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Je možné, že v den konání zastupitelstva se přímo 
před radnicí porušuje zákon?
 Pokud se chomutovský 
pacient nedostane na 
řadu v limitu a propadne 
mu u polikliniky par-
kovací lístek, riskuje, 
že mu pohotoví strážci 
zákona kromě železa na 
kolo, uloží podle zákona 
tučnou pokutu.

 Pak už stačí jen zaplatit nemalé výdaje 
v lékárně a hned se cítíte zase o pár 
stovek lehčí. Vnímají snad chomutovští 
politici, že trestání za porušování zákona 
se týká jen občanů, kteří je volili a oni 
si mohou dělat, co chtějí. Elementární 
zásady chování slušných lidí a dodržování 
pravidel, která sami zastupitelé určují se 
jich zjevně příliš netýká?

Tam, kde všichni platí pokuty si poli-
tici vesele parkují. Co dělají pohotoví a 
ozbrojení strážci zákona?

Ale chomutovské politiky porušování 
zákonů v historicky hodnotné části města 
nejspíš vůbec netrápí.  Ani strážci zákona 
v den konání zastupitelstva neřinčí před 
radnicí železy, která přikládají na kola 
neposlušných motoristů a běžně s odvo-
láním na protiprávní jednání je omezují 
na jejich svobodách.

Před radnicí nikomu nehrozí pokuty 
jako před městskou poliklinikou? Platí 
snad v Chomutově snad dvojí metr?

Jaký je rozdíl mezi občanem a politi-
kem?  Neměli by strážníci a politici jít 
naopak všem příkladem?

Platí snad před chomutovskou polikli-
nikou úplně jiné zákony než před radnicí, 
kde si politici beztrestně parkují celý den?

Na otázky si musí odpovědět každý 
sám, protože primátor Hrabáč (ANO) 
ani na písemné dotazy týkající se jeho 
věřejné práce pro občany Chomu-

tova nereaguje (redakce má k dispozici 
doklady).

Z místních zdrojů je každému jasné, že 
zaparkovaná vozidla stojící okolo radnice 
patří právě zastupitelům. Podle všeho si 
politici nejspíš myslí, že z pravidel, která 
schválili, si oni sami mohou dělat legraci. 
Už možná proto, že městská policie pod 
velením primátora Hrabáče (ANO) si 
za celý den nevšimla jediného vozidla, 
jejichž řidiči se evidentně dopouštějí 
protiprávního jednání. Mnozí nevěřícně 
jen kroutí hlavou.

Je to stejná Městská policie, která pod 
velením primátora Hrabáče (ANO), 
vytahuje lidem z peněženek peníze 
u polikliniky, kteří neví, zdali jim po 
návštěvě u doktora zbydou peníze na 
placení, které je čeká v lékárně? 

Pořízené fotografie nelžou, ale o pří-
kladnosti místních politiků, by se dalo 
nejspíš s úspěchem pochybovat.

Vrchnímu veliteli Městské policie asi 
strážníci velikou radost nedělají, nebo 
tam, kde parkují politici se oko zákona 
přimhouří a pokuty se nerozdávají?

Autor: redakce

Správnou Volbu pro Zdraví a Sport podpořil v 
Chomutově Václav Němeček.
Václav Němeček začal 
svou fotbalovou kari-
éru v mládežnických 
týmech FC Hradec 
Králové, kde i pod 
vedením trenéra 
Ladislava Škorpila 
se vypracoval až do 
A-týmu.

Již v roce 1985 jako osmnáctiletý 
talent přestupuje do pražské Sparty, 
kde si velice rychle získal místo v 
základní sestavě. S týmem získal cel-
kem 5 mistrovských titulů.

Jaký máte vztah k Chomutovu?
Dobře se znám s chomutovským 

rodákem a fotbalistou Vlastou Svobo-
dou, i proto mám k Chomutovu trochu 
blízko. Je to jeden z důvodů, proč jsem 

přijel podpořit dobrou věc. Občas 
se zastavíme za kamarády a vzpomí-
náme na staré časy. V zimě jezdím přes 
Chomutov na hory a rád se zde vždy 
zastavím.

Proč zrovna Správná Volba Pro 
zdraví a sport?

To je vlastně i zároveň ta odpověď. 
Celý život sportuji a mám kamarády 
rozeseté vlastně po celém světě, spo-
juje nás sport a proto vše, co se týká 
sportu a možné podpory mě zajímá. 
Lidi, kteří podporují sport, záro-
veň podporují dobré věci. Zdraví se 
sportem vlastně souvisí, proto mám 
potřebu tyto aktivity podporovat.

Co říkáte na lídra kandidátky 
doktora Otu Staňa?

MUDr. Ota Staňo je známý ortoped. 
V rukách nejzkušenějšího a v současné 
době i nejstaršího ortopéda v Cho-
mutovském okrese dostalo novou 
šanci na plnohodnotný sport mnoho 
sportovců. Za mě je to člověk na tom 
správném místě.

Autor: redakce

Na Chomutovsku vzrostl počet nehod pod 
vlivem alkoholu
Počet dopravních 
nehod řešených 
chomutovskými poli-
cisty se letos v měsíci 
červnu zastavil na 
čísle 120, což je oproti 
loňskému červnu o 29 
méně.

 V jejich důsledku utrpělo celkem 28 
účastníků zranění, z toho čtyřikrát šlo 
o zranění těžká, nikdo naštěstí nepřišel 
o život. Škody byly vyčísleny na 7,5 mil. 
korun, tedy o 2,2 mil. korun více než ve 
stejném období vloni. 

Řidiči motorových vozidel způso-
bili 93 nehod (v pěti případech bylo 
zjištěno ovlivnění alkoholem), řidiči 
nemotorových vozidel měli na svě-
domí 4 kolize, chodci byli na vině dva-

krát. Policisté zaevidovali 21 střetů se 
zvěří. 

První polovina roku 2022 byla na 
Chomutovsku co do počtu nehod 
srovnatelná s prvním pololetím loň-
ského roku. Letos policisté řešili do 

konce června už 771 nehod, vloni 
to bylo o 8 více. Také letos se kolize 
neobešly bez tragických následků, v 
jejich důsledku již zemřeli 2 lidé (vloni 
ve stejném období 3 lidé). Počet zra-
něných se letos již vyšplhal na 133, 

z toho 16 účastníků utrpělo zranění 
hodnocené jako těžké. Finanční škody 
za první pololetí činily v součtu bez-
mála 39 mil. korun, což je přibližně o 
5 mil. korun více než v pololetí roku 
2021. V souvislosti s nehodami zapla-
tili řidiči na pokutách částku 236.800 
korun. 

“Celkem 595 střetů zapříčinili řidiči 
motorových vozidel, 14 řidiči nemo-
torových vozidel, 6 chodci a ve čty-
řech případech šlo o „jiné zavinění“. 
Ke střetu se zvěří policisté letos za 
prvních šest měsíců vyjížděli 152krát 
(vloni 149 krát). Nejčastěji se bou-
ralo kvůli nesprávnému způsobu jízdy 
(412), nedání přednosti (99) a nepři-
měřené rychlosti (92). Ovlivnění 
alkoholem u některého z účastníků 
nehody zjistili policisté v 33 případech 
(vloni v 21 případech),” uvedla mluvčí 
Policie ČR Miroslava Glogovská. 

Autor: redakce

Chomutovská koalice navrhuje vrátit občanům 
část peněz z odpadů.
Na posledním jednání 
chomutovského zastu-
pitelstva vystoupil 
lídr Chomutovské 
koalice Jiří Richter s 
návrhem na navrácení 
300 korun všem, kteří 
poctivě zaplatili nebo 
platí ve splátkách 
poplatky za svoz odpa-
du. Kompletní projev 
Jiřího Richtera vám 
nyní v celém znění 
nabízíme na několika 
následujících řádcích.

„Vážený pane primátore, vážení radní, 
vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, 
drazí občané. Jmenuji se Jiří Richter a 
jsem lídr kandidátky Chomutovské koa-
lice.

Současný raketový růst cen zasa-
huje i naše občany. Proto vystupuji za 
Chomutovskou koalici s dvěma návrhy, 
které by měly pomoci všem pracujícím 
lidem a jejich rodinám, seniorům a stu-

dentům. Prvním z nich je vrácení 300 
Kč všem, kteří už poctivě zaplatili, nebo 
poplatek za odpady pro tento rok platí 
ve splátkách. Pro průměrnou čtyřčlen-
nou rodinu by to znamenalo vrácení 
1200 korun, které v dnešní složité době 
mohou využít například na zaplacení 
nedoplatků za energie. Jednalo by se 
tak o každého občana, který si o vrácení 
požádá. Dle našich výpočtů by tento 

návrh stál městskou pokladnu 11 mil. 
Kč, pokud by si o vrácení požádal každý, 
kdo zaplatil.

Druhým návrhem je snížení poplatků 
za svoz komunálního odpadu ze sou-
časných 800 na 500 Kč pro rok 2023. 
Vyhneme se tak situaci, kdy před minu-
lými komunálními volbami zastupitelstvo 
účelově zrušilo poplatek za svoz odpadu, 
a ihned po volbách ho nejen opět 

zavedlo, ale dokonce zdvojnásobilo, aby 
doplatili předchozí rok.

Naši občané si rozhodně takovýto při-
stup nezaslouží!

Děkuji za vaši pozornost a doufám, že 
tyto návrhy podpoříte,“ uvedl Jiří Richter.

O tom, jak tento návrh dopadl, vás 
budeme informovat v dalším čísle.

Autor: redakce
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Politické peníze města Chomutova
Málo známou kapi-
tolou provázející 
vznik Československé 
republiky jsou tzv. 
politická platidla 
(politické peníze).

 V letech 1918 a 1919 je vydala 
některá česká a moravská města v 
samozvaných provinciích, oblastech 
s převažujícím německým obyvatel-
stvem, neuznávající vznik Českosloven-
ska a usilující o připojení k Německu 
Rakousku (tak se měla jmenovat nově 
vzniklá země, nový státní útvar).

Československá republika oficiálně 
vznikla 28. října 1918 na základě vyda-
ného zákona o zřízení samostatného 
státu vyhlášeného Národním výborem 
v Praze. To ale již předtím narazilo na 
tvrdý odpor Němců žijících na území 
hroutící se rakousko-uherské monar-
chie. Němci na teritoriu vznikajícího 
Československa vnímali konec války 
a chystaný vznik nové republiky jako 
svou porážku, nový stát by rázem změ-
nil jejich postavení a stali by se národ-
nostní menšinou.

Jednadvacátého října 1918 němečtí 
poslanci říšské rady ve Vídni usta-
vili Prozatimní národní shromáždění 
Německého Rakouska. Týž den 
odmítli i připravovaný vznik Českoslo-
venska, chtěli české země rozdělit na 
německou část a tu připojit k Němec-
kému Rakousku, jak nově vzniklou 
německou zemi nazvali.

Vznik čtyř německých provincií

Myšlenka vytvoření samostatného 
Československa byla veřejně známa 
již dříve, a tak už počátkem října 1918 
vystoupil německý poslanec Čes-
kého zemského sněmu a říšské rady 
Raphael Pacher s návrhem, aby pro 
oblasti v Čechách s většinovým podí-
lem německých obyvatel byl vytvořen 
zvláštní správní orgán, tzv. provincie.

Devětadvacátáho října němečtí 

poslanci vídeňského parlamentu neu-
znali vznik Československé repub-
liky a usnesli se vydělit ze severního 
pohraničí Čech provincii Německé 
Čechy (německy Deutschböhmen ) a 
začlenit ji jako autonomní jednotku do 
příštího Německého Rakouska s tím, 
že jejím hlavním městem bude Libe-
rec. Třicátého října byla německými 
poslanci ze Slezska a Moravy vyhlá-
šena provincie Sudetsko (německy 
Sudetenland) s tím, že bude tato 
provincie připojena k Německému 
Rakousku. Za hlavní město byla zvo-
lena Opava. Třetího listopadu vyhlásili 
němečtí poslanci z jižní Moravy pro-
vincii Německá jižní Morava (německy 

Deutschsüdmähren). Na Šumavě byla 
vzápětí vyhlášena provincie Šumavská 
župa (německy Böhmerwaldgau). Pro 
všechny provincie byly ustanoveny 
funkce hejtmanů a ihned byli tito hejt-
mani jmenováni.

Politická platidla – peníze nebo 
peněžní poukázky

O vážném úmyslu Němců žijících 

na území vznikajícího Československa a 
jejich politických představitelů o vytvo-
ření výše popsaných tzv. provincií a jejich 
případnému odtržení od Českosloven-
ska svědčí skutečnost, že byl připravo-
ván a v mnoha případech i proveden tisk 
nových „peněz“. Je obtížné tyto nově při-
pravované „peníze“ přesně pojmenovat. 
Někteří badatelé je označují jako peněžní 
poukázky, naproti tomu numismatici 
jako politická platidla (předpokládá se, že 
měly sloužit pro financování politických 
cílů ve prospěch navrhovaných provin-
cií). Jejich zvláštností je, že nebyly stano-
veny žádné sjednocující parametry, takže 
každý vydavatel (město) je tiskl podle 
svého nápadu. Jednotlivá města je vydá-

vala v rozmanitých velikostech, někdy 
jen potištěné jednostranně, v rozličné 
barevnosti a šíři nominálů, a dokonce i s 
různým datem platnost.

Město Chomutov pro tisk těchto 
politických peněz vytvořilo politickou 
koalici s městy Jirkov a Hora Svatého 
Šebestiána. Společně pak tiskla papí-
rové peníze o nominálu 5 korun a 
20 korun. Vzhledově jsou 5 K a 20 K 
shodné, liší se pouze nominálem. Byly 
vydány 15. 11. 1918. Není známa doba 
platnosti (zřejmě byla jen na několik 
měsíců). Podobné politické peníze byly 
tištěny v Ústí na Labem s tím, že byly 
dány do oběhu 6. 11. 1918 a jejich plat-
nost skončila 31. 1. 1919. V Duchcově 
byla platnost těchto politických peněz 
též velmi časově omezena. Vydány byly 
6. 11. 1918 a platnost skončila 28. 2. 
1919. Stejně tak to bylo i s Vejprtskými 
politickými penězi.  Vydány byly 30. 10. 
1918 a platnost skončila 28. 2. 1919. 
Z uvedených příkladů vyplývá, že tyto 
polické peníze byly využívány po velmi 
krátkou dobu, tj. po dobu několika 
měsíců. Zřejmě krátká doba platnosti 
byla způsobena rychlým přebíráním 
moci nově vznikající Československé 
republiky a jejich úředníků. Na závěr 
tohoto článku chci čtenáře informo-
vat, že sběratelsky nejvýše ceněnou ze 
všech vydaných politických peněz ze 
všech provincií je 1000 koruna vydaná 
městem Vejprty. Její cena se pohybuje v 
mnoha tisícich korun.

Autor: Moravec Pavel
Numismatický kabinet na 

zámku Červený Hrádek
Jirkov

Hasička pokořila extrémně náročný ultramaraton
Ženy jsou výjimečná 
stvoření. Měli bychom 
si jich vážit ve všech 
rolích ať už pracovních či 
životních. Jednu takovou 
bychom rádi vyzdvihli. 
Jedná se o ženu, která 
pracuje jako hasička 
a pokořila extrémně 
náročný ULTRAMARA-
TON.

Vendula Kelbichová reprezento-
vala za ženy hasičky na Moravském 
ULTRAMARATONU 2022. Jednak 

překonala své síly a dokázala něco, 
čemu se spousta z nás ani nepřiblíží.

A to nejdůležitější, pomohla při 
svém skvělém výkonu těžce nemoc-
ným dětem, za což si jejího výkonu 
vážíme ještě o něco více. Abychom 
si ULTRAMARATON pro neznalé 
přiblížili, jedná se o 7 dlouhých dnů, 
kdy závodníci každý jeden den uběhli 
43 km. Vendula za jeden týden poko-
řila 301 km, což je neskutečný a pro 
někoho nepředstavitelný výkon. 
Ovšem jak už to někdy bývá, výkony 
se střídají jeden den vzhůru a druhý o 
něco hůře. Avšak paní Vendula si celý 
týden držela své tempo a vše jí vychá-
zelo téměř podle svého strategického 
plánu, který měla v hlavě. Obrovskou 
podporou a nabitím nové energie pro 
ni byla podpora od fanklubu a tatínka 

s bratrem. Vendula vybojovala 2. místo 
mezi ženami, a ještě jako bonus bylo 
zjištění, že se jedná o Mistrovství repub-
liky v etapovém ULTRAMARATONU, 
kde se umístila také na 2. místě. Nej-

větším vítězstvím však byl příspěvek 
pro nemocné děti, který byl zmíněn v 
úvodu. Moc děkujeme za skvělý výkon a 
přejeme mnoho dalších úspěchů.

Autor: redakce

Chodník i plot před domem náměstka se povedl
Když se ruka k ruce 
vine, tak se dílo podaří.

Město Chomutov nejen před 
domem chomutovského náměstka 
primátora Davida Dindy (Nový Sever) 
buduje nové chodníky.

Možná náhodou se ve stejné ulici 
buduje také úplně nová datová infra-
struktura pro rychlý internet nebo 
kabelovou televizi.

A navíc se okolo náměstkova domu 
buduje ve stejnou dobu úplně nový 
betonový plot.

Řádně umístěná cedule “Stavba 
povolena” ale není nikde vidět.

Zbrusu nový, betonový plot z pohle-
dových tvarovek bude jistě finančně velmi 
náročný už jen proto, že stavba vyžaduje 
hluboké základy. Nová stavba se stane 
zároveň i nedostupnou hradbou pro 
zvídavé oči kolemjdoucích a zcela změní 
současný vzhled ulice.

Kdo chce mít skvělé bydlení s novou 
infrastrukturou, může si koupit dům v blíz-
kosti politika Dindy a bude jistě spokojen.

Stavba veřejného chodníku a soukro-
mého plotu budí u mnohých kolemjdou-
cích zajímavé otázky.

Že město platí chodník, to nejspíš 
každý ví?

Autor: redakce
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Chci žít dál v Chomutově říká Jakub Klačko
Do chomutovského 
zastupitelstva bude za 
SPD s podporou strany 
PRO kandidovat živ-
nostník Jakub Klačko, 
kterého požádala 
redakce o rozhovor.
Co je důvodem Vaší kandidatury 
do zastupitelstva města Chomu-
tov?

V Chomutově jsem se narodil a chci 
tady žít, a proto chci být aktivní smě-
rem k městu a lidem. Myslím, že roz-
voj města napomůže k lepšímu životu 
všech.

Jaké je Vaše občanské povolání?
Pracuji jako vedoucí holičství. Baví 

mě práce s lidmi a komunikace. Člo-
věk se dozví mnoho věcí a seznámí se 

s různými lidmi, a to mi dává smysl. Při 
prosazování věcí je dobré znát názor 
mnoha lidí.

Co můžete občanům Chomu-
tova nabídnout jako kandidát do 
zastupitelstva?

Považuji se za mladší generaci. Mohu 
pomoci k zjednodušení komunikace 
mezi mladými lidmi a aparátem města. 
Mluvit s lidmi je pro mě i politiky podle 
mého názoru velmi důležité.

Působil jste někdy ve veřejných 
funkcích, kdy a kde?

Nikdy jsem v žádné veřejné funkci 
nefiguroval, ale mám jasnou představu 
o tom, co veřejná práce obnáší, nejen 
od klientů, ale už jsem se vícekrát zapojil 
do prosazování dobrých věcí a vím, že 
to není vždy jednoduché.

Co byste rád změnil nebo zlepšil 
v Chomutově?

Mám kolem sebe mnoho mladých 
lidí, kteří dokončili, anebo dokončují 
studium. Chtěl bych z realizovat projekt 
startovacího bydlení, který by pomohl 
udržet více mladých lidí v Chomutově.

Jaký je Váš názor na práci sou-
časné koalice v Chomutově?

Je mnoho věcí, které mladým lidem v 
Chomutově chybí. Nedokáži zhodno-
tit, jestli současní politici dělají pro lidi 
málo nebo hodně. Vím, že věcí na zlep-
šení je mnoho a nestačí jen kritizovat.

Autor: redakce

Záchranáři na “Kamenčáku” jsou několik let bez 
vodních skútrů
Pod taktovkou primá-
tora Marka Hrabáče 
(ANO) zmizely záchra-
nářům krátce po 
volbách a bez náhrady, 
čtyři vodní skútry. Ty 
na Kamencovém jezeře 
pomáhaly záchra-
nářům při závodu o 
čas, který mnohdy 
rozhoduje u tonoucího 
o jeho vyhlídkách na 
přežití.

V mnohých krajských městech je pro 
vodní záchranáře skútr připravený k 
okamžitému nasazení a je neodmyslitel-
nou technikou při záchraně tonoucího. 
Ale v Chomutově je dnes vše trochu 
jinak.

Primátor Hrabáč je tím, kdo zpeče-
til osud všech čtyřech vodních skútrů.  
Svým podpisem na kupní smlouvě 
potvrdil prodej skútrů pro soukro-
mou společnost. Vodní záchranáři při 
své službě používali tyto prostředky k 
rychlé pomoci tonoucím při záchraně 
života.

Podle posledních informací se na 
městských vodních skútrech proháněly 
na pobřeží v Chorvatska nejen majitelé 

soukromé firmy poté, co je všechny 
odkoupily od města.

Po rychlém výprodeji všech čtyřech 
záchranářských vodních skútrů primá-
torem Hrabáčem na Kamencovém 
jezeře už plavčíci žádné rychlé vodní 
záchranné plavidlo nikdy neviděli. Hos-
podaření s městským majetkem má v 
gesci dodnes politik Hrabáč, který svým 
podpisem zcizil za zajímavých okolností 
další městský majetek.

Přitom v minulosti jeden z prodaných 
skútrů sehrál roli při záchraně ženy.

„Kolega z druhého břehu mi volal, 
že se na jezeře topí žena. Vzal jsem 
vodní skútr a vyrazil jí s kolegou na 
pomoc,” popsal Chomutovskému 
deníku záchrannou akci plavčík. „Ženu 
z posledních sil držel nad hladinou man-
žel. Už na vodě jsme ženě dali umělé 
dýchání, ale oživit se nám ji podařilo až 
na molu, kam jsme ji společně vytáhli,” 
dodal plavčík.”

Zdroj: https://chomutovsky.denik.
cz/zpravy_region/svedci-se-rozchaze-
ji-v-tom-kdo-na-jezere-zachranil-topi-
ci-se-zenu-20150817.html

Redakce má k dispozici smlouvu, 
která říká, že známá stavební společ-
nost z Chomutova si po dohodnuté 
ceně od města odkoupila všechny čtyři 
vodní skútry, přičemž za jeden zaplatila 
jen pouhých 50 tisíc korun.

Netransparentní smlouvu o prodeji 
majetku města Chomutov do soukro-
mých rukou bez veřejného nabídko-
vého řízení podepsal v roce 2018 pri-
mátor Hrabáč.

Jiná města v obdobných případech 
použijí před prodejem k ocenění 
majetku znalecký posudek a následně 
prodávají movité věci formou licitace 
tomu, kdo dá víc.

V tomto případě se potichu vše usku-
tečnilo před zahájením koupací sezóny, 
několik měsíců po volbách. Smlouvu 
podepsal politik Hrabáč a jednatel 
soukromé společnosti ve dnech 26. a 
27. února 2018 s posvěcením úzkého 
okruhu politiků z rady města Chomu-
tova, bez publicity místních médií.

Autor: redakce

Největší spravedlnost

Největší spravedlnost, 
která existuje je, že 
každému je každý rok 
o jeden více. Ať je mla-
dý, starý, tlustý, hube-
ný, bohatý nebo chudý. 
Věk nelze zastavit. A 
tak se pomalu, ale jistě, 
všichni stejným tem-
pem blížíme ke stáří.

Díky pokročilé zdravotnické péči 
se dožíváme vyššího věku než naši 
prarodiče. Preventivní prohlídky, ope-
race šedého zákalu, výměna různých 

kloubů, zdravý životní styl posunují 
hranice stáří. Klademe si otázku, jak 
prožít stáří.

Průzkumy ukázaly, že nejlepší 
varianta je mít dokonalou zdravotní 
a sociální péči a být co nejvíce mezi 
svými členy rodiny. Domy seniorů 
se postupně z okrajových částí měst 
či obcí posouvají do středu města. 
Ideálem by bylo, kdyby Chomutov 
měl dům seniorů v blízkosti dopravní 
dostupnosti nedaleko zdravotnické 
péče, aby si senior sám mohl zajít do 
parku, knihovny, divadla či cukrárny. 
Bylo by dobré, kdyby svého praro-
diče mohli navštívit vnoučata cestou 
ze školy nebo příbuzní, kteří jdou ze 
zaměstnání.

V takovém domě seniorů by se 
mohly konat výstavy chomutov-

ských výtvarníků nebo žáků Základní 
umělecké školy v Chomutově. Kon-
certy známých i neznámých umělců. 
Prezentovat by svoji činnost mohli i 
samotní senioři nebo jejich rodinní 
příslušníci. Prostě kulturní zážitek 
prožít spolu s rodinou.

Jednou všichni zestárneme, udě-
lejme si prostředí tak, jak bychom si 
to co nejlépe představovali. Disku-
tujme o tom, vyměňujme si názory, 
tvořme společně.

Naše velmi moderní společnost, 
kde vzdělávání má vysoké hodnoty, 
se však vůbec neumí vyrovnat s 
odcházením z tohoto světa a se smrtí 
vůbec. Je to takové velké tabu. Moc 
se o tom nemluví, nediskutuje a nikdo 
se vlastně ani nepoučuje. O umírání a 
smrti se nehovoří ani v mateřské ani 
v základní škole. Vysvětlení úmrtí zví-
řátka vlastně leží na rodině a hlavně 
rodičích. Je to pro ně nelehký úkol, 
protože je také nikdo nevzdělával. 
Když o tomto tématu začnou hovo-
řit ve školách pedagogové, závisí na 
jejich umu se vhodně vyjadřovat. 
Předem se zabývají samostudiem, 
protože žádná pedagogická škola je 
k tomu nevedla. I Chomutov mlčí. 
Nemáme zvířecí hřbitov. Jen těžko 
hledáme odpovědi na dotazy dětí, 
kde že „spí“ jejich domácí mazlíček.

Na středních školách se ve škol-
ních vzdělávacích programech o 
tomto urputně mlčí. Téma se obje-

vuje pouze na zdravotnických ško-
lách, a to v minimální dotaci hodin. 
Budoucí stavař, chemik, truhlář nebo 
pekař nemá šanci se o této etapě 
života zcela nic dozvědět.

Víme, jak pomoci v době nejtěžší? 
Cestu hledala a našla Mgr. Petra 
Stanislava Meinlschmidtová, která 
v Chomutově založila Domácí hos-
pic sv. Terezie. Pomáhá pacientům 
v konečné fázi života, kteří chtějí a s 
pomocí svých blízkých mohou zůstat 
ve svém vlastním sociálním prostředí, 
tzn. doma. Její záslužná činnost by 
měla být určitě všemožně podpo-
rována městem, ale i jednotlivými 
občany.

Kladem této problematiky se 
v Chomutově stala zrenovovaná 
obřadní síň, kde je nyní důstojné 
místo k rozloučení se svým blíz-
kým. Velmi profesionálně přistu-
puje k hudebním produkcím pan Jan 
Valenta.

T. G. Masaryk:“ Život měříme pří-
liš jednostranně, podle jeho délky, a 
ne podle jeho velikosti. Myslíme víc 
na to, jak život prodloužit než na to, 
jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se 
bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, 
že sami a mnoho jiných žijí jen polo-
životem, bez obsahu, bez lásky, bez 
radosti.“

PaedDr. Soňa Valušková, kandidátka za 
hnutí Správná volba pro Zdraví a Sport

Yamaha GP 1300 R (vodní skútr) na prodej

Zde se můžete podívat na to, kolik je běžná cena
podobného skůtru na inzertních portálech

Údaje o lodi  Yamaha GP 1300 R
ID lodi:  384389
Model lodi: Yamaha GP 1300 R
Výrobce:  Yamaha
Druh lodi: vodní skútr
Kategorie: použitá loď
Rok výroby: 2003 

Cena: 5.950 €
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V Chomutově název ulice Ruská měnit nechtějí
 Zastupitelé v Chomutově jednali na 

svém zasedání o možné změně současného 
názvu ulice Ruská na Ukrajinskou. Žádost 
na místě vznesl jeden z občanů v souvislosti 
s válečným konfliktem, který vyprovokovala 
na cizím území Ruská federace. Nakonec 
ale nebyla vyslyšena.  

Důvody jsou ryze praktické, všichni 
podnikatelé a obyvatelé ulice by si museli 

zajistit změnu dokladů a dalších potřebných 
dokumentů, případně si zajistit propagační 
materiály s novou adresou, což si žádá čas 
a peníze. 

 Ulice Ruská už na chvíli Ukrajinskou byla. 
A to chvíli poté, co začala válka na Ukrajině 
a neznámý autor se postaral o přelep. Ten 
však po čase zmizel. 

Autor: redakce

Platí v Chomutově svoboda volit a být volen?
Asi jedno z nejvý-
znamnějších práv v 
demokratické zemi 
je svoboda volit a být 
volen. Je to v cho-
mutovské politice 
respektováno, nebo se 
pokouší některé sku-
piny politiků do svo-
bod občanů výrazně 
zasahovat vydíráním a 
vyhrožováním?

Do naší redakce dorazilo několik 
znepokojivých anonymních e-mailů, 
které mají společného jmenovatele. 
Jedná se o to, že v Chomutově je 
některým kandidátům naznačo-
váno, že jejich kandidatura může mít 

dopad na jejich ekonomické a jiné 
zájmy.

Abychom se vypořádali s ape-
lem lidí, kteří se anonymně obrátili 
na naší redakci, požádali jsme pri-
mátora města, zdali jsou zajištěny 
rovné podmínky pro propagaci poli-
tických subjektů, kteří žádají o pro-
nájem městských reklamních ploch, 
zábory veřejných prostranství for-
mou písemných dotazů.

Vážený pane primátore,
Dovolte mi několik otázek k sou-

časné předvolební situaci v Chomu-
tově.
1. Není omezen politickým subjektům 

přistup k propagaci, kterou chtějí 
realizovat na veřejném prostran-
ství?

2. Není omezen politickým subjektům 
přístup k propagaci na reklamních 
plochách v majetku města Chomu-
tov?

3. Jsou zajištěny rovné podmínky pro 
politickou soutěž v Chomutově?

4. Nedochází k tomu, že jsou kontak-
továny fyzické osoby, aby nevyužily 
svého práva být volen?

5. Má město Chomutov nastaveny 
rovné podmínky pro volnou soutěž 
politických stran, a jak?

Děkujeme za Vaše odpovědi, 
které očekáváme do pěti pracov-
ních dnů.

redakční rada chomutovky.cz
Proč do dnešního dne na otázky 

odesláné před několika týdny primá-
tor Hrabáč neodpověděl?

Autor: MiRi

Radní se vyděsili, kotrmelec s lázněmi nikdo 
nečekal
Architektonickou 
soutěž na přestavbu 
budovy bývalých měst-
ských lázní vyhlásí 
Chomutov na konci 
léta. Shodli se zastupi-
telé na svém jednání. 

V čele odborné komise, která bude 
vybírat došlé návrhy, zasedne architekt 
David Vávra, známý také jako herec 
a tvář dokumentárního cyklu Šumná 
města. 

„Zastupitelstvo projednalo vyhlá-
šení architektonické soutěže na novou 
budovu bývalých městských lázní – 
exteriéru i interiéru. Ten předpoklad 

je takový, že by k tomu mohlo dojít na 
konci srpna,“ doplnil náměstek cho-
mutovského primátora David Dinda z 
hnutí Nový Sever. 

„Dinda má zřejmě ztrátu paměti a 
zapomíná, jak vehementně propagoval 
bez veřejné diskuse s občany úplně jiné 
řešení.

“Víme, že občané Chomutova chtějí 
jednoznačně lázně zpět do původního 
stavu a v případě, že budeme v zastupi-
telstvu, tak to splníme,” uvedl Zdeněk 
Vaňkát, lídr do voleb za SDP s podpo-
rou strany PRO.

„Je to ten stejný Dinda, kterému se 
nedá vůbec věřit. Ještě nedávno veřejně 
propagoval úplně jinou studii, hovořící o 
tom, že se vše přebuduje na knihovnu. 
Přitom za studie politici utrácí veřejné 
peníze. Z nedávno zveřejněné studie 

proveditelnosti vyšlo najevo, že pře-
stavba na knihovnu podle prvních 
předpokladů měla vyjít město Chomu-
tov na 600 milionů korun, ” doplňuje 
Vaňkát.

 Redakce zjišťuje, kolik vlastně poli-
tici utratili peněz z kapes lidí za studie, 
které nejspíš skončí koši.

Autor: redakce

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

Pomůže Chomutov svým občanům s rostoucími 
životními náklady?
Inflace láme rekordy 
a je nejvyšší v historii 
samostatné České 
republiky.  Lidem klesají 
reálné mzdy a vláda ČR 
se pokouší, stejně jako 
ostatní evropské vlády 
zmírnit dopady na ty 
nejzranitelnější. Ceny 
benzínu a nafty atakují 
padesát korun za litr. 
Ceny elektrické energie 
a plynu rostou násobně 
a následující zima bude 
pro mnoho českých 
občanů kritická. Hodně 
lidí po skončení fixace 
nezaplatí hypotéky a 
přijdou o své bydlení.

Může v této situaci pomoc 
obec, naše město Chomutov, 
které se tradičně umísťuje na 
spodních příčkách žebříčků 
kvality života?

Myslím, že ano, a právě komunální 
volby v září mohou být skutečně zlo-
mové. Město totiž do značné míry 
určuje životní náklady svých obyva-
tel.

Přímým způsobem a rozhodnutím 
zastupitelstva města jsou to daň z 
nemovitosti a poplatky za odpady. 
Těmto platbám se nikdo nevyhne a 
například pro čtyřčlennou rodinu v 
třípokojovém bytě přestavují roční 
výdaje 4978,- Kč (3200,- za odpady 
a 1728,- daň z nemovitosti za 80 m2 

byt. Dále zde máme poplatky za kaž-
dého psa 1500,- Kč.

Další zátěž pro rodiny jsou platby 
za školní obědy, školkovné u men-
ších dětí, cena kroužků či poplatky ve 
sportovních klubech.

Toto již představuje významnou 
část rozpočtu a v současné době 
musí každá rodina zvážit, zda si to 
může dovolit. A není to jen o sociálně 
slabých, ale zasahuje to čím dál větší 
část rodin.  Příští zastupitelstvo musí 
dát na misky vah kvalitu života svých 
občanů a zbytnost některých inves-
tic. Opravdu knihovna přemístěná ze 
současné budovy jezuitské koleje do 
bývalých lázní stojí za stovky milionů. 
Nebylo by efektivnější lázně obno-
vit? To opravdu chceme ze současné 
historické knihovny vytvořit další 
prázdný dům, který bude dále zatě-
žovat městské výdaje stejně jako před 
čtyřmi lety městem koupený a dodnes 
chátrající dům v Chelčického ulici.

Nepomohou jim spíše dotace 
města na školy v přírodě, výrazné 
snížení plateb za obědy či nízké ceny 
měsíčních jízdenek v MHD? Skutečně 
chceme vybírat tak vysoké poplatky 

za odpady tak vysokou daň z nemo-
vitosti?

Další zátěž pro rodiny předsta-
vuje nákup školních pomůcek, kdy 
by město mělo vybavit školy sešity 
a pomůckami, které by hromadně 
určitě dokázalo nakoupit natolik 
výhodně, že by i při nevelkých nákla-
dech ušetřilo rodinám značné výdaje.

Nové vedení města musí pomoc 
svým občanům překonat současnou 
drahotu a posunout Chomutov v žeb-
říčku měst kde se dobře žije mezi ta 
úspěšná. Každá koruna vydaná z roz-
počtu města musí sledovat tento cíl.

Není důležité, jestli se jedná o Babi-
šovu, Fialovu nebo Hrabáčovu dra-
hotu, ale zda s tím zvolení zastupitelé 
budou ochotni a schopni něco udělat. 
A o tom budou následující komunální 
volby.

Naše hnutí má program a řešení, 
jak pomoct Chomutovákům s ros-
toucími životními náklady.

Ing. Miloň Houda
Kandidát Hnutí Správná vol-

ba pro Zdraví a Sport
do komunálních voleb ve 

městě Chomutově

Aktuálně  |
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Kam vedou chapadla chomutovské chobotnice
Chomutovský zastupitel Milan Štefanov, předseda Finančního výboru a Investiční komise, člen 
Komise životního prostředí, který kandidoval za hnutí NOVÝ SEVER má pevně v rukou soukromé, 
ale i městské společnosti, které mu koaliční partajníci svěřili.

SEVERNÍ VÍTR
JE KRUTÝ

Q A R K s.r.o. QARK CZ a.s. REALITY PROJEKT CZ s.r.o.

 zastupitel
Milan Štefanov,

předseda Finančního výboru 
a Investiční komise, člen 

Komise životního prostředí

Q A R K s.r.o. je jednou ze spo-
lečností politika, která dlouhá 
léta spravuje převážně městské 
byty a též v letech 2017 až 2020 
zajišťovala úklid Kulturně spole-
čenského centra kino „SVĚT“.

Správu bytů vykonává pro měst-
skou společnost CHOMUTOVSKÁ 
BYTOVÁ a.s., a to na základě Pří-
kazní smlouvy. V registru smluv, kde 
ze zákona takováto smlouva má být 
řádně uveřejněna, je v předmětu 
uveřejněné smlouvy uveden text 
„Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě“, 
kdy v přiložených souborech je 
Příkazní smlouva, D1 k Příkazní 
smlouvě, D2 k Příkazní smlouvě. 
Uveřejněná smlouva byla uzavřena 
dne 20.12.2018 na základě jedna-
cího řízení bez uveřejnění, tj. bez 
možnosti účasti dalších zájemců, a to 
od 1.1.2019 do doby řádného vysou-
těžení v podlimitním režimu.  Žádná 
další však smlouva v registru uveřej-
něna není, pouze dva dodatky, které 
mění předmět Příkazní smlouvy uza-
vřené 20.12.2018. Tedy lze vyvodit, 
že smlouva v několika milionové hod-
notě je realizována bez řádně vysou-
těžené veřejné zakázky, nebo další 
příkazní smlouva, která již byla řádně 
vysoutěžena, nebyla však řádně uve-
řejněna, a tedy je ze zákona zrušená, 
tj. neexistuje (viz. odst. 1 § 7 zákona 
o registru smluv 340/2015 Sb.,

„Nebyla-li smlouva, na niž se vzta-
huje povinnost uveřejnění prostřed-
nictvím registru smluv, uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv ani do 
tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, 
platí, že je zrušena od počátku.“). 
Jedná se, dle dostupných informací v 
uveřejněné smlouvě z 20.12.2018, o 
183 budov a 78 bytů v SVJ. Celková 
hodnota smlouvy není z ní zřejmá, je 
zde pouze uvedena jednotková cena za 
správu jednotky (185,- Kč/jednotka/
měsíc bez DPH), ale již není uveden 
počet jednotek, který se odhadem 
může blížit i ke 3 tisícům (tedy za před-
pokladu správy např. 2500 jednotek by 
byla hodnota 5.550.000,- Kč/rok, tj. 
za 3 roky 16.650.000,- Kč bez DPH). 
Dále nelze cenu zjistit z profilu zadava-
tele, kde by měla být uvedena skutečně 
uhrazená cena (dle zákona o zadávání 
veřejných zakázek), jelikož tato měst-
ská společnost tuto povinnost neplní.

Úklid Kulturně společenského cen-
tra kino „SVĚT“ vykonávala pro měst-
kou společnost KULTURA A SPORT 
CHOMUTOV s.r.o., a to na základě 
Smlouvy o poskytování úklidových 
služeb ze dne 1.1.2017 do 31.12.2019. 
Hodnota dle smlouvy činí 1.720.800,- 
Kč bez DPH za dobu trvání smlouvy a 
pravidelný úklid. Dále je zde uvedena 
cena za jednorázové služby, avšak není 
zřejmá jejich četnost. Opět zde nelze 

cenu zjistit z profilu zadavatele, kde by 
měla být uvedena skutečně uhrazená 
cena (dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek), jelikož tato městská společ-
nosti tuto povinnost neplní. (Pozn.: 

tato smlouva se do 31.8.2017 kryje se 
smlouvou uzavřenou od 1.12.2015 se 
společností PROFFA s.r.o., jejímž jed-
natelem je Pavel Faigl, tj. oba subjekty 
měly za úkol dle uzavřených smluv 
uklízet Kulturně společenské centrum 
kino „SVĚT“, kdy k 31.8.2017 byla 
smlouva se společností PROFFA s.r.o. 
ukončena (předmětem smlouvy byl 
úklid Zimního a letního stadionu, kina i 
bazénu). Tedy do rozdělení úklidu mezi 
3 subjekty (PROFFA s.r.o., Q U A R K 
s.r.o., QUARK CZ a.s.), stál pravidelný 
úklid 620.000,- Kč bez DPH měsíčně, 
tj. 7.440.000,- Kč bez DPH ročně, a po 
rozdělení, tj. dnes stojí pravidelný úklid 
AQUA SVĚT 590.000,- Kč bez DPH/
měsíc (PROFFA s.r.o.), úklid Kina SVĚT 
60.660,- Kč bez DPH/měsíc (PROFFA 
s.r.o.), úklid Zimního stadionu a Let-
ního stadionu včetně tréninkových 
ploch za 199.000,- Kč bez DPH/měsíc 
(QUARK CZ a.s.), tj. nyní 10.195.920,- 
Kč bez DPH ročně)).

 
QARK CZ a.s. společnost, která 

poskytuje úklidové služby pro měst-
skou společnost KULTURA A SPORT 
CHOMUTOV s.r.o., konkrétně od 
1.9.2017 na 5 let zajišťuje úklid Zim-
ního stadionu s tréninkovou halou, Let-
ního stadionu s tréninkovým zázemím. 
Hodnota dle smlouvy činí 11.940.000,- 
Kč bez DPH za dobu trvání smlouvy a 
pravidelný úklid. Dále je zde uvedena 

cena za jednorázové služby, avšak není 
zřejmá jejich četnost. Opět zde nelze 
cenu zjistit z profilu zadavatele, kde by 
měla být uvedena skutečně uhrazená 
cena (dle zákona o zadávání veřejných 

zakázek), jelikož tato městská společ-
nosti tuto povinnost neplní.

REALITY PROJEKT CZ s.r.o. spo-
lečnost, která pro Statutární město 
Chomutov (19 smluv) a Zoopark 
Chomutov, p.o. (1 smlouva) vykoná-
vala v letech 2018 až 2022 technický 
dozor investora u staveb realizovaných 
těmito institucemi, a to v celkové hod-
notě 3.423.300, – Kč bez DPH (cena 
vychází dle údajů uvedených v registru 
smluv, které má redakce k dispozici.

Z výše uvedeného je zřejmé, že 
pan zastupitel Milan Štefanov za dobu 
svého působení v zastupitelstvu (uve-
deno pouze od roku 2017) nejenom 
že zodpovědně vykonával ve prospěch 
občanů svou funkci zastupitele a funkci 
ve výborech, ale i stihnul zajistit jím 
řízeným a spoluvlastněným společnos-
tem příjem z veřejných rozpočtů od 
města a městských organizací v mini-
mální výši 33.734.100, – Kč bez DPH.

• Odkud a kam sahá práce soukro-
mého podnikatele a politika v jedné 
osobě?

• Nemůže se jednat o střet zájmů?
• Na tyto a další otázky dluží obča-

nům Chomutova primátor Hrabáč 
odpovědi.

• Mlží primátor nebo vytrvale mlčí?
Autor: redakce

Q A R K s.r.o. je jednou ze společností poli-
tika, která dlouhá léta spravuje převážně měst-
ské byty a též v letech 2017 až 2020 zajišťo-
vala úklid Kulturně společenského centra kino 
„SVĚT“.

QARK CZ a.s. společnost, která poskytuje úklidové 
služby pro městskou společnost KULTURA A SPORT 
CHOMUTOV s.r.o., konkrétně od 1.9.2017 na 5 let 
zajišťuje úklid Zimního stadionu s tréninkové haly, 
Letního stadionu a tréninkovým zázemím. Hodnota 
dle smlouvy činí 11.940.000,- Kč bez DPH za dobu 
trvání smlouvy a pravidelný úklid. Dále je zde uvedena 
cena za jednorázové služby, avšak není zřejmá jejich 
četnost. Opět zde nelze cenu zjistit z profilu zadava-
tele, kde by měla být uvedena skutečně uhrazená cena 
(dle zákona o zadávání veřejných zakázek), jelikož tato 
městská společnosti tuto povinnost neplní.

REALITY PROJEKT CZ s.r.o. společnost, 
která pro Statutární město Chomutov (19 
smluv) a Zoopark Chomutov, p.o. (1 smlouva) 
vykonávala v letech 2018 až 2022 technický 
dozor investora u staveb realizovaných těmito 
institucemi, a to v celkové hodnotě 3.423.300,- 
Kč bez DPH (cena vychází dle údajů uvedených 
v registru smluv, které má redakce k dispozici).

Pro město pracují firmy, které jsou 
snad ovládány politiky? 

Je Stefanov skutečný politik, který 
složil ve prospěch občanů slib 

zastupitele, anebo jen politický 
podnikatel s mandátem?

3.423.300,- Kč bez DPH 11.940.000,- Kč bez DPH 10.195.920,- Kč bez DPH
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Bylo naivní zlepšit kvalitu života všem
První část příběhu o 
pozemku, který udělal 
zlo mně i celé rodině 
zdaleka nekončí. 
Neshody mezi panem 
Lecjaksem, dvěma 
majiteli garáží a pár 
obyvateli přilehlých 
domů pokračují.

Vše vygradovalo až v situaci, kdy panu 
Lecjaksovi přišlo trestní oznámení o tom, 
jak ubližuje sousedům, stalkuje a způso-
bil těžké ublížení na zdraví už dříve zmi-
ňované Lence A., do které měl narazit 
autem.

Podle pana Lecjakse v této věci nepro-
běhl ani zdaleka malý náznak toho, aby 
se daný incident hlouběji vyšetřoval. Pan 
Lecjaks totiž vlastní video, kdy od této 
situace Lenka A. odchází s úsměvem na 
tváři a hlasitým výsměchem.

Obracím se tedy na vás čtenáři, pokud 
vás někdo ať už fyzicky nebo psychicky 
napadne, budete se v tuto chvíli hlasitě 
smát?

Pan Lecjaks se však, jak je na videu 
zaznamenáno, k paní Adamové autem 
přiblížil, avšak se jí ani nedotkl. Policejní 
hlídka, která k tomuto incidentu dorazila, 
vyhodnotila tuto situaci jako nesmyslnou 
a dále věc neřešila.

Paní Lenka A. však několik měsíců 
marodila a byla v pracovní neschopnosti. 
Pan Lecjaks má dům ob zahradu paní 
Lenky A. a tento incident se stal v letních 
měsících. Paní Lenka A. trávila spoustu 
času na své zahradě. Pokaždé však trávila 
čas na zahradě buď s jedním či druhým 

obvázaným kolenem a někdy i s pásem 
kolem zad.

Věděla tedy sama paní Lenka A, s čím 
v té době marodila, nebo na to v zápalu 
švindlu občas zapomněla?

Toto a mnoho dalšího bylo zahrnuto 
v trestním oznámení, které má přibližně 
16 stran. Opravdu je však pan Lecjaks 
tím viníkem, a ne obětí spiknutí několika 
nejmenovaných osob?

Proč paní Lenka A. nebyla nikdy za nic 
potrestána i přesto, že měl pan Lecjaks 
nespočet důkazů k tomu, že paní Lenka 
A. je iniciátor všech těchto problémů?

Když celou tuto situaci pan Lecjaks 
pomine, v paměti mu však utkvěl jeden 
nepříjemný incident týkající se dcery a 
vnučky pana Lecjakse. Zdůrazňuji, že 
vnučce jsou čtyři roky a na zahradě u 
domu, na kterou je natočena kamera 

paní Lenky A. (existuje záznam se spoře 
oděnou čtyřletou holčičkou), která se 
pohybuje. K této situaci byla podávat 
vysvětlení maminka malé holčičky. Po 
dvou letech je z této situace, kdy si před-
staví, že někdo vlastní video s její nahou 
dcerou, velice rozrušená.

Dobré je zmínit, jak se garážníci o 
okolí a cestu starají. Za dobu, co pan 
Lecjaks pozemek koupil, vysázel zde 
několik keřů, stromů. Avšak stalo se 
mu několikrát, že měl nově vysázené 
stromky kolem přilehlých domů vytrh-
nuté ze země a na kapotě svého auta psí 
exkrementy.

Dalším iniciátorem neshod je pan 
Josef H., díky kterému 20 lidí z parko-
viště na pozemku chodí ke svým autům 
po tmě, protože na vybudované lampy, 
které pozemek osvětlují, výše zmíněný 

podal trestní oznámení a pan Lecjaks byl 
nucen osvětlení odpojit. Na konec by 
redakce ráda shrnula, že paní Lenka A. 
ještě týden před obsílkou adresovanou 
pro pana Lecjakse s trestním oznáme-
ním se oháněla na zahradě hrubým a 
bujarým projevem, kdy doslova hulákala 
jako opice v kleci se slovy: “Ještě pár dní, 
a ty uvidíš.”

Je paní Lenka A. věštkyně, která vlastní 
čarovnou kouli, kterou vidí do budouc-
nosti, nebo záhadným způsobem unikají 
informace z policejních spisů?

O tom si musí čtenáři udělat obrázek 
sami.

V každém případě původně zcela 
banální záležitost, kterou policejní hlídka 
vyhodnotila jako nedůvodnou, dnes 
bude zřejmě řešit trestní soud.

Autor: redakce

O přízeň chomutovských občanů usiluje 
jedenáct subjektů
Podle aktuálních 
informací se občané 
zajímají mimo jiné o 
to, jak pro ně pracují 
politici. Podle diskusí 
mezi občany vyply-
nulo několik otázek, 
které redakce poslala 
politikům, aby s jejich 
odpověďmi seznámila 
občany Chomutova.

Politici obsadili kandidátní listiny v 
uskupeních a stranách PRO Chomu-
tov, Nový sever, ANO 2011, ODS, 
KSČM a SPD s podporou PRO. Nově 
přibyli Starostové a nezávislí, Chomu-
tovská koalice, Za bezpečný domov a 
Moderní společnost.

Asi to, co některé občany může 
šokovat je fakt, že politici, kteří jsou 
aktuálně u politického kormidla nebo 
se tváří jako opoziční kamarádíčci na 
otázky, které zajímají občany vůbec 
neodpověděli.

• Jaké je Vaše zaměstnání, jste 
chomutovský rodák / od kdy 
jste v Chomutově?

• Co je hlavním důvodem Vaší 
kandidatury do zastupitelstva 
města Chomutov?

• Co můžete občanům Chomu-
tova nabídnout jako kandidát 
do zastupitelstva?

• Jaký je Váš názor na práci sou-
časné koalice v Chomutově?

• Co byste rád zlepšil nebo 
změnil v Chomutově?

Bc. Jiří Richter (Chomutovská 
Koalice)

Jsem hrdým chomutovským rodá-
kem. Pracuji jako úředník ve státní 
správě, současně dokončuji vysokou 
školu.

Všímám si, že Chomutov dlouho-
době přešlapuje na místě a neví kudy 
kam. Kritizovat to u piva nestačí, a 
proto jsme se rozhodli sestavit vlastní 
kandidátku převážně z mladých lidí, 
kteří nemají žádnou poskvrněnou 
minulost a věří v lepší budoucnost 
Chomutova.

Občanům Chomutova nabízíme 
obnovení Lázní – do Lázní patří voda, 
ne knihy. Dále snížení poplatku za svoz 
komunálního odpadu nebo 30 minut 
parkování zdarma.

Některé věci se současné koalici 
povedly, nicméně rozhodně je zde co 
zlepšovat, a proto kandidujeme.

Těch věcí je určitě hodně, ale já 
bych vypíchnul ty, kterých si ostatní 
nevšímají. Například vybudování 
nového důstojného domova pro seni-
ory, demolici bývalé základní školy na 
Kamenném Vrchu, vybudování pro-
tihlukové zdi podél silnice č. 13, ale 
také zlepšení fungování Technických 
služeb a dalších městských organizací.

MUDr. Ota Staňo (Hnutí 
Správná volba pro Zdraví a 
Sport)

Jsem lékař ortoped a traumatolog v 
oboru již 40 let. Jsem rodák z Českého 
Krumlova. V Chomutově však žiju a 
působím víc než 25 let, z toho 20 let 
v nemocnici na pozici primáře ortope-
die. Nyní pracuji 5 let jako ambulantní 
lékař.

Mám zájem o veřejné dění. Byl jsem 
zastupitelem a radním dvě volební 
období v 90.tých letech v Ostrově nad 
Ohří. Takže mám zkušenost s komu-
nální politikou a vím. jak nesnadné je 
některé věci prosadit a některé zále-
žitosti plnohodnotně vyhodnotit a 
dozorovat.

Dlouholeté zkušenosti ve zdra-
votnictví a taky v komunální politice. 
A proto budu usilovat o zlepšení 
dostupnosti zdravotnické péče a to o 
znovuobnovení péče v 6ti oborech, 
které byly v chomutovské nemocnici 
uzavřeny v průběhu posledních 10ti 
let, např. plicní, hematologie, ORL, 
podporu menšinových sportů a spor-
tovních soutěží škol, záchranu 50m 

bazénu a městských lázní s dopro-
vodnými službami, snížení cen MHD 
o 50% se snahou o jízdné zdarma, 
snížení poplatků za odpady o 30%, sní-
žení daně z nemovitostí, vybudování 
nového domu s pečovatelskou službou 
a zubní pohotovost pro občany Cho-
mutova a okolí.

Současná koalice má pasivní přístup 
ke zdravotnictví, a zvláště chomutov-
ské nemocnici, chabá podpora menši-
nových sportů, klientelismus a kamará-
díčkování, ať už ve veřejných službách, 
tak prodejích bytů a pozemků města, 
nezavedla tvrdá opatření v boji s 
obchodem s chudobou a řešení vylou-
čených lokalit.

 Rád bych zlepšil větší podporu 
a úlevy pro občany, tak aby město 
pomáhalo a sloužilo občanům, a to 
snížením poplatků, tak jak jsem uvedl, 
aby se jen nevybíraly peníze a pak se 
investovalo do zchátralých budov, 
např. vojen. správa apod. a účelněji 
hospodařilo. Je nutné zahájit jednání 
s novým plnohodnotným ředitelem 
nemocnice a s KZ a.s. o zlepšení zdra-
votnické péče pro občany Chomutova, 
opravit a oživit centrum města, např. 
opravou a záchranou bazénu a měst-
ských lázní s navazujícími doprovod-
nými službami, s levnými permanent-
kami do bazénu, pro děti a důchodce 
zdarma apod. Motivační ceny nájmů 
doprovodných služeb, příspěvky města 
na saunu, masáže, jógu, spinning, fit 
centrum apod. Je potřebné opravit 
a opět zprovoznit kašnu v městském 
parku, tak aby opět osvěžovala klima, 
stala se místem setkávání, odpočinku, 
možnosti brouzdání dětí a osvěžení v 
horkých letních dnech. Totéž platí na 
náměstí. Přeji si, aby byla zrenovována 
místní kašna, která je dnes jen pouhou 
dekorací. V neposlední řadě se zasa-
dím o zlepšení péče o seniory formou 
slev nebo služeb zdarma. Chci prosadit 
výstavbu nového domova s pečovatel-
skou službou.

Zdeněk Vaňkát (SPD s podpo-
rou strany PRO)

Patnáct let jsem pracoval u Policie 
ČR v Praze z toho 9 let u služby kri-

minální Policie a vyšetřování. K 31. 12. 
2018 jsem ukončil služební poměr a 
následně nastoupil jako vedoucí pra-
covník do TOYODA GOSEI. Ano jsem 
Chomutovský rodák od roku 1976.

 Chci se proaktivně podílet na roz-
voji města. Já nejsem zastánce toho, že 
budu kritizovat vedení města, ale budu 
se snažit se do vedení města dostat a 
pro město Chomutov a jeho občany 
tvořit věci, které mají hlavu a patu.

Jsem absolutně v pohodě a nejsem 
zatížen žádným kostlivcem v podobě 
nějakých vazeb na místní podnikatele. 
Nikomu nepatřím a nikdo mě neumí. 
Jestli něco řeknu tak z toho neuhnu a 
jdu si za tím. Takže – Městské lázně, 
vyšší bezpečnost na sídlištích, a více 
peněz do všech sportovních a kultur-
ních aktivit co se nám starají svým způ-
sobem o děti.

Koalice se asi snaží, ale myslím, že 
tam jsou hluchá místa! Neměli to jed-
noduché v období covidu. To město 
tak trochu spalo. Co mě tedy nesku-
tečně vadí, jsou drogově závislí lidé, 
kterých máme na sídlištích strašně 
moc. Tady musí město systémově 
nastavit pravidla, jak tyto lidi vyhnat 
někam za kopec. Najít finance na to 
abychom byli schopný s tím efektivně 
bojovat a vyhrát.

Nechci aby, to vyznělo nějak špatně, 
ale vadí mi přístup některých členů 
zastupitelstva, že si myslí, že peníze 
z rozpočtu města jsou vlastně jejich 
peníze. To jsou peníze všech těch lidí, 
kteří v Chomutově žijí. Zastupitelé 
musí hospodařit dobře, ale musí taky 
tvořit, aby lidé ve městě byli spoko-
jeni a neměli důvod se stěhovat jinam. 
Finance města se musí investovat do 
spokojenosti lidí, a to je můj záměr.

Ing. Daniel Černý (Starostové a 
nezávislí)

Jsem chomutovský rodák a pracuji 
jako obchodní ředitel ve firmě zabýva-
jící se zkoušením materiálů, vývojem a 
dodávkami technologií pro testování. 
Ve svém volném čase fotografuji a 
věnuji se záchraně a oživení historic-
kých domů. Mým největším projektem 

je oprava žatecké synagogy a její kon-
verze na muzeum a kulturní centrum.

V zastupitelstvu pracuji již 11 let. 
Důvodem, proč jsem vstoupil do 
komunální politiky, byla nespokojenost 
s dosavadní prací modro – oranžové 
koalice ODS a ČSSD. Místo rozvoje 
našeho města docházelo pouze k dran-
cování. Bohužel u několika současných 
představitelů města vidím podobné 
tendence i dnes.

Jednoznačně zkušenosti a práci ve 
prospěch města a jeho občanů. Za 49 
let svého života jsem jich nasbíral jak v 
profesním či soukromém životě nebo 
i v politice dost. Měl jsem tu čest řídit 
Chomutov 2 roky z pozice primátora. 
Nenechal jsem se zastrašit mafiánskými 
výhrůžkami a během krátké doby se mi 
podařilo vypovědět několik pro město 

nevýhodných smluv, jako byla třeba ta 
na pronájem Kamencového jezera na 
50 let. Práci? Já si představuji pod slo-
vem práce asi něco jiného. Současná 
koalice komunistů, Nového Severu a 
ANO toho opravdu moc nepředvedla. 
Vzpomínám si na předvolební plakát s 
textem: „Marek posune Chomutov 
dál”. Nejen, že se Chomutov nikam 
neposunul, ale většina lidí ani neví, kdo 
Marek je. Bohužel jsem zaznamenal 
hlavně jejich pokusy o návrat hazardu 
do Chomutova či přihrávání kšeftů 
kamarádíčkům a spolustraníkům.

Každý Chomutovák vidí, jak naše 
město vypadá, jaký je stav chodníků 
a silnic, kde všude je nepořádek, jak 
špatně se v některých částech města 
parkuje. Investice se musejí dělat s 
rozumem a transparentně. Už nesmí 

vznikat projekty s takovou mírou 
chyb a závad, jako třeba Aquasvět na 
Zadních Vinohradech. Je potřeba se 
zaměřit na Chomutovskou bytovou a 
na smlouvu na správu a údržbu bytů, 
zrychlit odbavování v MHD, zlepšit žití 
na sídlištích…

Zkrátka čeká nás moře práce.

JUDr. Marek Hrabáč (hnutí 
ANO)

Současný primátor neodpověděl na 
otázky, které zajímají občany Chomu-
tova.

David Dinda (Nový Sever)
Současný náměstek primátora 

neodpověděl na otázky, které zajímají 
občany Chomutova.

Jaroslav Komínek (KSČM)
Současný radní neodpověděl na 

otázky, které zajímají občany Chomu-
tova.

MUDr. Marian Bystroň (PRO 
Chomutov)

Opoziční zastupitel neodpověděl na 
otázky, které zajímají občany Chomu-
tova.

Jaroslav Čech (ODS)
Kandidát do zastupitelstva neodpo-

věděl na otázky, které zajímají občany 
Chomutova.

V nejbližší době budou informace 
doplněny o lídry “Za bezpečný domov” 
a “Moderní společnost”, které redakce 
obdržela po podání kandidátek.



14 | rubrika Diskutujte s námi na facebook.com/Chomutovky

Smrt číhá i u vody. 
Podívejte se, co dělat a jak 
pomoci, když se někdo topí

Prázdninové měsíce spojené s 
vysokými teplotami nás lákají k vodě. 
Víte ale, že utonutí je v České repub-
lice druhou nejčastější příčinou úra-
zové smrti u dětí? Roční počty utonu-
lých v ČR jsou průměrně kolem 180 
osob. Věnujte pět minut prevenci a 
přečtěte si jednoduchý návod, jak 
poskytnout první pomoc při tonutí 
dospělých i dětí. 

Příčiny tonutí 
Mezi příčiny tonutí patří: přece-

nění sil, srážky s lodí, neočekávané 
vdechnutí vody, potápěčské a vodácké 
nehody nebo náhlé příhody (epileptický 
záchvat, infarkt aj.). Důležitá je pre-
vence, a to zejména hlídání dětí při kou-
pání, ale i zamezení přístupu k zahrad-
ním bazénům. Pozor dejte také na poží-
vání alkoholu a skoky do neznámé vody. 

Autor: redakce

Jak poskytnout první pomoc při tonutí: 

Zajistěte bezpečnost a zvažte všechna rizika 
(hloubka, proud, jez).
Aktivní tonoucí se snaží udržet nad vodou a v záchvatu paniky 
může vynaložit takovou sílu, že je schopen vás stáhnout pod 
hladinu. Dbejte maximální opatrnosti a pokuste se o záchranu 
ze břehu. 

Použijte dostupné předměty na laně (např. kruh, plo-
vák, větev, PET lahev).
Do vody se nikdy nevrhejte zachraňovat bez pomůcek. Záchrana 
tonoucího je specifická a vyžaduje dovednosti, které ovládají 
vyškolení plavčíci a vodní záchranáři. Jednejte vždy s rozvahou. 

Přivolejte pomoc – další svědky události a zkontak-
tujte tísňovou linku 155. 
Spolupracujte s dispečerem a zodpovězte všechny otázky např. 
či tonutí předcházel úraz, kde je zraněný teď. 

Zapamatujte si místo, kde se tonoucí ztratil pod hla-
dinu (pomocí předmětu/stromu na protějším břehu 
aj.). 

Bezvládné tělo je velké břemeno. Nepřeceňte své síly 
a dobře zvažte, zda jste schopni pomocí pomůcek a 
více zachránců tonoucího vytáhnout z vody. 

Na břehu otočte postiženého na bok a důkladně 
vyčistěte dutinu ústní (voda, nečistoty). Nesnažte se 
„vylévat vodu z plic“ (vstřebá se). 

Zakloňte hlavu a zkontrolujte dýchání. Nedýchá nebo 
lapá po dechu? 
Přesto, že se dnes klade důraz na provádění srdeční masáže, tak 
u osob po tonutí je vhodné použít i umělé dýchání. 

TOMIO
OKAMURA

PATRIK MACÁK
Kandidát na starostu Jirkova

JUDr. JINDŘICH
RAJCHL

Budoucnost a 
bezpečnost
pro NAŠE děti
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Do zastupitelstva města Jirkov kandiduje Patrik Macák
Patrik Macák kan-
diduje jako člen SPD 
za Svobodu a přímou 
demokracie s podpo-
rou PRO. Zeptali jsme 
se kandidáta na pár 
otázek
Co je důvodem Vaší kandidatury 
do zastupitelstva města Jirkov?

Jako rodilý Jirkovák chci, aby naše 
děti vyrostly do doby, kdy se nebu-
deme muset bát, že se jim něco stane. 
Chtěl bych se zaměřit na kulturu, sport 
a bezpečnost našich dětí ve městě Jir-
kov.

Jaké je Vaše občanské povolání?
Začínal jsem s prodejem vlastní 

značky doplňků ke sportování, a jeli-
kož sportuji celý život, tak jsem se dal 
i na dráhu fitness trenéra. Poté jsem 

nastoupil na základní školu jako učitel 
zeměpisu a tělesné výchovy. Před 2 lety 
jsem se stal ředitelem realitní společ-
nosti a u toho jsem zůstal až dodnes.

Jakou máte představu o práci 
pro občany z pohledu Vaší 
profese?

Chtěl bych pomoci v oblasti sportu 
a bezpečnosti, co se týká hlavně dětí. 
Díky pracovním zkušenostem z minu-
losti mám k dětem velmi blízko a mys-
lím si, že je tu dost prostoru na zlep-
šení fungování sportovních činností ve 
městě vůči dětem.

Jelikož jsem zažil poměry na místních 
školách, tak bych rád zapracoval na 
prevenci bezpečnosti dětí. Ať už jsou 
to drogy nebo třeba šikana. Je to stále 
velmi důležité téma a je s tím potřeba 
něco udělat.

Co můžete občanům Jirkova 
nabídnout jako kandidát do 
zastupitelstva?

Myslím si, že mám velké zkušenosti, 
co se týká realitního trhu a manažérské 
činnosti. Můžu nabídnout své službu v 
gesci majetku, ke které mám blízko. Byl 
bych garantem pro to, aby se neroz-
prodával nebo nepronajímal městský 
majetek pod cenou.

Co byste rád změnil nebo zlepšil 
v Jirkově?

Větší podpora sportu a kroužků. 
Musí si všichni uvědomit, že když 
budou peníze na sport a kroužky, tak 
rodiny mají možnost bez jakéhokoliv 
finančního příspěvku dát své dítě na 
jakýkoliv sport nebo kroužek. Sníží 
se tím počet dětí, které jsou obézní 
anebo se „potulují” po ulici.

Jaký je Váš názor na práci sou-
časné koalice v Jirkově?

Zdá se mi, že současná koalice v Jir-
kově za 4 roky neudělala nic špatně, ale 
ani dobře.

autor: Lenka Sabinová

inzerce
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V německém Bad Kötzing reprezentovali Jirkov 
členové lyžařského klubu
Město Jirkov o víken-
du v oblasti sportu 
reprezentovali členové 
lyžařského klubu. 
Závody se konaly 
za hranicemi České 
republiky, a to kon-
krétně v německém 
městě Bad Kötzing.

Počasí se opravdu vydařilo a nejen 
to, úspěchů bylo hned několik. 4x 
první místo, 5x druhé místo a 4x 
čtvrté místo. Nikdo také nepochy-

buje o tom, že ze sebe všichni vydali 
naprosté maximum. Závodní víkend 
byl rozdělen do dvou dnů. V sobotu 
závodníci bojovali v kategorii obří sla-
lom a v neděli ve slalomu.

Po skvělých a vyčerpávajících výko-
nech byla velkou relaxační odměnou 
návštěva aquaparku pro dětské účast-
níky. Ti větší si užili jazzový koncert a 
koncert kapely Brutus.

V nejbližší době se závodníci 
nemohou dočkat dalšího závodu na 
Slovensku ve Spišské Nové Vsi. Nám 
nezbývá nic jiného než gratulovat 
a přát do budoucna mnoho dalších 
úspěchů.

autor: Lenka Sabinová
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Další mladí Piráti vyráží směr Finsko, slavný 
Jokerit zaujala dvojčata Badinkova
 Přestože místní klub 
prošel turbulentním 
obdobím, které poslalo 
seniorský hokej do 
nejnižší možné soutě-
že, práce s mládeží je 
v pirátské organizaci 
stále na velmi dobré 
úrovni. Důkazem 
budiž jména odcho-
vanců, kteří se i nadále 
dostávají do repre-
zentačních výběrů a v 
posledních letech míří 
nejčastěji do finských 
soutěží. Nejčerstvější-
mi odchody jsou dvoj-
čata Badinkova, která 
budou v příští sezóně 
hájit barvy slavného 
Jokeritu Helsinky. 

 V posledních letech zamířili do Skan-
dinávie odchovanci Stanislav Vrhel, 
který strávil téměř dvě sezóny v Lahti 
a zahrál si nejvyšší soutěž dospělých, 
Josef  Koláček, jenž nastupoval v Turku 
v nejvyšší juniorské soutěži za tamní 
TUTO, Vojtěch Husinecký, jehož slu-

žeb využívaly mládežnické týmy slavné 
Tappary Tampere a který nyní podle 
všeho vyrazí do kanadské juniorské 
WHL, nebo Štěpán Němec, jenž sbíral 
zkušenosti v mládeži Jukuritu z Mikkeli. 

 Všichni prošli také českými národ-
ními týmy svých kategorií, což platí 
rovněž o dvojčatech Badinkových. 
Obránce Dominik i útočník Daniel by 
se v českých soutěžích posunuli mezi 
juniory, jenže v Chomutově by hráli 
jen druhou nejvyšší soutěž své katego-
rie, tudíž byl jejich odchod v podstatě 
nevyhnutelný, neboť oba budou bojo-
vat o světový šampionát osmnáctile-
tých. 

 „Kluci nám samozřejmě budou 
chybět, protože v závěru předešlé 
sezóny za juniory už nastupovali a patří 
k rozdílovým hráčům, které bychom v 
juniorce potřebovali, ale jsou to repre-
zentanti, pro které by druhá nejvyšší 
soutěž juniorů nebyla dostačující, aby 
si místo v národním týmu udrželi. Ani 
druhá liga mužů nemá pro reprezen-
tační trenéry takový zvuk, aby absenci 
extraligy juniorů nahradila,“ přibli-
žuje šéf  chomutovské mládeže Petr 
Jíra, jehož slova potvrzuje Dominik 
Badinka. „Sestup juniorů byl asi nej-
pádnější argument pro odchod. Kdyby 
tu byla extraliga juniorů, určitě bychom 
víc přemýšleli nad tím, že zůstaneme 
doma,“ shrnuje za oba mladíky. 

 Ti nakonec míří do helsinského 
Jokeritu, za nějž v kategorii do dva-
ceti let, kde budou působit, naposledy 
nastupovalo pět hráčů, kteří prošli 
posledním draftem do NHL. Patřil 

mezi ně i český útočník Jaroslav Chme-
lař, jehož si vybrali New York Rangers. 

 Nejvýše byl vybrán kapitán Samu 
Salminen, na něhož ukázali New Jer-
sey Devils, ve třetím kole přišli na 
řadu také obránce Kasper Kulonummi 
(Nashville) a útočník Miko Matikka 
(Arizona). Chomutovští odchovanci 
se stávají členy tamní akademie se 
vším, co k tomu náleží. „Ve Švédsku 
se jednání táhla, tak jsme přes agenta 
začali řešit Finsko. Jokerit nás chtěl 
hned a jednal nejrychleji,“ popisuje 
Daniel Badinka. „Navíc je to v hokeji 
pojem,“ doplňuje s úsměvem jeho 
dvojče Dominik. 

 Odchod odchovanců do věhlas-
ného klubu vnímá šéf  mládeže logicky 
poněkud rozporuplně, přestože si 
uvědomuje, že je jedná o více než dob-
rou vizitku práce místních mládežnic-
kých trenérů. „Jako šéf  chomutovské 
mládeže bych byl raději, kdybychom 
hráli nejvyšší soutěž juniorů a kluci 
mohli zůstat, na druhou stranu každý 
případný úspěch našich odchovanců v 
kvalitních evropských soutěžích je pro 
naši práci s mládeží dobrá reklama. 
Kluky budeme sledovat a uvidíme, jak 
se jim bude dařit,“ reaguje Petr Jíra. 

 Podle hlavního kouče juniorů má 
odchod do zahraničí ve srovnání s 
přesunem v rámci České republiky i 
další výhodu. „Zůstávají nám práva 
obou kluků, takže se vzestupem seni-
orského hokeje by nám v budoucnu 
mohli případně pomoct,“ vysvětluje. 
Oba už navíc za áčko nastoupili. Domi-
nik Badinka odehrál tři zápasy základní 

části krajské ligy (2+1) a v play-off 
byl i přes zranění nejproduktivnějším 
bekem týmu (1+4). Útočník Daniel 
Badinka měl v dlouhodobé části prů-
měr dva body na utkání, když ve třech 
startech dvakrát skóroval a přidal čtyři 
asistence. Navíc vystřídal na pozici nej-
mladšího střelce v historii áčka Jakuba 
Lauka, neboť skóroval v 16 letech a 15 
dnech. 

 Junioři Jokeritu se v posledním ode-
hraném ročníku probojovali do čtvrt-
finále nejvyšší soutěže, kde vypadli, 
klub však nebude mít po odchodu z 
KHL v nadcházejícím ročníku seni-
orský tým. „Kluci jsou ročník 2005, 
takže vlastně budou hrát ve Finsku o 
kategorii výš. Možná je to i výhoda, 
protože se budou soustředit jen na 
svůj tým a nebudou zbytečně koukat 
nahoru,“ domnívá se Petr Jíra směrem 
k absenci mužstva dospělých. „Nás to 
od dohody s Jokeritem neodrazovalo. 
Draft se nás bude týkat až za dva roky, 
protože jsme pozdní 2005, takže to 
bereme spíš i jako boj o místo v týmu 
pro Liigu 2023/2024,“ hlásí Dominik 
Badinka. 

 Mladí hokejisté budou dalšími 
vyslanci chomutovského hokeje v 
zemi tisíce jezer, ovšem Piráty budou 
sledovat i nadále. „Vždycky budeme 
vzpomínat v dobrém, protože jsme tu 
s hokejem začínali a měli jsme parádní 
servis včetně trenérů. Klub nám bude 
chybět, ale ve volném čase se určitě 
podíváme, co je nového a jak se týmům 
daří,“ uzavírá Daniel Badinka za oba. 

Autor: piratichomutov.cz

Chomutov hlásí posily, přichází i druhý nejlepší 
střelec Divize
Celek Tomáše Smoly 
před startem nového 
ročníku Divize posi-
luje obranné i útočné 
řady. Za severočeský 
celek budou hrát 
odchovanci i bývalí 
hráči, kteří v posled-
ních letech působili 
mimo chomutovský 
celek. 

Po roční pauze se na sever Čech vrací 
brankář Radim Švejda, který už předtím 
tvořil brankářskou dvojici s Radkem 
Zaťkem. Nyní by se o stopáž v brance 

měl porvat s Janem Stránským, jenž byl 
v minulém ročníku stěžejním článkem 
týmu Jana Hyneše a později také Miro-
slava Pavlova. 

V rámci obranných řad se do diviz-
ního kádru posune Lukáš Liška, který 
strávil poslední léta v prvoligových 
Teplicích. Mladý bek hrál spíše za mlá-

dež a béčko v České fotbalové lize. V 
posledním ročníku ČFL B nastoupil do 
dvanácti duelů.  

Velkým přírůstkem do kádru je 
útočník Jan Kopta, který mosteckému 
Baníku letos vystřílel postup do vyšší 
ligy. S osmnácti góly byl druhým nej-
lepším střelcem Divize B, o jednu 
branku více vstřelil například náš Mar-
tin Boček.  

Do Chomutova se z Mostu vrá-
tili také Marek Chaloupka a Danyil 
Dolechek. Druhý jmenovaný odešel 
na zkoušku do Opavy, pokud by neu-
spěl, zapojil by se do týmu Tomáše 
Smoly. Na zkoušku dorazí také Filip 
Turek, který dříve za FCCV hrál. Po 
půlroční pauze se do přípravy zapojil 
také Lukáš Svoboda. 

Autor: redakce 

Pětice Levhartic získala evropské stříbro, 
Kadlecová v All star týmu turnaje
V sobotu 16.7. vyvrcho-
lil v maďarské Šoproni 
evropský šampionát 
žen do 20 let.

České reprezentantky se po dlou-
hých 20 letech probojovaly do finále, 
kde bohužel nestačily na Španělky. 
I přesto se jedná o veliký úspěch s 
výraznou chomutovskou stopou, kte-
rou navíc ještě podpořila Valentýna 
Kadlecová, která byla nominována do 
All star týmu turnaje. 

 Základní skupinou zvládly svěřen-
kyně Romany Ptáčkové na výbornou, 
když postupně zdolaly Maďarky, Fran-
couzky a na závěr skupiny A i Nizo-
zemky. V osmifinále pak vyzval český 
výběr Belgičanky, které hráčky s nápi-
sem ČESKO na hrudi zdolaly 65:42. 
K tomuto vítězství přispěla výrazně 
Valentýna Kadlecová, jež byla s 15 body 
nejlepší českou střelkyní. Ve čtvrtfinále 
čekal národní tým souboj s Polskem, 
které nestačilo kvalitou českému týmu 
a prohrálo s Češkami 43:63. Nejlepší 
Levharticí ve čtvrtfinálovém duelu byla 
Eliška Brejchová s osmi body, která 
den po čtvrtfinálovém duelu oslavila 
v Šoproni devatenácté narozeniny. V 
semifinále pak došlo na reprízu sou-
boje ze skupiny A, kde lvice narazily 
na reprezentantky galského kohouta. 

Ptáčkové výběr s velkým přispěním 
Levhartic, jež zapsaly 34 z 65 českých 
bodů, zdolal Francouzky i po druhé a 
měl jistotu medailového zisku. Odcho-
vankyně chomutovského basketbalu 
Kadlecová zaznamenala v semifiná-
lovém duelu 23 bodů a vykročila tak 
pomalu, ale jistě do All star týmu tur-
naje. Ve finálovém duelu, který vysílal 
i ČT Sport Plus, došlo na souboj se 
Španělkami. Stejně jako Češky, prošly i 
Španělky turnajem bez porážky a finá-
lové utkání tak slibovalo úpornou bitvu. 
Českému týmu v bitvě o zlato chybělo 
možná trochu více umu, možná trochu 
více klidu, anebo snad i trochu toho 
pověstného štěstíčka, neboť Češkám 
nevycházelo zakončení podle představ 
a v duelu, který byl defenzivní bitvou, 
podlehly naše ženy Španělkám 42:47. 

 Finálový neúspěch vůbec nesnižuje 
výborný výsledek českého týmu, který 
po dvaceti letech opět získal medaili v 
této věkové kategorii. Z pětice Lev-
hartic byla na šampionátu vidět nej-
více Valentýna Kadlecová, která byla s 
80ti body nejlepší českou střelkyní na 
evropském šampionátu a jako jediná 
česká hráčka se dostala i do All star 
týmu mistrovství Evropy. Poměrně 
dlouhou dobu byla druhou nejlepší 
českou střelkyní další Levhartice Eliška 
Brejchová, jejíž střelecká úspěšnost v 

play-off trošku opadla, ale i tak zazna-
menala v Šoproni 49 bodů. Jesika Hiba-
lová plnila na šampionátu většinu času 
roli druhé rozehrávačky za Kateřinou 
Zeithammerovou, pro osmnáctile-
tou rodačku z Prahy šlo v nadsázce o 
takový trénink na následující ročník, 
kde by měla v podobné roli zastupo-
vat zkušenou chomutovskou roze-
hrávačku a osobnost RENOMIA ŽBL 
Kateřinu Bartoňovou. Svou bojovnost 
ukazovalo také duo Monika Fučíková 
a Lucie Ceralová, druhá jmenovaná si 
svými výkony dost možná řekla u tre-
néra Rešetára o větší prostor v Lev-
hartí rotaci hráček. 

 Pro samotný chomutovský klub se 
jedná o velký úspěch a velký potencio-
nál do následují sezóny. „Holkám moc 
gratuluji, je to velký úspěch a zároveň 
skvělá reprezentace našeho klubu 
a našeho města,“ říká majitel klubu 
Petr Drobný. Poslední chomutovskou 
medailí z velké akce bylo stříbro Micha-
ely Krejzové z evropského šampionátu 
do 16 let z roku 2014. Stříbrné medai-
listky čeká teď lehký odpočinek a v 
srpnu by se pak měly Levhartice sejít 
ke společné přípravě na následující 
ročník.

Autor: redakce
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Jak být offline
Lidská vlastnost, která 
má v současné době 
cenu zlata? Schopnost 
rozhodnout se, být 
určitý čas off-line, mimo 
zajetí sociálních sítí, 
hromadných konverzací 
a nekonečných emailů, 
a své rozhodnutí dodr-
žet.
Přitom život off-line je v  ledasčem 
veselejší, intenzivnější a efektivnější. 
Lidé bez závislosti na svých mobilních 
telefonech (a médiích obecně) nejsou 
neustále rozptylováni různorodými 
upomínkami, odpustí si vyřizování 
emailů po 10. hodině večer a neza-
seknou se v  půlce důležité práce 
nad článkem pojednávajícím o  tom, 
která herečka ukázala na slavnostním 
večeru více kůže. Ve výsledku mají 
více času, méně stresu a také lépe spí.

Podle různých výzkumů tráví lidé 
na internetu poměrně značnou část 
dne. Dospělí hledí denně do telefonu 
zhruba 2,5 hodiny a on-line“ jsou 
klidně 6 - 10 hodin. Děti průměrně 
kolem 7 hodin. Přitom by stačilo 
dodržovat několik jednoduchých 

zásad a pravidel (a nainstalovat si na 
svém chytrém telefonu pár chytrých 
aplikací) a  problém by byl vyřešen. 
Je totiž v pořádku být ve spojení se 
světem. Není ale nutné, být v tomto 
spojení bez pauzy celý den a omezo-
vat kvůli tomu své bezprostřední okolí 
neustálým nahlížením do mobilního 
telefonu.

1. Kupte si nástěnné hodiny a budík 
a minutku - vyhnete se díky tomu 
neustálé kontrole telefonu, která 
vás svádí k otevírání jiných aplikací.

2. Používejte papírový diář.

3. Na emaily odpovídejte pouze 
ve vyhrazené pracovní době. Je 

v  pořádku mít vyřešeny všechny 
své záležitosti, každá práce ale má 
končit v určitou hodinu a zbytek 
může počkat na ráno.

4. Nenoste si telefon do ložnice, 
nepoužívejte jej před spaním ani 
bezprostředně ráno po probuzení.

5. Nenoste si telefon ke stolu spolu 
s jídlem.

6. Vypněte si upozornění (notifikace) 
aplikací, nebo aplikace rovnou 
smažte a sociální sítě kontrolujte 
pouze přes počítač.

7. Hromadné konverzace ztlumte či 
z nich odejděte.

8. K omezení času stráveného u tele-
fonu či počítače využijte chytré 
aplikace jako například Social 
Network Limiter, Offtime či Free-
dome. Zde si můžete nastavit, 
kolik času chcete trávit na sociál-
ních sítích či na jiných oblíbených 
webech. Když se čas překročí, 
aplikace se automaticky zablokuje. 
Některé telefony ani nevyžadují 
stahování dalších programů, pro-
tože podobnou funkce lze spustit 
jednoduše přímo přes nastavení 
telefonu.

9. Pokud nic z toho nezabírá, vyhle-
dejte odborníka.

Autor: Tereza Pachtová

Jak si zařídit domácí dílnu
Patříte mezi šťastné 
majitele dílny? Nebo si 
právě v garáži, ve skle-
pě či na chalupě jednu 
budujete? Zkontrolujte 
si, zda máte vše, co by 
v ráji kutila nemělo 
chybět.

Je jasné, že každá činnost vyžaduje 
jiné nástroje. V dílně elektrikáře budou 
převažovat dráty a pájky, zatímco truh-
lář si své doupě vybaví spíš hoblíky 
a dláty. Přesto existuje základní dílenské 
vybavení, které využije každý řemeslník.

Pracovní stůl
Srdcem každé dílny je samozřejmě 

dostatečně prostorný a  bytelný pra-
covní stůl, pořádně osvětlený nejlépe 
z několika různých úhlů. Stůl by měl mít 
dostatečně tvrdou a silnou desku, vhod-
nou pro připevnění svěráku.

Vrtačka
Příklepová pro vrtání i  jako pohon 

dalších nástavců, aku vrtačka pro šrou-
bování a broušení, nebo elektrická pro 
vrtání do zdiva a kamene. Při nákupu 
se zaměřte nejen na kapacitu akumulá-
toru, ale i na to, jak Vám vrtačka „padne 
do ruky“.

Šroubováky a klíče
Šroubováky různých tvarů a  veli-

kostí má v  zásobě určitě každý muž, 
a  to i  takový, který se za domácího 
kutila vůbec nepovažuje. Přestože exi-
stuje zhruba deset druhů šroubováků, 
pro běžné použití by Vám mělo stačit 
několik velikostí plochého a křížového. 

To samé platí i pro francouzské klíče – 
bez nich neopravíte kapající kohoutek 
ani jízdní kolo. V domácnosti také často 
využijete zahnuté inbusové klíče, třeba 
při sestavování nábytku.

Kladiva, kleště, brusky, pily, 
sekery

Nezvládnete bez nich žádnou 
opravu ani montáž. Chcete si postavit 
vlastní plot, stůl nebo domek ve větvích 
stromů? Pak se bez těchto základních 
pomocníků určitě neobejdete.

Organizéry, kufry na nářadí, 
zásuvky

Přehledně srovnané přihrádky plné 
šroubů, matic, hmoždinek, podložek 
a hřebíků potěší srdce každého kutila. 
Své stálé místo by měly mít i  tužky, 
metr, odlamovací nůž, brusný papír, 
ochranné brýle a rukavice. Při práci Vás 
tak nebude zdržovat neustálé hledání 
základních nástrojů. Rozhodně nezapo-
meňte mít po ruce také hasicí přístroj 
a lékárničku.

Autor: Jana Jůzová

Letní úrazy a jak jim předcházet
Prázdniny jsou jed-
ním z nejaktivnějších 
období v roce, časem 
relaxace i dobrodruž-
ství. Slunečné letní 
dny lákají k různým 
pohybovým aktivitám, 
končit ale mohou 
nepříjemným úrazem.

Trávíme více času v přírodě, sportu-
jeme, cestujeme a vystavujeme se tak 
vyššímu riziku. Většině jde však jedno-
duše předejít. Mezi běžná letní zranění 
patří lehké odřeniny a poranění konče-
tin zapříčiněné pádem. Bohužel se oje-
diněle vyskytnou i vážné úrazy hlavy a 
páteře nebo těžké zlomeniny.

A proto čeho se vyvarovat a jak 
se chránit.

Nepřepínat se
U většiny činností, ať už jde o pou-

hou pěší túru či sportovní výkon, 
nepřeceňujte své schopnosti.

Příčinou velkého množství zranění 

je únava a nepředpokládaná nároč-
nost výkonu. Proto vždy vše pečlivě 
naplánujte a v průběhu výkonu dělejte 
pauzy nejlépe ve stínu a také dodr-
žujte energetický (energetická tyčinka 
nebo čokoláda) a pitný režim. Buď 
čistou vodu a nebo tzv. iontový nápoj. 
V případě výletu v neznámé krajině 
nebo méně obydlené lokalitě si zjistěte 
vzdálenosti do nejbližší obce, případné 

pomoci – nosit mobil je dnes samo-
zřejmostí, zjistěte si dopředu kontakt 
na horskou službu nebo RZP apod.

 Ochrana
Na trhu máme dnes celou řadu 

ochranných prostředků. Nejběžnější 
příčinou vážného úrazu je nepoužití 
ochranných prostředků při sportování 
jako jsou přilby, chrániče končetin a 
páteře – takzvané páteřáky. Přilba by 
měla být součástí výstroje při většině 
sportů jako je cyklistika, in-line brus-
lení, skateboarding apod. Na brusle či 
skate je nutné přidat chrániče končetin, 
zvláště zápěstí. Mimo poranění hlavy je 
totiž nejčastějším úrazem rozbité, zlo-
mené nebo vykloubené koleno, loket 
nebo zápěstí. Statistiky uvádějí, že cyk-
lista bez helmy má 7x vyšší riziko pora-
nění hlavy a 9x vyšší riziko vážného 
poranění mozku. A navíc, bez přilby 
na kole riskujete nejen život, ale také 
výplatu pojistky.

Vodní sporty
Koupání je nejoblíbenější letní akti-

vitou. Zde opět platí nepřepínat své 
schopnosti, nepouštět se daleko od 
břehu, neskákat do neznámých míst, 
a především mít z vody respekt. Bez 

ohledu na to, kolik vám je let a jak 
zdatní jste plavci, nebezpečí utonutí 
hrozí i vám. Bohužel vážná zranění 
hlavy a páteře po skoku do vody jsou 
v létě poměrně častá. Takové úrazy 
mohou skončit i ochrnutím nebo 
smrtí. U moře buďte velmi obezřetní. 
Neplavte příliš daleko od břehu a vždy 
plavejte s doprovodem. Mohla by vás 
chytnout křeč, a než by k vám někdo 

doplaval, mohlo by být pozdě. A také 
neměli byste do vody skákat rozehřátí. 
Vždy se nejprve ošplíchejte na konče-
tinách a obličeji. U malých dětí obličej 
vynechte. A opět je důležitý dohled, 
dítě se může utopit i ve velmi mělké 
vodě. V hlubší vodě nebo v bazénu 
stačí i chvilka nepozornosti a dítě zmizí 
pod hladinou. Proto je mějte neustále 
na očích.

Skákání na trampolínách
Další častou a oblíbenou letní akti-

vitou je skákání na trampolíně, a to 
především u dětí ve věku od 6 do 
12 let. Dbejte na to, aby na trampo-
líně skákalo pouze jedno dítě, aby se 
děti nesrazily při skoku. I zde je nutný 
dohled dospělé osoby, a to i v rámci 
pohybu ostatních dětí okolo trampo-
líny nebo i pod ní. Pozor na přemety, 
mohou být velmi nebezpečné. Určitě 
pro akrobatické prvky je nezbytná 
předchozí příprava, instruktáž a nácvik 
s dopomocí kompetentní osoby.

Poškození očí UV zářením
V létě nezapomeňte nosit kvalitní 

sluneční brýle s UV filtrem, a to hlavně 
u vody, která odráží velké množství 
slunečních paprsků a tím se oči mohou 
poškodit, počínaje prostým zánětem 
spojivek až po závažnější škody, někdy 
i trvalého rázu.

Dovádění na hřišti
I obyčejné hraní na veřejném dět-

ském hřišti může být rizikové. Zvláště 
při větším počtu dětí. Mezi nejčastější 
letní úrazy z hřiště patří pohmoždě-
niny, zvrtnutý kotník, otřes mozku, zlo-
meniny, ale i poranění hlavy a mozku. 
Proto mějte i zde děti pod neustálým 
dohledem.

Popáleniny
Prázdninovou pohodu může překa-

zit nepříjemná popálenina, a to hlavně 
u dětí. Ty by měly být od ohně v dosta-

tečné vzdálenosti, aby do něj nespadly. 
Velký pozor by se měl dávat i při při-
kládání, protože děti rády přihazují do 
ohně v nestřežený okamžik. Pozor také 
na rozpálený gril a dostatečný odstup 
zvláště malých dětí.

Dohled

Dohled je alfou a omegou prevence 
všech úrazů. I při maximálním úsilí se 
poraněním, zvláště těm dětským, nedá 
úplně zabránit. Prevencí se však dají 
následky úrazů zmírnit, proto buďme 
ostražití a hlavně předvídaví. Je sta-
tisticky dokázáno, že helma zmírní 
vážnost úrazu hlavy až o 85 %. Pokud 
dáváte dětem ochranné pomůcky, 
měli byste je používat také. Děti pak 
nebudou mít zábrany nosit přilbu nebo 
chrániče, budou je používat i o samotě 
a budou to dělat automaticky. Důle-
žitá je i osvěta. Mluvte se svými dětmi 
a vysvětlujte jim, proč jsou určité čin-
nosti nebezpečné a co by se mohlo 
stát, jak se mají chovat na hřišti, nelézt 
příliš vysoko, rizika kolotočů a houpa-
ček apod.

Pojištění
Pamatujte na možnost pojištění. Na 

trhu jsou i krátkodobé pojistky, a tak 
není nutné uzavírat dlouhodobou úra-
zovou pojistku. Můžete se pojistit na 
dobu dovolené nebo děti na pobyt v 
letním táboře. Pojištění vás neochrání 
před úrazem, ale pomůže s náklady 
s úrazem spojenými, jako je lékařské 
ošetření, pobyt v nemocnici, rehabi-
litace a rekonvalescence a případné 
trvalé následky. A to zvláště při pobytu 
v cizině.

Krásné letní dny Vám všem přeje
MUDr. Ota Staňo, orto-

péd a traumatolog,
lídr Hnutí Správná volba pro 

Zdraví a Sport do komunálních 
voleb ve městě Chomutově.

MUDr. Ota Staňo
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Cupra formentor VZ5 – Pětiválec!
Vrcholná divize špa-
nělské automobilky 
Seat korunovala oslavy 
svých třetích narozenin 
představením něčeho, 
co v době tuhnoucích 
emisních limitů nikdo 
nečekal…

Značka Cupra se v rámci celého kon-
cernu VW Group profiluje jako jedna 
z těch nejdynamičtějších. A to nejen v 
oblasti stylistiky, ale také dynamiky růstu 
prodejů. Zaměřena je na emoce budící, 
a proto především velmi rychlé vozy, 
nicméně se etabluje také jako průkopník 
mobility budoucnosti. Cupra je napří-

klad spolutvůrcem a jedním z hlavních 
protagonistů nového šampionátu elek-
tromobilů PURE ETCR a její produkční 
typ Formentor v plug-in hybridním pro-
vedení e-Hybrid jsme vám představili v 
letošním červnovém vydání Automobilu. 
Formentor je prvním vozem vyvinutým 
výhradně pro značku Cupra a pro své 
kvality se dostal až do finále renomované 
ankety o evropský Vůz roku (COTY) 
2021. Teprve pak se však dočkal své sku-
tečně špičkové varianty…

Cupra Formentor VZ5 se stává prv-
ním automobilem koncernu Volkswagen 
postaveným na platformě MQB Evo, 
jenž je osazen pětiválcovým motorem. 
Pod přední kapotou je napříč uložen 
agregát 2.5 TFSI z dílen Audi Sport, 
známý zejména z vozů Audi RS 3 nebo 
TT RS. Dosahuje výkonu 287 kW (390 

k) v rozmezí 5700 až 7000 min-1 a toči-
vého momentu 480 N.m již od 2250 
min-1. Navazuje na něj sedmistupňová 
dvouspojková převodovka distribuující 
točivý moment mezi obě nápravy. For-
mentor VZ5 zrychlí z klidu na 100 km/h 
za pouhých 4,2 s a dosáhne nejvyšší 
rychlosti elektronicky omezené na 250 
km/h. Standardně dodávané adaptivní 
tlumiče DCC nabízejí 15 úrovní plynule 
nastavitelného tlumení, což umožňuje 
zvolit pro každé kolo zvlášť nejlepší cha-
rakteristiku v závislosti na provozních 
podmínkách a jízdním režimu zvoleném 
řidičem. Náležité zpomalení zajistí šesti-
pístkové třmeny Akebono.

Dynamické proporce Formentoru 
VZ5 umocňují vizuálně zvýrazněná 
záď a dlouhá kapota, která má u verze 
VZ5 specifický design. Její prolisy svádějí 
pohled k logu Cupra na černé masce 
chladiče s novým rámečkem v matně 

černém odstínu. Pod ní je v nárazníku 
umístěna rovněž nově navržená mřížka 
otvoru pro přívod vzduchu. Pod světlo-
mety se nacházejí dva dodatečné nasá-
vací otvory, dodávající vozu ještě agresiv-
nější tvář. Krajní části předního spoileru z 
uhlíkového kompozitu usměrňují prou-
dění vzduchu k chladičům stlačeného 
vzduchu. Záď ozvláštňuje specifický 
zadní difuzor z uhlíkových kompozitů ve 
spojení se čtyřmi koncovkami výfukové 
soustavy. Kromě nového šedého laku 
Taiga bude Formentor VZ5 k dispozici 
také v odstínu černá Midnight nebo s 
matnými laky šedá Magnetic Tech Matt a 
modrá Petrol Blue Matt. V interiéru slaví 
svoji premiéru především zcela nová 
skořepinová sedadla CUP s čalouněním 
černou kůží nebo kůží v modrém odstínu 
Petrol Blue, jež vznikla ve spolupráci se 
specializovanou společností Sabelt.

Zdroj: automobilrevue.cz

Hobby na všechny možné způsoby
Svět je plný obzorů 
a skýtá nám nepřeberné 
množství možností, jak 
trávit volný čas. Téměř 
každý máme své hobby, 
pro někoho jím je práce 
na milované zahradě, 
domácí mazlíček, oblí-
bená sportovní aktivita 
a nebo také sbírání zají-
mavostí!
Sběratelství bývá celoživotním koníč-
kem, začne v  dětství pár figurkami 
z  oblíbených čokoládových „kin-
der vajíček“ vystavených na poličce 
a najednou je z toho úctyhodná sbírka 
13 000 sběratelských kousků za více 
než čtvrt milionu korun. Nejčastěji se 
setkáme s filatelisty (sběrateli poštov-
ních známek), filokartisty (sběrateli 
pohlednic) či numizmatiky (sběrateli 

mincí), jestliže jsou pro vás tito sběra-
telé tak trochu podivíni, co říkáte na 
sbírku více než 1 500 pytlíků na zvra-
cení používaných pasažéry v letadlech? 
Tomu se říká vášeň, stejně tak jako 
zápalu pro velice originální sbírku muže 
z Brněnska. Ten již řadu let sbírá pre-
zervativy, jichž vlastní něco přes 2 500. 
Svou sbírku by velice rád rozšířil dost 

vybranými kousky jako je kondom z 19. 
století vyrobený z gumy, který méně 
movití náruživci prali a k jeho údržbě 
sloužil stojánek na sušení, krém na 
údržbu a pudr zabraňující slepení stěn 
k sobě. Je ale nepravděpodobné, že jej 
dodnes ještě někdo stále používá, musí 
se tedy spokojit s kondomy ve tvaru 
hlavy například Usámy bin Ládina nebo 

nynějšího českého prezidenta Miloše 
Zemana.

Sbírání je opravdu hobby pro radost 
a  s  každým novým kouskem roste 
nadšení a  touha po dalším novém 
„úlovku“. V České republice, v zemi 
„pivařů“ rozhodně nechybí sběra-
telé pivních etiket. Nejvíce jich bylo 
nasbíráno neuvěřitelných téměř 400 
tisíc. Nejcennějšími kousky v tomto 
odvětví jsou staré etikety vzniklé před 
rokem 1948.

Každý sběratel při pátrání po 
nových kouscích spoléhá také na 
štěstí. Symbolem štěstí je od pradávna 
jetelový čtyřlístek a najít ho je někdy 
štěstím samo o sobě. Vy už jste někdy 
našli svůj čtyřlístek? Kupříkladu já ne, 
proto je pro mě, o to více, nepochopi-
telná sbírka 10 tisíc čtyřlístků nasbíra-
ných jedním člověkem. Lidé dokonce 
sbírají pětilístky, šestilístky a dokonce 
i sedmilístky.

Sbírat se dá cokoliv a  kdekoliv. 
Vytvořte si také svou sbírku…nebo 
ji už máte?

Text: Vlastimila Smílková

Svobodná dovolená? Jedině v karavanu
Dovolenou si každý 
představuje jinak. 
Někdo vydrží ležet 
na stejné pláži celé 
dlouhé dny i týdny, 
jiný se raději přesouvá 
z místa na místo, aby 
toho stihl vidět a zažít 
co nejvíc.

K  druhému způsobu cestování se 
skvěle hodí karavan. Při každoden-
ním přejezdu jste pořád „ve svém“, 
a  nemusíte neustále hledat vhodné 
ubytování. A když se vám nějaké místo 
zalíbí, jednoduše se na něm zdržíte tak 
dlouho, dokud vás to bude bavit. Jaké 
další výhody má domov na kolečkách?

Pracujte na cestách
Pandemie koronaviru prokázala, že 

není nutné každý den trávit 8 hodin 
v kanceláři, ale že je možné některá 
zaměstnání vykonávat prakticky 
odkudkoliv. To už dávno vědí tzv. 
digitální nomádi, nejčastěji pracovníci 
na volné noze, kteří cestují po celém 
světě a zároveň pracují. K takovému 
životnímu stylu se obytný vůz hodí 
dokonale, buď půjčený, nebo vlastní 

a přizpůsobený na míru individuálním 
potřebám.

Pro koho se ještě karavan 
vyplatí

Kromě nezávislých cestovatelů 
a  digitálních nomádů je caravaning 
vhodný třeba pro sportovce, kteří jsou 
ve svém obytném voze dostatečně 
mobilní a zároveň si mohou veškeré 
své vybavení vézt s sebou. Samostat-
nou kapitolou jsou mezi příznivci kara-
vanů lidé v důchodovém věku. Ti mají 

na cestování dostatek času a na dovo-
lené tak mohou trávit celé měsíce, 
takže svůj mobilní domov dostatečně 
využijí.

Na co si dát pozor
1. Na maximální přípustnou 

hmotnost  – za přetížený karavan 
můžete zaplatit vysokou pokutu,

2. na správné rozmístění věcí 
v karavanu – lehké nahoru, těžké dolů 
a doprostřed,

3. na pravidla kempování mimo 
oficiální kempy – zvláště na rozdíl mezi 
„nocováním“ a „kempováním“.

Před první jízdou si nanečisto 
vyzkoušejte, jak se s vaším karavanem 
manévruje, parkuje a  couvá. Oproti 
osobnímu vozidlu Vás může překvapit 
jeho výška a také výhled ze zpětných 
zrcátek. Vše si proto předem nacvičte, 
aby Vás na dovolené nic nepřekvapilo.

Text: Jana Jůzová

Jdu do komunální politiky, říká Sabina Lecjaksová
Mgr. Sabina Lecjak-
sová kandiduje za 
Svobodu a přímou 
demokracii (SPD) s 
podporou strany PRO.

Co je důvodem Vaší kandida-
tury do zastupitelstva města 
Chomutov?

Jsem rodačka z Chomutova a kan-
diduji za stranu PRO. Současná situ-
ace v Chomutově mi nepřijde ideální, 
proto jsem se rozhodla kandidovat a 
přispět v oboru bezpečnosti.

Jaké je Vaše občanské povolání?
Při škole jsem pracovala v bezpeč-

nostní agentuře. Nyní jsem obchodní 
manažerka. Do budoucna bych se 
k práci v oboru bezpečnost určitě 
chtěla vrátit a uplatnit své znalosti v 
praxi.

Co můžete občanům Chomu-
tova nabídnout jako kandidát do 
zastupitelstva?

Chci zlepšit hlavně bezpečnost ve 
městě. Myslím, že městští policisté by 
měli být více vidět v ulicích, v městském 
parku, dále v centru města a na sídli-
štích. Místo radarů na Palackého ulici 
bych raději viděla vhodné a moderní 
dopravní řešení. V současné době je to 
spíš „kasička na peníze” než smysluplné 
řešení pro občany města Chomutov.

Co byste ráda změnila nebo 
zlepšila v Chomutově?

Mám za to, že Chomutov by si 
zasloužil nový, mladistvý nádech ovliv-
něný pohledem nové generace, která 
se příliš do veřejného života nezapo-
juje.

Jaký je Váš názor na práci sou-
časné koalice v Chomutově?

Konkrétně se vyjadřovat k práci koa-
lice v Chomutově nechci, ale obecně 
mohu říct, že nejsem s jejich prací 
spokojena. Proto jsem se rozhodla, 

že možnou cestou je ukázat, že exis-
tují odborná a smysluplná řešení pro 
všechny občany.

Autor: redakce
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Křížovka o mobilní telefon v hodnotě 2000 Kč!
Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. 8. 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 operátora. Výherce budeme telefonicky kontaktovat.

Jedním z klíčů komunikace je umění rozpoznat, kdy je dobré něco říct
a kdy (viz. tajenka)

SOUTĚŽ!
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Houbová smaženice s vejci
Vzhledem k nadcházející houbové sezóně bychom Vám 
rádi připomněli klasický recept na tuto pochoutku

Suroviny:
1 velká cibule
1 lžíce másla nebo 
drobně pokrájený špek
sůl
1 utřeného česneku 
(nemusí být)

200 g čerstvých hub nebo 
mražených, předvařených
pepř mletý
drcený kmín (nemusí být)
6 rozšlehaných vajec 
dle velikosti

Postup
• Na plátku (lžíci) másla nebo kousku pokrájeného špeku 

osmažíme cibulku.
• K cibulce přidáme pokrájené, krátce předvařené a oka-

pané houby, orestujeme, dochutíme solí, pepřem, kmínem, 
česnekem a vmícháme rozšlehaná vejce, která za stálého 
míchání necháme srazit.

• Podáváme s čerstvým pečivem nebo česnekovým toustem.

TIP: Smaženici můžete připravit také na slanině nebo libové 
šunce a zasypat čerstvou jarní cibulkou.

Dobrou chuť

Chraňte se před klíšťaty, která sáním krve 
přenášejí životu nebezpečné infekce!
Letošní sezóna klíšťat již 
začala a je v plném běhu. 
Chraňte se před klíšťaty. 
Lze se s nimi setkat 
prakticky kdekoliv - na 
zahradě, v parku, u vody 
a v lese. Klíšťata mohou 
přenášet různé nákazy. 
Hlavní zásadou je zabrá-
nit napadení klíšťaty při 
pobytu v přírodě, a dále 
jejich včasné a správné 
odstranění, pokud 
k napadení došlo.

Ochrana před klíšťaty
Noste oblečení (zejména kalhoty) 
z  hladké, světlé látky; nevhodné je 
tmavé oblečení z látky s „vlasem“.

Používejte repelentní přípravek, 
který je vhodné aplikovat na oble-
čení, zejména na spodní část nohou, 
od kolen níže. Pokud je u přípravku 
uvedeno dávkování a doba účinku na 
komáry, je třeba počítat s tím, že pro 
klíšťata bude účinnost přibližně polo-
viční.

V  terénu ohroženém výskytem 
klíšťat si raději nesedejte (nelehejte) 
na zem, ani při použití pokrývky jako 
podložky.

Pohybujte se hlavně po cestách 
a nevstupujte volně do trávy, bylinné 
vegetace a křoví.

Při chůzi si občas prohlédněte 
spodní část nohou (nohavice, punčo-
chy) a sejměte eventuálně zachycená 
klíšťata (proto je výhodná světlá barva 
oblečení).

Jak postupovat po 
návratu z návštěvy 
míst s předpokládaným 
výskytem klíšťat:
Prohlédněte pečlivě celé tělo, zda 
nedošlo k přichycení klíštěte. Místa 
nejčastějšího přisátí klíšťat: podko-
lenní jamka, třísla, podpaží, za ušima, 
u dětí na hlavě (mezi vlasy). Klíšťata se 
však mohou přichytit kdekoliv, včetně 
intimních míst.

Mějte na paměti, že člověka mohou 
napadnout (a  infikovat) i  nedospělá 
klíšťata, přičemž nenasátá larva je 
v průměru jen 0,8 mm a nymfa 1,2 
mm velká. Zjištěná klíšťata je nutno 
ihned odstranit.

• Sprchování ani omytí žínkou nestačí!
• Prohlídku proveďte i  následující 

ráno, protože klíště se může pohy-
bovat delší dobu (několik hodin) po 
těle napadeného, než se přichytí.

• Obě tyto prohlídky jsou nutné pro 
včasné zjištění přichyceného klíš-
těte, dříve, než se plně rozvine pro-
ces sání krve.

Jak odstranit 
přichycené klíště
Místo přisátí desinfikujte jodovým či 
jiným desinfekčním prostředkem.

Pomocí navlhčené textilie, nejlépe 
žínkou nebo ručníkem, lehce pohybujte 
(viklejte) ze strany na stranu klíštětem, 
které se po 2-3 minutách uvolní. V pří-
padě potřeby klíště opatrně podeberte 
a vyjměte měkkou pinzetou. (Osvědčují 
se i komerčně vyráběné umělohmotné 
karty se zářezy - podle velikosti - na 
larvy, nymfy a dospělá klíšťata).

Klíšťaty netočte! Při pokusu o otá-
čení dojde vždy k odtržení přední části 
klíštěte, která zůstane v kůži napade-
ného a  způsobí dlouho přetrvávající 
zatvrdlinu, případně lehký zánět.

Místo po odstraněném klíštěti znovu 
desinfikujte jodovým či jiným desinfekč-
ním prostředkem.

Jak zlikvidovat 
odstraněné klíště
S každým klíštětem zacházejte jako 
s potenciálně infekčním materiálem! 

Je nutné, aby při jeho likvidaci nedo-
šlo k  potřísnění rukou, případně 
předmětů v okolí.

Klíště zásadně nemačkejte, ani se 
ho nesnažte jinak mechanicky roz-
drtit.

Klíště zabalte do kousku papíru 
(nejlépe novinového) a na nehořla-
vém podkladu zapalte. Tento jedno-
duchý a  účinný způsob je kdykoliv 
proveditelný.

Nezapomeňte! Zásadu o  poten-
ciální infekčnosti klíšťat je třeba 
respektovat i  při odstraňování klíš-
ťat z domácích zvířat (psů, koček); 
při této práci je žádoucí používat 
gumové rukavice.

Jak si dále počínat po 
odstranění klíštěte
Klíště, které se přichytilo a začalo sát, 
vyvolá vždy nevelké (do 5cm) zarud-
nutí pokožky v místě přichycení, které 
může přetrvávat 2-3 dny, ale nezvět-
šuje se; nejde o borreliový erythem.

V době 3 týdnů od přisátí klíštěte při 
zjištění zvětšující se zarudlé skvrny na 
kůži (která většinou v centru zbledne), 
zvýšené teplotě, únavě či chřipkových 
příznacích, je třeba navštívit nepro-
dleně lékaře a informovat ho o napa-
dení klíštětem.

Po dobu 3 týdnů se vyhýbat, pokud 
možno, zvýšené tělesné námaze, 
stresu a nevystavovat se silnému slu-
nečnímu záření.

Jaké nemoci mohou 
klíšťata přenášet
Klíšťata druhu Ixodes ricinus, vyskytu-
jící se v ČR, mohou přenášet zejména 
následující infekční onemocnění:
• Lymeská borrelióza
• Klíšťová encefalitida
• Tularémie
• Anaplasmóza (dříve ehrlichióza)
• Ricketsióza
• Babezióza

Klíšťata v zahraničí mohou přenášet 
další onemocnění.

Nezapomínejte na očkování proti 
klíšťové encefalitidě!

Účinnou prevencí proti klíšťové 
encefalitidě je očkování. Očkovat se 
můžete u vašeho praktického lékaře 
nebo v očkovacím centru.

Klíšťata infikovaná virem klíšťové 
encefalitidy se vyskytují jak v přírodě, 
tak v okolí obydlí (parky, zahrady).

Je důležité očkovat nejen děti, ale 
i dospívající a dospělé.

Očkování je nutné opakovat ve sta-
novených intervalech (3-5let).

Nezapomeňte, že virus klíšťové 
encefalitidy může být přítomen také 
v mléce, zejména kozím nebo ovčím. 
Při požití kontaminovaného a tepelně 
nezpracovaného mléka nebo pro-
duktů z něho může dojít k přenosu 
původce onemocnění na člověka. 
Virus lze inaktivovat pasterizací mléka 
při teplotě 72 – 85 °C již za 10 sekund.

Zdroj: Státní zdravotní ústav
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