku 
číhají klíšťata. Tito 
parazité nejsou jen 
otravní, ale mohou 
i přenášet závažná 
onemocnění, jako jsou 
lymeská borelióza, 
klíšťová encefalitida, 
tularémie a další. 
Jak se tedy před nimi 
chránit?
Klíště se pohybuje nejčastěji v trávě. 
Narazit na něj můžeme v  lesích 
a povodích řek či potoků, ale i v měst-
ském parku. Jejich sezona začíná na 
přelomu března a dubna a končí kon-
cem září. „Klíšťatům nesvědčí mráz, 
ale ani suchá vedra. Jejich období 
může začínat dříve i končit déle podle 
aktuálního počasí,“ vysvětluje doc. 
RNDr. Alena Žákovská, imunoložka 
zabývající se klíšťaty.

OBLEČENÍ
Ideálním oděvem do přírody je světlé 
oblečení z hladké látky, které bude mít 
dlouhý rukáv i nohavice.

STRAVA
V boji s klíšťaty nám může pomoci také 
strava. „Klíšťata odpuzují například 
vitaminy B-komplexu kvůli charakteri-
stickému odéru,“ říká imunoložka.

DŮKLADNÁ PROHLÍDKA
Po každém příchodu z venku bychom 
se měli důkladně prohlédnout a pro-
hlídku zopakovat i večer, například při 
sprchování.

REPELENT
Ten bychom měli používat vždy, 
když se chystáme vyrazit do přírody. 
Aplikovat bychom jej měli pečlivě na 

všechna místa těla kromě obličeje. 
„Pokud je například na repelentu 
uvedena doba účinnosti 2 hodiny 
a my jsme venku déle, musíme včas 
provést novou aplikaci. Podle našeho 
testování účinek nejvíce opadá po 
3 hodinách. Profesionální repe-
lent vám poskytne garantovanou 
ochranu. Naše výzkumy dokazují, že 
tyto repelenty odpudí až 96 % klíš-
ťat,“ říká Žákovská.

Kam ho nastříkat?

• Na samotnou kůži i oděv.

• Nestříkat ho na pokožku čerstvě 
opálenou nebo spálenou či jinak 
poškozenou.

• Vyhnout se oblasti kolem očí 
a úst a u dětí repelent neaplikovat 
na dlaně, protože by si jej mohly 
snadno zanést do očí.

• Nejlepším místem jsou nohy a ruce.

Když už jsme si 
klíště přinesli
Místo dezinfikujte. Pomocí navlhčené 
textilie lehce pohybujte klíštětem 
ze strany na stranu, až se po 2 – 3 
minutách uvolní. Rozhodně s ním ale 
netočte! Použít můžete také speciální 
pinzety nebo karty se zářezy. Místo 
opět dezinfikujte. Klíště nikdy nehá-
zejte do odpadkového koše. Zabalte 
jej do papíru a na nehořlavém povr-
chu spalte. Místo, kde bylo klíště při-
sáté, je nutné několik týdnů pozoro-
vat. Sání klíštěte přirozeně vyvolává 
na kůži zarudnutí, které může trvat 
až tři dny.

Pokud se nezvětšuje a zarudnutí se 
nezhoršuje, klíště nebylo infikováno. 
Pokud ale skvrna nemizí, zvětšuje se 
a objevuje se v ní výrazný střed, pak 
je nutné poradit se s lékařem. Obje-
ví-li se i zvýšená teplota, únava a další 
příznaky, které se podobají chřipce, 
neodkládejte cestu k lékaři.

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 Pesvicích, 
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 ultraleh-
kém letadle. Letoun Cessna 172 je leta-
dlo 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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inzerce

Kvůli extrémnímu suchu hrozí požáry nejen 
v Čechách, ale i na Moravě
Nebezpečí vzniku 
požárů hrozí kvůli 
suchu v současné 
době nejen v severní 
polovině Čech, ale 
také na jižní a střední 
Moravě.
ČTK to sdělil Český hydrometeo-
rologický ústav (ČHMÚ), který tak 
rozšířil své předchozí upozornění na 
požáry o moravské kraje a zároveň 
prodloužil platnost varování před 
možnými požáry v Čechách.

Lidé v Praze, Středočeském, Plzeň-
ském, Ústeckém, Libereckém, Krá-
lovéhradeckém a Pardubickém kraji 
by měli kvůli pokračujícímu období 
beze srážek počítat s rizikem vzniků 
požárů až do odvolání. Pro Vyso-

činu a  Jihomoravský, Olomoucký 
a Zlínský kraj platí toto upozornění 
od čtvrtečního rána do půlnoci na 
pátek. V pátek se v těchto oblastech 
očekávají místy srážky, které by riziko 
vzniku a  šíření požárů měly snížit, 
doplnili meteorologové.

Vzhledem k suchu by lidé v uvede-
ných regionech neměli podle ČHMÚ 
rozdělávat oheň v přírodě a zejména 
v  lesích, neměli by vypalovat trávu 
nebo odhazovat cigaretové nedo-
palky na zem. Současně by se měli řídit 
místními vyhláškami a  zákazy, které 

k suchu a nebezpečí požárů mohou 
být vydány. Například Praha obdobné 
opatření vyhlásila v úterý, podle něj 
bude v metropoli platit zákaz rozdělá-
vání ohňů v parcích, lesích a na dalších 
místech, kde hrozí požár.

Autor: redakce
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Celkem 14 milionů korun připlatí Chomutov 
dopravnímu podniku na provoz trolejbusů ve městě
Stoupající ceny 
elektřiny výrazně 
prodražují 
provoz trolejbusů 
v Chomutově 
a sousedním Jirkově. 
Města proto musí na 
provoz ekologické 
dopravy připlácet.
Zastupitelé v Chomutově odsouhla-
sili mimořádnou finanční kompenzaci 
dopravnímu podniku ve výši nece-
lých 14 milionů korun, menší Jirkov 
doplatí dva miliony korun.

Trolejbusy dopravní podnik ani 
dočasně vyřadit z provozu nesmí.

„Provozní dotace dopravního pod-
niku je už dnes dosti vysoká, v sou-
časnosti je to nějakých 98 milionů 
korun na to, aby MHD vůbec mohlo 
fungovat,“ konstatuje náměstek cho-
mutovského primátora David Dinda 
z hnutí Nový Sever.

Zdražit jízdné v  tomto roce ale 
vedení města nechce. „To bude věcí 
nějakých politických úvah, možná 
našich následovníků, možná nás. 
Zatím se o tom nejednalo. Chomu-
tov nechtěl, aby to dopláceli cestu-
jící,“ dodává Dinda.

Dodavatel elektřiny, kterého 
Dopravní podnik Chomutova a  Jir-
kova vysoutěžil loni, letos v  únoru 
ukončil činnost. Nový dodavatel má 
ceny mnohem vyšší.

„Původní cena byla 1200 korun 
za megawatthodinu, ta současná 
je 6500 korun, tedy téměř šestkrát 
více,“ spočítal předseda představen-
stva dopravního podniku a chomu-
tovský zastupitel z  KSČM Jaroslav 
Komínek.

Smlouvu na dodávky elektřiny 
má dopravce jen do konce tohoto 
roku. Jestli se pak povede vyjednat 
cenu nižší, anebo půjdou ceny elek-
třiny ještě výš, si Jaroslav Komínek 
netroufá odhadnout.

V Chomutově musí trolejbusy jezdit 
i přes stále rostoucí náklady. Zatímco 

v některých městech kvůli cenám elek-
třiny dočasně trolejbusy nahradili auto-
busy, v  Chomutově to není možné. 
„Trolejbusy jsou nově pořízené s při-
spěním dotačních prostředků a  udr-
žitelnost toho projektu nákupu tro-
lejbusů je několik dlouhých let, proto 
ty trolejbusy nemohou zůstat stát 
v garáži,“ vysvětluje náměstek primá-
tora David Dinda z hnutí Nový Sever.

Na to, jestli se zvýší v Chomutově 
a Jirkově jízdné v MHD ukáže cena, 
za kterou dopravní podnik bude 
nakupovat elektřinu od ledna příš-
tího roku. O navýšení cen jízdného 
tak zřejmě rozhodne až nové vedení 
měst, vzešlé z podzimních komunál-
ních voleb.

Autor: redakce

Blog občana

Pojďte s námi na kola
V dnešním článku 
pozvu čtenáře 
Chomutovek na stezku 
do Strupčic, která je jak 
délkou téměř 10 km, tak 
převážně rovinatým 
profilem, jako dělaná na 
rodinný výlet.
Ale než usednu na kolo, musím se vrátit 
k minulému článku, kde jsem se zmínil 
o dnes již letitém přerušení obou cyk-
lostezek budovaným obchvatem Cho-
mutova. Zjistil jsem, že nejsem sám, 
komu tato skutečnost vadí a kdo vnímá 

macešské chování města Chomutova 
k cyklistické veřejnosti. Jak je možné, že 
ani po tolika letech nebyl se stavebníkem 
domluven systém průjezdu stavbou, 
zejména když si uvědomíme, že po dobu 
více jak tříleté uzávěry drtivou dobu 
žádné práce neprobíhají?

Při hledání, od kdy jsou vlastně cyk-
lostezky uzavřené, jsem našel článek 
v Chomutovském deníku z 14. 5. 2019 
s  názvem „Cyklostezky z Chomutova 
jsou dočasně uzavřené“.
Cituji:
„Zavřené úseky se nacházejí na dvou 
místech, v Šichtově dole u Dopravního 
podniku a  v  blízkosti Otvického ryb-
níka, kde se cyklostezka napojuje na ulici 
U Vodárny. Oba úseky zůstanou s nej-

větší pravděpodobností uzavřeny po 
celou dobu stavby městského obchvatu, 
která potrvá zhruba do konce roku 
2021.“

Podle sdělení chomutovské radnice 
v  obou případech terén neumožňuje 
žádné náhradní řešení a uzavírku není 
možné objet. Stavbou zároveň není 
možné nijak projíždět.”
Zdroj: https://chomutovsky.denik.cz/
zpravy_region/cyklostezky-z-chomutova-
jsou-docasne-uzavrene-20190514.html

Další ukázkou nezájmu Chomutova 
o relaxační cyklistiku je ignorování jinak 
skvělé cyklostezky z Černovic přes Pru-
néřov do Kadaně, kterou dostali Cho-
mutováci jaksi zdarma, žel ani po 2 letech 
od jejího otevření se na ní z Chomutova 

nedostanou. Touto cyklostezkou se 
vypravíme v některém z příštích pokra-
čování.

A nyní konečně nasedneme na kola. 
Tedy nejdříve naložíme kola na střechu 
auta a  dojedeme do Otvic, odkud již 
můžeme pokračovat po cyklostezce 
a neriskovat v silničním provozu.

Čeká nás necelých 8 km k rozhledně 
nad Strupčicemi a to samé zpět. S výjim-
kou 700 m přes obec Vrskmaň poje-
deme po cyklostezce. Pokud se chystáte 
na výlet i s předškolními dětmi, doporu-
čuji začít až ve Vrskmani a poté již vám 
skutečně žádné nebezpečí nehrozí. 
Z Vrskmaně na rozhlednu je to 3,5 km, 
tedy celkem 7 km, a to zvládne skutečně 
i předškolní dítě. Výhodou je, že budete 
od Chomutova natolik daleko, že se zde 
již téměř nesetkáváme s pejskaři, kočárky 
či korzující omladinou a můžeme si jízdu 
na kole skutečně vychutnat na rozdíl od 
cyklostezek ve městě.

Závěrem podotýkám, že budeme 
ochuzeni o  značnou část cesty okolo 
zooparku a velkého Otvického rybníka, 
tedy pokud se nevydáte přes staveniště, 
ale to vám nemohu doporučit.

Autor: Ing. Miloň Houda
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Před covidem, po covidu
Vracíme se zpět do 
„normálního“ života. 
Před covidem jsme byli 
jiní a po covidu jsme 
jiní. O to více se to týká 
dětí a mládeže.

Všímáte si, že v hloučku dětí či stu-
dentů málokdo mluví? Všichni koukají 
do mobilů či se dotýkají displeje. Ztra-
tili schopnost a chuť spolu komuniko-
vat, bavit se.

Ptám se kolegyně, proč nechodí 
na obědy do školní jídelny a  ona 
odpovídá: „Je tam příliš hluk“. Mýlí 
se, ve školní jídelně na střední škole 
je úplné ticho. Všichni jedí s  mobi-
lem. Už dávno neplatí „Dobrou chuť, 
bez povídání“, ale „Dobrou chuť bez 
mobilování“.

Zůstanu u školní jídelny, kde pozo-
ruji, jak strávníci pozbyli schopnost jíst 
příborem. Covidová doba jim umož-

nila doma odsunout „Špačka“ a eti-
ketu stolování. Dříve úplně nemys-
litelné, že by někdo jedl lžící. Dnes 
normální jev. Ono také držet příbor 
a mobil najednou, by bylo absolutně 
nepraktické.

Při chůzí městem je vidět, že se 
generace našich dětí a studentů stává 
obézní. Před covidem byl tělocvik 
jeden z  nejoblíbenějších předmětů 
a dnes? Devět z deseti dětí ho nesnáší. 
Spory s učiteli tělesné výchovy jsou na 
denním pořádku. Rodiče se obrací na 
lékaře a čím dál častěji žádají, aby jim 
dali potvrzení, že jejich dítě nemůže 
cvičit.

Běžné propojení generací bylo 
u nás ve společnosti dobrým zvykem. 
Babičky hlídaly děti, dědečkové brali 
vnoučata na zahradu nebo na výlety. 
V covidu ve strachu, aby děti nenaka-
zily seniory se tato pouta generací 
odpojila. Doba pandemie skončila, 
ale cestu k sobě generace už nenašly. 
Senioři hovoří o opuštěnosti, vnou-
čata v každodenním styku jim chybí.

Návrat dětí a mládeže k zájmům, 
které rozvíjely v kroužcích a kurzech, 
je malý. „Zlenivěly, k  činnostem se 
již nevrátily, nebo přijdou párkrát 
a přestanou chodit. Je to velká škoda, 
hodně dětí mělo talent, rozvíjelo svoje 

nadání a teď z toho není nic“, říká tre-
nér lehkoatletického klubu. Maminka 
dcery, která chodí do 3. třídy, se roz-
plývá nad jejími plaveckými výsledky, 
ale malá Klára sama říká:“ Nechci pla-
vat, chci být doma, hrát hry a být na 
mobilu.“

Po návratu do školy z online výuky 
se stávají tepláky a mikina stejnokro-
jem školáků. Pestrobarevné oblečení 
je ta tam. Valná většina dětí z domovů 
přichází ve stejném oblečení, jako 
měla doma, do škol. Pohodlnost se 
tomu říká.

A  teď nastává otázka. Má rodič 
či pedagog ovlivňovat generaci dětí 
a mládeže po covidu?

Nebo je to součást nějakého 
vývoje, který už nelze zastavit?

Těžká doba, těžká situace. Milující 
rodič a vzdělaný pedagog by měl ales-
poň ukázat cestu, jak by to mohlo být 
jinak.

Hledejme společné cesty změn 
k lepšímu.! Podporujme se.

Autor: PaedDr. Soňa Valušková

K nemovitostem se prodírají bahnitým 
terénem s kalužemi
Je jen málo občanů, 
kteří se dokáží 
ozvat i třeba se 
zdánlivě malými 
problémy, které 
spíš chomutovské 
politiky obtěžují.
Při řešení svých trablů si podávají na 
úřadech jednu kliku za druhou v neko-
nečném maratonů s  těmi, kteří jen 
mluví, nic nemohou dělat, a  hlavně 
vůbec za nic nechtějí nést odpověd-
nost, kterou často přehazují jeden na 
druhého jako horký brambor.

Asi známé klišé, se kterým se 
setkal snad každý občan, když si 
dovolil trochu načechrat zaprášené 
papíry v  kancelářích úřadů, nebo 
akceschopnost veřejného aparátu, 
který má primárně sloužit občanům, 
platících si armádu ouřadů ze svých 
daní. Mezi ty odvážnější, patří pan 
Zeh.

Jmenuji se Bedřich Zeh.
Bydlím v  Chomutově celý svůj život 
na ulici Matěje Kopeckého. Jsem 
Důchodce a  rád navštěvuji svou 
zahrádku.

Asi dva roky aktivně řeším pří-
jezdovou cestu, která je v hrozném 
stavu a není ani zpevněná.

Majitelem cesty je město Chomu-
tov, které se o situaci občanů, kteří 
zde mají vlastní nemovitosti nebo 
jsou v pronájmu, moc nezajímá.

V  minulosti jsem kontaktoval 
město mnohokrát. Probíhala zde 
místní šetření. Přijeli úředníci, ale 
kromě dvou malých dodávek vyfré-
zovaného asfaltu, které zde rozhr-

nuli, se zde nic za dva roky snažení, 
volání a doprošování, vůbec nic dal-
šího neodehrálo.

Když zaprší, tak občané dojíždějící 
k nemovitostem se prodírají bahni-
tým terénem s kalužemi.

Letošní rok se město rozhodlo, že 
zdraží pronájmy zahrádek, který si 
už někteří důchodci nejspíš nebudou 
moci dovolit. Ale přístupovou komu-
nikaci zatím to stejné město, které 
navyšuje nájemné, vůbec neřeší.

Už zde byla i Městská policie, kte-
rou jsme volali na neukázněné řidiče, 
ale bez zpevněné cesty jsme ve stále 
bezvýchodné situaci.

Proto jsem se rozhodl napsat do 
Vaší redakce, aby se vše zveřejnilo. 
Doufám, že mi pomůže to, že náš 
apel nezapadne v šuplících městských 
úředníků a město příjezdovou komu-
nikaci uvede do uživatelného stavu.

Autor: Bedřich Zeh
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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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Správná Volba pro Zdraví a Sport
Před čtyřmi roky jsme 
šli do komunálních 
voleb pod hnutím 
s názvem: PRO 
Zdraví a Sport (proč? 
název obsahoval 
naše priority 
v zamýšlených 
změnách ve městě).
Získali jsme 4,7% hlasů a  nechy-
bělo mnoho, abychom v  zastupi-
telstvu města mohli prosazovat 
některé důležité věci pro občany 
Chomutova. K  dobrému výsledku 
nám dopomohli dva zkušení lékaři: 
MUDr. Jiří Kroh a MUDr. Ota Staňo. 
I  pře tento relativní neúspěch nás 
mnoho našich příznivců utvrzovalo, 
že máme v naší aktivitě pokračovat.

Sepsali jsme tedy petici pro zalo-
žení nového hnutí (našeho hnutí  – 
Správná Volba PRO Zdraví a Sport), 
kterou nám podepsalo přes tisíc 

našich podporujících občanů, a  tak 
jsme byli zaregistrováni na MV (Mini-
sterstvu vnitra).

Hnutí bylo založeno pod názvem 
Správná Volba pro Zdraví a Sport.

Zakládající členové jsou ale 
původní členové našeho hnutí.

Naším předsedou je stále Ing. Pavel 
Umlauf, MBA, projektový manažer 
a člověk s širokým záběrem a vnímá-
ním potřeb města Chomutova.

Dalším členem je zakládající člen 
MUDr. Ota Staňo, který má oceni-
telné zkušenosti v oblasti zdravotnic-
tví, a  i  z Chomutovské nemocnice, 
kde pracoval 20 let na pozici primáře 
ortopedického oddělení. Má nejen 
přehled o tom, co se děje ve zdra-
votnictví na Chomutovsku, ale i ve 
zdravotnictví v našem kraji.

Co se týká sportu a zdravého 
žovotního stylu, je naším členem, 
který sleduje a  řeší sportovní dění 
na Chomutovsku, Ing. Miloň Houda, 
bývalý dlouholetý zastupitel města 
a radní jedno/ dvě volební období, 
se zkušenostmi a znalostmi s vede-
ním města Chomutova. Zabývá se 

i IT technologiemi a bytovým hospo-
dářstvím.

Novou členkou Hnutí je i  paní 
PaedDr. Bc. Soňa Valušková, která 
působila 40 let ve zdravotnickém škol-
ství, je spoluzakladatelka svobodné 
školy na Chomutovsku a v současné 
době působí na základní škole. Nabízí 
řešení vzdělávacích a doškolovacích 
aktivit v rámci města a zabývá se soci-
álními otázkami občanů.

Jak je uvedeno v  názvu našeho 
hnutí, klademe, a  už před 4 roky 
jsme kladli důraz na zdraví na prvním 
místě, protože všichni dnes víme – 
a  po koronavirové krizi zvláště, že 
je to základní lidská hodnota, a pak 
teprve jsou na řadě ty hodnoty další.

Našimi kandidáty budou nejen 
zdravotníci a  sportovci, ale i  ti, co 
budou chtít rozvíjet a  podporovat 
různorodé aktivity ve všech oblas-
tech společenského a ekonomického 
života města.

Co chceme. Chceme, aby naše 
město bylo příjemným místem k životu.

A to pro všechny naše občany.
Chceme napravit některé nedo-

statky, které možná málo vnímáme 
v běžném životě města.

Ale hlavně chceme řešit zásadní věci 
pro klidný a  spokojený život našich 
občanů.

A to bude předmětem našeho dal-
šího sdělení:

Hnutí Správná Volba pro Zdraví 
a Sport… ale nejen to?!

Zakládající členové hnutí:
Ing. Pavel Umlauf, MBA,
MUDr. Ota Staňo,
Ing. Miloň Houda,
aedDr. Bc. Soňa Valušková

Naši kandidáti:
Artur Omarov – reprezentant ČR 
v řecko-římském zápase – olympionik
Veronika Doudová – studentka oboru 
Diplomovaný nutriční terapeut

Můžete se s námi setkat na oslavě 
dne dětí: 2. 6. 2022 od 15–17 hodin 
v prostoru u Chomutovského divadla.
Těšíme se na Vás!

Autor: Ing. Pavel Umlauf, MBA
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Jak připravit skvělou kávu
Milujete kávu, ale 
nechcete kvůli kaž-
dému šálku odbíhat 
do kavárny? S našimi 
radami bude váš doma 
připravený nápoj 
chutnat jako od zku-
šeného baristy.

Čerstvost
Základním předpokladem je samo-
zřejmě čerstvost a  kvalita použité 
suroviny. Tu však nelze posuzovat jen 
podle ceny, mnohem podstatnější je 
způsob, jak s  ní zacházíme. Mletá 
káva se kazí rychleji, než celá zrnka, 
proto je opravdu důležité kávu nam- lít až těsně před přípravou. Dokonce 

i ve vzduchotěsné plechovce vydrží 
káva maximálně měsíc.

O chuti výsledného nápoje rozho-
duje kromě kvalitní vody i hrubost 
mletí kávových zrn. Jemné mletí je 
vhodné pro přípravu turecké nebo 
arabské kávy v  džezvě, středně 
hrubé mletí pro vaření kávy v moka 
konvičce a  hrubé mletí, kdy zrnka 
připomínají cukr krystal, se hodí do 
frenchpressu.

Příprava
A jaký druh přípravy kávy je vhodný 
právě pro vás? Záleží na tom, kolik 
času a peněz máte v úmyslu inves-
tovat. Nejdražší, ale také nejjedno-
dušší možností je pákový či automa-
tický kávovar. Příprava kávy je velice 
rychlá, ale u  levnějších typů lze jen 
těžko ovlivnit výsledek.

Zato při použití frenchpressu je 
jen na vás, jak silný nápoj vznikne. 
S moka konvičkou se nejvíce přiblí-

žíte chuti pravého italského espre-
ssa. Za vyzkoušení stojí i  složitější 
přístroje jako je aeropress či vakuum 
pot, při použití džezvy si zase připra-
víte pravou tureckou kávu jednou 
z nejstarších metod vůbec.

Čistota
Protože káva na vzduchu žlukne, 
je velmi důležité mlýnek i  kávovar 
často čistit. Naopak moka konvičku 
není vhodné drhnout drátěnkou. 
Znalci vědí, že kávová sedlina na 
stěnách konvičky přispívá ke zvýraz-
nění aroma. A na závěr pamatujte, 
že vůně kávy také nejlépe vynikne 
v zaoblených šálcích, z těch otevře-
ných vyprchává rychleji.

Autor: Jana Jůzová

3 aplikace, které vás dostanou do kondice
Dali jste si do nového 
roku předsevzetí, že 
konečně zhubnete, ale 
vaše plány se zhrou-
tily hned v prvním 
lednovém týdnu? Pak 
rozhodně potřebujete 
na své cestě ke štíh-
lejší postavě dobrého 
poradce. Nejlépe tako-
vého, který Vás nebude 
stát ani korunu.

1. Kalorické tabulky
Jedna z nejoblíbenějších českých apli-
kací přináší hned několik výhod: je 
vytvořena speciálně pro české uživa-
tele a na rozdíl od jiných zahraničních 
aplikací správně rozpozná většinu 
potravin, které si přinesete z obchodu. 
Stačí se zaregistrovat a do svého účtu 
se pohodlně přihlásíte z  počítače 

i  z mobilu. Pak už stačí jen pravdivě 
vyplňovat potraviny, nápoje a pohy-
bové aktivity a získáte ucelený přehled 
o svém životním stylu.
www.kaloricketabulky.cz

2. Lose It!
Na principu počítání kalorií je posta-
vena i  jedna z  nejpropracovanějších 
hubnoucích aplikací na světě – Lose it! 
Zadejte svoji vysněnou váhu a získáte 

doporučení, kolik kalorií byste měli za 
celý den přijmout nebo si zkontrolujte, 
zda je vaše cvičení účinné. Přidejte si 
v  aplikaci své přátele a  navzájem se 
motivujte k  lepším výkonům. Pokud 
vám nevadí angličtina, absence met-
rického systému i některých českých 
potravin, je tato aplikace jako stvořená 
pro každodenní kontrolu vašeho jídel-
níčku.
www.loseit.com

3. Fitweb
Na principu hlídání příjmu a  výdeje 
energie je postavena i aplikace Fitweb. 
Výhodou je podařená grafika a pře-
hledné statistiky, navíc si můžete najít 
svého Fittrenéra nebo si přidat přá-
tele a hubnout společně. Stáhněte si 
Fitweb do svého iPhonu a pochlubte se 
svým fitparťákům hodinkou strávenou 
v posilovně!
www.fitweb.cz

Autor: Jana Jůzová
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Artur Omarov doma obhájil Mistra republiky
Artur Omarov z Czech 
wrestling Chomutov 
obhájil titul Mistr 
republiky v řecko-
římském zápasu. Jedná 
se v pořadí o patnáctý 
titul, který dosud 
nebyl v ČR pokořen.
Artur Omarov je na vrcholu spor-
tovní kariéry. Už od mala měl potřebu 
se prosadit v silovém sportu. Bavilo 
ho karate, ale jen krátce, stejně, jako 
box. Protože bezkontaktní příprava 
ho spíš odrazovala, našel se teprve 
v řecko-římském zápasu.

V  Čechách to byl Milan Benedi-
kovič, který ho uvedl do světa bojo-
vého umění, pak následovala celá 
řada lidí, kteří mu pomohli a dodnes 
pomáhají. Ale každodenní dřina 
zbývá už jen na něm.

Mezi trénováním a  přípravou na 
olympiádu, která bude v roce 2024 
v Paříži, což je aktuálně meta cílevě-
domého zápasníka, se konalo mist-
rovství ČR v řecko-římském zápase 
v Chomutově.

Na žíněnku se postavilo 51 mužů 
z devíti klubů, aby dokázali, kdo je u nás 
nejlepší.

Mistrovství republiky proběhlo 
23. 4. 2022 v Chomutově ve sportovní 
hale. Artur počítal s tím, že každý sou-
peř se chystal na jeho skalp, aby využil 
jediné chyby a mohl získat výhru nad 
olympionikem, a proto nic nepodcenil.

Arture, kolik to bylo letos sou-
bojů k dosažení Mistra ČR?
První souboj jsem měl s  Jandou 
z  Havlíčkova Brodu. Vše trvalo asi 
čtyřicet vteřin s výsledkem 9:0. Druhé 
utkání byl volný los a čekal jsem na dal-

šího soupeře. Tím byl Hajný z Nejdku, 
ale ten nenastoupil. Další utkání pro-
běhlo s Pfeiferem. Vše skončilo asi po 
třiceti vteřinách na lopatkách. Poslední, 
páté kolo byl mým soupeřem Herman 
s výsledkem 8:0, opět na lopatkách.

První místo, Omarov Artur – Czech 
wrestling Chomutov, druhé Janda Jan – 
Havlíčkův Brod a třetí příčku získal Pfei-
fer Josef – Czech wrestling Chomutov.

Artur odpověděl na 
několik častých otázek.

Kdy jsi začal se sportem?
Se sportem někdy v 9 letech.

Kdo tě přivedl k zápasu?
Můj strýc.

Co tě na zápasu nejvíc baví?
Baví mě výhry, ale hlavně ta cesta. 
Cesta každodenního tréninku a dřiny, 
abychom se připravili na ten náš 
hlavní den.

Jaká je tvá oblíbená technika?
Každá, která se povede.

Máš nějaký talisman či rituál 
před závodem?
Mám kapesník pro štěstí a před důle-
žitým zápasem si nechávám narůst 
vousy.

Jak vypadá tvá příprava před 
olympiádou, jak často trénu-
ješ a jaká je skladba tvých tré-
ninků?
Má příprava spočívá hlavně v zahra-
ničních soustředěních. Trénuji každý 
den 2x a víkendy většinou odpočí-
vám.

Co rád děláš ve volném čase?
Rád trávím čas se svojí rodinou, 
nebo nějaký aktivní odpočinek.

Autor: redakce

Boček vystřelil Chomutovu důležité tři body
Chomutov odehrál vzhledem k jistotě 
záchrany důležité utkání na půdě zápa-
dočeské Březové, která byla téměř 
tabulkovým sousedem týmu Miroslava 
Pavlova. Jedinou branku vstřelil největší 
kanonýr týmu Martin Boček, který se 
z vápna prosadil v 50. minutě, byla to 
jeho již šestnáctá branka v sezoně.
FK Olympie Březová vs 
FC Chomutov
0:1
Branky: 50. Boček
Žluté karty: Hašek, Martinec, Vaněček – 

Kočka, Gedeon, Kubík, Černý, Janošík
Červené karty: –
Rozhodčí: Pena – Šálková, Schveinert
Diváci: 140
FK Olympie Březová: Martinec  – 
Peterka, Šaloun, Hašek (60. Kravar), 
Tafat, Kursa, Rusňák, Dubnický (60. 
Body), Kovář, Veselý, Vaněček.
FC Chomutov: Stránský – Kibal, Kubík, 
Hříbal, Hamouz – Šourek (60. Jelínek), 
Janošík, Černý, Gedeon, Kočka (78. 
Klimeš) – Boček.

Autor: redakce
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Gólman Josef Sluka pomůže juniorům i A-týmu
První dvě nová jména 
pro druholigovou 
soupisku Pirátů byla 
odtajněna, nyní přichá-
zí další hráč, který bude 
k dispozici trenérskému 
tandemu Kamil Kolá-
ček – Petr Martínek.
Chomutovský dres oblékne v  pří-
ští sezóně brankář Josef  Sluka, jehož 
výhodou je, že může nastupovat i za 
juniorský tým.

„Hledali jsme gólmana juniorského 
věku, který už by přesahoval i  do 
A-týmu, což Josef  Sluka přesně splňuje, 
protože už mezi dospělými chytal,“ 
vysvětluje sportovní manažer Petr Jíra 
s tím, že právě maskovaní muži z juni-
orky budou doplňovat stabilní dvojici 
v áčku.

Pozorným fanouškům Pirátů může 
znít jméno Josef  Sluka povědomě, 

neboť brzy devatenáctiletý gólman 
odchytal proti Chomutovu dva zápasy 
krajské ligy. Zejména v  ROCKNET 
ARÉNĚ se v posledním utkání základní 
části musel pořádně ohánět, jelikož 
čelil 71 střelám družiny kolem kapitána 
Jaroslava Kůse.

Za 59. minut inkasoval jen čtyřikrát, 
takže Piráti byli hodně blízko první 
bodové ztrátě sezóny, ale v závěrečné 

minutě dvěma trefami strhli vítězství na 
svou stranu. Odchovanec litoměřic-
kého hokeje obdržel v předešlé sezóně 
několikrát také nominaci ke střetnutí 
A-týmu rodného města, ovšem do 
Chance ligy nakonec nezasáhl.

Za Roudnici nad Labem odchytala 
nová chomutovská posila devět zápasů 
krajské ligy 2021/2022, dalších osmnáct 
přidala v regionální lize juniorů v barvách 

litoměřického stadionu. Do rodného 
kraje se Josef  Sluka vrátil po čtyřech 
ročnících v Praze. V republikové met-
ropoli začínal ještě v mladším dorostu 
Sparty, který v  prvním kole play-off 
2018 vypadla s Piráty. Následně prošel 
tamními juniory a pomáhal také dorostu 
a juniorům Hvězdy, které pomohl udr-
žet dorosteneckou extraligu.

Autor: redakce
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Chomutovský Aquasvět je již otevřen široké veřejnosti
Je to pár dní, co se 
kompletně otevřel 
chomutovský 
Aquasvět široké 
veřejnosti. Stavební 
práce zde probíhaly 
dlouhé měsíce.
Nyní již není přístupný pouze spor-
tovní bazén, ale i zábavná relaxační část 

s dětskými bazény, vířivkami, vodními 
atrakcemi a tobogány. Kromě vylepše-
ných vnitřních prostor, ale přišlo také 
zdražení. Vstupné vzrostlo o  deset 
procent, v  některých případech až 
o čtvrtinu.

Dospělý návštěvník zaplatí za hodinu 
pobytu v celém areálu o deset korun 
víc. Dříve bylo vstupné 95 korun, 
aktuálně 105. Tříhodinový pobyt ho 
původně stál 120, nyní 165 korun. Děti 
do patnácti let, studenti a senioři pla-

tili 60 korun za hodinu, nyní je to 85 
korun. V  rámci skupinového vstup-
ného například čtyřčlenná rodina se 
dvěma dětmi musela počítat s tím, že 
vydá 290 korun, nově s 320.

Nasazení vyšších cen si vynutila 
energetická krize. „Důvodem je jed-
noznačně prudký nárůst energií. 
Například za elektřinu de facto platíme 
čtyřnásobek,“ zkonstatoval vedoucí 
provozu Aquasvěta Karel Ton.

Autor: redakce

Lávka u tenisových kurtů má zbrusu nový kabát
Město Chomutov nechalo opravit lávku 
přes Chomutovku u  tenisových kurtů. 
V  rámci rekonstrukce prošla opravou 
nejen samotná lávka, ale také přístupové 
komunikace a chodníky.

Součástí stavebních prací byla sou-
časně i  přeložka nízkotlakového ply-
novodního řadu a vybudování nového 
potrubí. Hlavní nosná konstrukce je 
tvořena dvěma bezsvislicovými nos-

níky po stranách mostu a je uložena na 
opěrách a na mikropilotách. Mostovka 
i výplň zábradlí je vytvořena z kovové 
mřížoviny.

Protože se někteří pejsci báli chodit 
po děrovaném roštu, který je zde umís-
těn kvůli námraze a jiným vlivům počasí, 
na přání pejskařů zde dodatečně upro-
střed lávky vznikla pevná plocha.

Autor: redakce



17červen 2022 Auto & Moto  |

Nová ŠKODA KAROQ si vás získá za 60 sekund
ŠKODA KAROQ není 
bestsellerem mezi 
SUV české značky 
jen tak náhodou. 
V inovovaném 
provedení si vás jistě 
získá, stačit na to bude 
60 sekund.
Kompaktní SUV ŠKODA KAROQ 
v novém provedení staví na tradičních 
přednostech modelu a  přináší tech-
nické novinky i  sebevědomější design. 
Sebevědomější výraz mu dodává nová 
šestihranná maska chladiče s  pozmě-
něným nárazníkem a  také světlomety 
s novým čtyřokým designem, ve kterém 
je zapracována i nová linka pro denní sví-
cení. KAROQ může mít poprvé i světla 
typu LED Matrix.

KAROQ je oblíbeným rodinným 
vozem i autem pro všechny příležitosti. 
Dobrodružná povaha tohoto SUV se 
doplňuje s prostorným a  skvěle varia-
bilním interiérem. Zavazadlový prostor 
pojme až 521 litrů.

S moderními prvky
LED světlomety, bohatá sada asistenč-
ních systémů a bezpečnostní výbavy (až 
9 airbagů, prediktivní tempomat a funkce 
Travel Assist, systém nouzového brzdění, 
multikolizní brzda a další) nebo moderní 
digitální výbava s  funkcemi a  službami 
konektivity, či hlasovou asistentkou 
Laurou, to jsou prvky výbavy, které činí 
z  modelu KAROQ skutečně moderní 

SUV. Moderní povahu podtrhují i eko-
logické materiály částečně recyklované 
a recyklovatelné materiály interiéru.

Přesně pro vás
Nová ŠKODA KAROQ je k  dispozici 
s  bohatou paletou úsporných, ekolo-
gických a  přitom výkonných motorů 
EVO. Pětice agregátů pokrývá spekt-
rum výkonu od 81 do 140 kW, na výběr 
jsou motory 1.0 TSI, 1.5 TSI a 2.0 TSI 
(výhradně pro špičkovou verzi SPORT-
LINE) a také dvě verze agregátu 2.0 TDI. 
KAROQ se také dodává v  provedení 
s pohonem předních, nebo všech kol, 
s manuální, nebo automatickou převo-
dovkou DSG. Svůj ideální KAROQ si tak 
vybere každý.

Zdroj: skoda-storyboard.com

Nová Ducati Panigale V4 SP2
Sport Production, 
spojení, které 
všem milovníkům 
okruhového náčiní 
rozbuší srdce. U Ducati 
se zkratka SP poprvé 
objevila v 1991 
u modelu 851.
A  od té doby vyznačuje ty nejlépe 
vybavené top edice. Nejinak je tomu 
samozřejmě u  současné čtyřválcové 
Panigale. Ta si pro letošek prošla řadou 
úprav, a  tak se nám změn dočkala 
i SP. A co čeká na toho, kdo vytáhne 
ten zhruba milion z účtu (přesná cena 
zatím není známa)?

Tak předně čtyřválec Desmosedici 
Stradale o  objemu 1 103 cm3 vyla-
děný na 215,5 koní. Převodovka má 
delší jedničku, dvojku, šestku, a hlavně 
suchou spojku STM-EVO SBK. U té lze 
pomocí pružin nastavit úroveň brždění 
motoru. Kdyby nestačilo, že to jde 
elektronicky…

Samozřejmě tu totiž nechybí kom-
pletní závodní elektronika a to včetně 
GPS modulu s automatickým lap time-
rem a Ducati Data Analyzerem. Elek-
tronika se stará také o  nastavování 
podvozku, máme tu totiž co do činění 
s  vidlicí Öhlins NPX25/30 a  zadním 
tlumičem TTX36, plus samozřejmě 
s  elektronicky ovládaným tlumičem 
řízení.

Když už jsme u toho podvozku, je 
třeba zmínit přední třmeny Brembo 

Stylema R s  radiální pumpou MCS. 
A  vynechat nesmíme ani karbonové 
ráfky, které se chlubí o  1,4 kg nižší 
hmotností, než ty kované na V4 S. Cel-
kově se SP2 dostala na suchou hmot-
nost 173 kilogramů. Ach, bože!

No a  oko potěší hliníková nádrž, 
karbonové komponenty a  nějaká ta 
Rizoma. Tohle by fakt bylo škoda roz-
mlátit při tréninku! Zajímá-li vás víc, 
mrkněte na www.ducati-czech.cz.

Zdroj: motohouse.cz
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Na jachtě plout za obzor…
Vzhůru na palubu! 
Být volný jako pták, 
být vládcem všech 
moří, být kapitán. 
Milujete temnou 
modř moře, úchvatné 
rozbřesky i západy 
slunce a něžné 
houpání vln?
Tak plavba na jachtě je pro Vás to pravé. 
Chomutovky se alespoň na malou chvíli, 
v následujících řádcích, stanou Vaším 
průvodcem jachtařstvím.

Nejelegantnější z jachet je plachet-
nice, uhrane Vás svou jedinečností 
a  lehkostí, se kterou brázdí vlny 
všech moří. Své posádce dopřeje 
pocit neuvěřitelného dobrodružství, 
když se do plachet ostře opře vítr 
a  loď vyrazí kupředu jako o závod. 
Komfort, který Vás na lodi čeká, Vás 
ohromí. Plachetnice je jako stvořená 
pro opravdové dobrodruhy.

Rychlost, nespoutanost a zejména 
chuť mořské soli na kůži zažijete 
na palubě motorové jachty. Oproti 
plachetnicím nabízejí větší prostory, 
komfort a zejména luxus, avšak nej-
větší předností lodi je její rychlost. 
Zažijte dosud nepoznaný pocit na 
palubě motorové plachetnice značek 
Atlantic, Bavaria, Bayliner, Fairline 
nebo Jeanneau.

Pro větší posádku je ideální kata-
marán. Dá Vám pocit stability, tím 
pádem i  bezpečí, a  nabídne velmi 
komfortní a luxusní prostory s vět-
ším soukromím. Katamarán sestává 
ze dvou trupů propojených rámem, 
poháněn může být plachtami nebo 
motorem.

Posádku, tvořící velký počet osob 
(až 20 včetně posádky starající se 
o chod lodi), pojme gulet. Jedná se 
o  tradiční motorovou jachtu stře-
dozemního stylu, jejíž dominantou 
je rozsáhlá paluba a často velká záď, 
jako stvořená pro společné stolování 
pod širým nebem. Ubytování v kom-

fortních kajutách s vlastní koupelnou 
naleznete na hlavní palubě. Na této 
dvoustěžňové lodi, vyráběné ze 
dřeva borovic, zažijete romantickou 
plavbu vašich snů. Bezesporu koléb-
kou plaveb na guletu je Turecko.

Nejvhodnější a  nejčastější des-
tinace jsou ty středozemské, kde 
můžete obdivovat krásy Chorvatska, 
Řecka, Itálie, Francie, Malty či Černé 
hory. Pokud však toužíte po exotice 
a plánujete delší plavbu, vydejte se 
do magických vod omývajících Kubu, 
Seychelly, Thajsko nebo Kanárské 
ostrovy. Tak vzhůru na palubu…

Autor: redakce

Sběratelé zbystřete! Chomutov vydal pamětní 
minci k významnému výročí města
Pamětní minci 
u příležitosti výro-
čí 770 let od první 
písemné zmínky 
vydalo město Cho-
mutov. Zájemci z řad 
široké veřejnosti si 
ji mohou zakoupit 
v Městském infor-
mačním centru.
„Významné výročí, jakým je 770 
let od první písemné zmínky, si 
rozhodně zaslouží vydání pamětní 

mince,“ říká David Dinda, náměs-
tek primátora s tím, že emise mince 
byla směřována na termín Chomu-
tovských slavností, jejichž nosným 

tématem v  letošním roce je právě 
ono výročí. Chomutovské slavnosti 
se konají o víkendu 21. a 22. května 
v městském parku.

„Minci v ozdobné krabičce obdrží 
z rukou vedení města účastníci vědo-
mostního kvízu „Znám své město 
a  jeho historii“, který bude jedním 
z  bodů programu Chomutovských 
slavností,“ uvádí Zuzana Kroutilová, 
vedoucí odboru vnějších vztahů.

Ostatní zájemci o tuto minci si ji 
mohou zakoupit v Městském infor-
mačním centru. Cena upomínkové 
mince v pouzdru činí 80 korun.

Jedná se o litou minci ze starozinku 
o  průměru 40 mm v  kulaté trans-
parentní numismatické kapsli, na 
jejíž lícové straně je logo vytvořené 
přímo pro toto výročí a na reversu 
historický znak města.

Autor: redakce

Historie
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Křížovka o mobilní telefon v hodnotě 2000 Kč!
Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. 6. 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.

Úsilí se projeví pouze když se člověk… (viz. tajenka)

SOUTĚŽ!
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Tartiflette

Suroviny:
250 g slaniny
1 kg Brambor (nejlépe varný typ B)
140 ml bílého vína (suchého)
300g plísňového sýra (nejlépe Reblochon 
nebo podobný druh s červenou plísní)
3 cibule
120 g crème fraîche
pepř, sůl, máslo na vymazání pekáče

Brambory omyjte a dejte vařit ve slupce do osolené vody. Vaříme cca. 
15–20 minut podle toho, jak jsou velké (stačí je předvařit, nemusí být 
uvařené doměkka). Mezitím si oloupejte cibuli, kterou nakrájejte na 
slabá kolečka. Slaninu nakrájejte na kostičky. Brambory nechte vychlad-
nout, oloupejte a nakrájejte na kolečka. Teď přijde ne řadu sýr, který 
rozkrojte podélně na polovinu.
Troubu si rozpalte na 200 stupňů. Mezi tím si dejte do pánve slaninu 
a nechte pomalu rozehřát. Orestujte dozlatova a odstavte. Na zbylý 
tuku dejte cibuli, kterou osolte a nechte pomalu zesklovatět.
Zapékací misku vymažte máslem, přidejte vrstvu brambor, osolte 
a opepřete. Na brambory dejte slaninu, cibuli a poté dejte další vrstvu 
brambor, kterou opět osolte a opepřete. Přidejte crème fraîche, který 
rovnoměrně rozetřete po celé misce. Zalijte bílým vínem a přidejte 
plísňový sýr. Takto připravený pokrm dejte zapékat do trouby na cca 
25 minut. Sýr by měl bublat a na povrchu a mít zlatavou kůrčičku. Podá-
váme ihned po vyjmutí z trouby, nejlepší Tartiflette je horké.

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


