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Chomutovská bytová je další kauzou Nového Severu
Už v roce 2019 se 
chomutovští občané 
dozvěděli o tom, že 
politici postupovali 
nezákonně, to vyply-
nulo z rozhodnutí 
Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže 
(ÚOHS), který tehdejší 
tendr zrušil.

Chomutovská bytová nedodržela 
zákon o zadávání veřejných zakázek, 
když vybírala firmu, která bude v dal-
ších letech spravovat a udržovat byty 
a další majetek města. Jednalo se o 
zakázku za zhruba 140 milionů korun 
bez DPH. V této době měl na spo-
lečnost vliv politik Lipmann (Nový 
Sever).
• Do dnešního dne nebylo součas-

nými politiky vyhlášeno transpa-
rentní výběrové řízení. 

• O správu a údržbu bytů i nebyto-
vých prostor města se stále stará 
Qark.

• Primátor Marek Hrabáč (ANO), 
který je také v čele představen-
stva Chomutovské bytové uzavřel 
prozatímní smlouvu s původním 
správcem, kterým je opět Qark.

• Původní smlouva, která již skončila 
před několika roky, se stále pro-
dlužuje a politici za celé volební 
období neudělali novou soutěž.

• V Qarku jsou stále stejní politici 
přisátí na veřejném rozpočtu, kteří 
dnes ovládají finanční toky na cho-
mutovské radnici.

• U těchto osob není prakticky vidět 
jejich politická práce, zajímá je 
více, než vydělávání peněz, jejich 
utrácení z kapes občanů města 
Chomutova.  
Jak politici z Nového Severu ovlá-

dají firmy, které v řádech miliónů 
konzumují veřejné peníze  za netrans-
parentních podmínek. Jejich vzájem-
nou provázanost a  klientelistickou 
vazbu na finanční toky  peněz cho-
mutovských občanů ukazují veřejně 
dostupné informace, dokonce s 
vazbami na právnické osoby, které 
přímo ovládají.

Aktuální situaci nyní řeší právníci, 
kteří celou sofistikovanou skupinu 
podnikajících politiků prověřují, pro-
tože u mnohých nemusí být vyvozo-
vána jen odpovědnost politická.

Hledají občané politiky, kteří umí 
jejich peníze utrácet, nebo vydělávat?

Autor: redakce
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Karel Klipmann

Ing. Milan Štefanov

Dopravní podnik měst
Chomutova a Jirkova a.s.

L.A.INTERIÉR s.r.o.

Společenství
vlastníků jednotek

Patočkova 2472, Praha 6
Společenství vlastníků jednotek

Jirkovská 5000 - 5004, Chomutov

Společenství vlastníků jednotek
Blatenská 4016 - 4018, Comutov

Společenství vlastníků jednotek ADÁM-
KOVA 4945 - 4948, Chomutov

QARK CZ a.s.

CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Výtahová televize s.r.o.

Je&Ri Adventure Team s.r.o.

Poskytnuté zakázky do firem,
kde figuruje p. Lipmann
od statutárního města Chomutov

8 224 000,- Kč
p. Lipmann jednatel a společník

radní za Nový Sever

29 440 000,- Kč
p. Štefanov člen představenstva

radní za Nový Sever

2 313 000,- Kč
p. Štefanov jedantel a společník

radní za Nový Sever

4 500 000,- Kč
p. Štefanov jedantel a společník

radní za Nový Sever

Q A R K  a.s.

T e p l o Chomutov s.r.o.

REALITY PROJEKT CZ s.r.o.

Poskytnuté zakázky do firem, kde
figuruje p. Štefanov od statutárního
města Chomutov
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Proč kandiduje Ing. Miloň Houda do 
zastupitelstva Chomutova?
Často se mě lidé ptají, 
proč kandiduji a co 
mi vadí na současném 
vedení. Začnu odzadu. 
Vadí mi toho opravdu 
hodně. Ale ani tak mi 
nevadí co současné 
vedení dělá, ale určitě 
to, jak je pasivní, jak 
přihlíží zhoršování 
kvality života v Cho-
mutově.

Uvedu dva příklady. Prvním, zdán-
livě nicotným, je uzavření cyklostezek 
budovaným obchvatem Chomutova 
hned na dvou místech. Mezi zoopar-
kem a dopravními podniky a u vodo-
jemu před Otvicemi. Toto uzavření 

trvá téměř celé volební období a za tu 
dobu se většinou nic nestaví, jen plot 
a cedule oznamující uzavírku rezivějí a 
přibývají na nich grafity.

Dokonce kamarádka upozornila na 
tuto skutečnost pana primátora a ten jí 
odbyl s tím, že toto není v kompetenci 
města, ale kraje.

Druhým příkladem je zhoršující se 
situace u Luny a vlastně v celém městě, 
kdy popíjející individua obtěžují okolí. 
Kupují si pivo ve večerkách a posedá-
vají po zídkách, močí na domy, tráv-
níky. V této lokalitě proběhlo setkání 
občanů s oběma náměstky a ředitelem 
Městské policie. Občané se dozvěděli, 
jak je na ně město krátké, pokuty nevy-
můžou …..

Oba příklady ukazují, kde současné 
vedení selhává. Nechce si připustit, 
že vedení města nejenže samozřejmě 
řeší věci v jeho kompetenci, ale musí 
hájit své Chomutováky i vůči ostatním 
institucím a firmám. Kdo jiný by je měl 

přimět k tomu, aby se chovali ve pro-
spěch občanů města, na jehož katastru 
provozují svoji činnost? Koho by měli 
brát vážně, když ne vedení města.

A právě tohle chci nabídnou Cho-
mutovákům. Pokud budu v zastupitel-
stvu, budu vás skutečně zastupovat. 
To je můj předvolební slib, neuslyšíte 

ode mě: „Tohle nejde, musíte se obrá-
tit jinam.“. Prostě budu pracovat na 
zvýšení kvality života v našem městě. 
Spolu to dokážeme.

Ing. Miloň Houda
Kandidát hnutí Správná vol-

ba pro zdraví a Sport

Kandidátka za stranu PRO a hnutí SPD Mgr. Šárka Jánošková
Jsem rodačkou Morav-
skoslezkého kraje, ale 
již 23 let žijí na Cho-
mutovsku. Založila 
jsem zde rodinu a díky 
tomu jsem se auto-
maticky zařadila do 
každodenního života v 
Chomutově.
Toto pestré období, 
které s sebou nese 
spoustu povinností, 
možností, ale také 
nutností spojených 
s dětmi, rodinou, a 
prací, považuji za 
jednu z nejdůležitěj-
ších etap života ženy 
a díky tomu mohu za 
sebe říct, že Chomu-
tov považuji za svůj 
domov. 

Ač naše manželství nebylo uchrá-
něno před rozvratem, zůstala jsem a 
nikdy mě nenapadlo náš domov opus-
tit. Děvčata podporuji ve všech jejich 
aktivitách a činnostech a využívám 
možností našeho krásného Chomu-
tova. Jsem tedy matkou, která pře-
devším v minulosti využívala služeb 
pohotovostí a nemocnice vůbec, hojně 
navštěvovala volnočasové aktivity dětí 
a podílela se na jejich školní přípravě.

Navíc se pohybuji v sociálním sek-
toru, a tudíž se domnívám, že mám 
ucelenou představu o proobčanském 
fungování, možnostech a inovacích v 
Chomutově, které se velmi úzce pojí s 
názory lidí z SPD, kde jsem našla pod-
poru na změnu jako nezávislý kandi-
dát s doporučením strany PRO. Naše 
myšlenky nás spojují v jeden tým, který 
za občany Chomutova kandiduje do 
komunálních voleb.

Na svém profesním růstu jsem 
začala pracovat v období mateřské 
dovolené. Přesně v této době jsem 
cítila velmi intenzivně, že tento sektor 
mě zajímá a že mě naplňuje. Protože 
jsem postupovala krůček po krůčku, 
pro mě v novém oboru, a nabývala 
rozhled, jak široká je oblast sociální 
práce, své magisterské vzdělání jsem 
ukončila již jako plnohodnotný člen 
Oddělení sociálně právní ochrany dětí. 
Poté mi byla nabídnuta pozice vedoucí 

Azylového domova pro matky s dětmi 
a dnes se naplno věnuji seniorům. 
Aktuálně zpracovávám žádosti a zajiš-
ťuji umístění v domově pro seniory v 
Mostě. Má každodenní práce se seni-
ory přináší různorodou práci, stejně 
jako komunikace s rodinami a všemi 
ostatními, kteří se na této službě podí-
lejí. Jedná se o souběh generací, které 
mají své představy a problematicky řeší 
své životní situace.

Jak jsem již zmínila, věnuji se sociál-
nímu sektoru napříč různými cílovými 
skupinami. Vnímám úskalí a problémy 
mladé generace, svobodných matek, 
nízkopříjmových rodin, ale také 
nedostatek zařízení, která pojmou 
současnou míru potřebných seniorů. 
Díky dlouhověkosti našich babiček a 
dědečků, silnému zastoupení tohoto 
věku, kteří nyní splňují cílovou skupinu 
sociální služby, není dostatek nabídky 
této služby. Rovněž bych zapracovala 
i na reálné kvalitě péče, což souvisí s 
dostatkem adekvátně ohodnoceného 
personálu. Od roku 2013 jsem opat-
rovníkem kamarádovi, který havaroval 
na motorce. Díky této nešťastné udá-
losti jsem měla možnost poznat fungo-
vání služby v různých městech, kde byl 
Jiří uživatelem. Když tehdy k nehodě 
došlo, nebylo volné místo v Chomu-
tově, a tak jsem jej přibližovala až do 
cílové destinace, ve které se nachází již 

několik let. Díky němu jsem se vydala 
tímto směrem. Již dlouho je mým snem  
mít jeden takový domov pro seniory, 
kde by mimo Jiřího byla i spousta jiných 
spokojených seniorů, kteří potřebují 
naši péči a pozornost a za jejich celo-
životní práci.

Jsem přesvědčena, že v sociálním 
sektoru je mnoho otázek, které jsou k 
řešení a je potřeba hledat cesty. Právo, 
respekt a odbornost přesně vystihuje 
mou myšlenku, podle které žiji a přijde 
mi normální.

Autor: Mgr. Šárka Jánošková
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Tisíce hlasů pro chomutovské lázně
“Splníme občanům 
Chomutova závazek, 
který spočívá v obnově 
Městských Lázní. 
Jsme jediní, kteří mají 
odborníky a jasnou 
představu jak to 
udělat,” říká lídr Zde-
něk Vaňkát, který je 
kandidátem na primá-
tora za Stranu přímé 
demokracie (SPD) s 
podporou strany Právo 
respekt odbornost 
(PRO). Součástí celé 
myšlenky je fakt, že se 
Zdeněk opírá o něko-
lik anket, čítajících 
okolo tří tisíc lidí, kteří 
podporují obnovu 
Městských lázní v 
Chomutově, nejen z 
nostalgie.

Není to tak dlouho, co z bývalých 
městských lázní v Chomutově mohlo 
vzniknout multifunkční centrum s 
knihovnou, koncertním sálem a wel-
lness centrem. Studii na revitalizaci 
uzavřeného objektu vedení města 
chtělo prosadit formou architekto-
nické soutěže, uvedl v médiích náměs-

tek primátora David Dinda (Nový 
Sever).

“Kritizujeme nemorální počínání 
současných radních města dlouho-
době a dnes už máme první anketu, 
která jasně ukazuje, že současní poli-

tici vůbec nerespektují občany. Anketa 
jasně ukázala, že nejen my chceme 
zpět Městské lázně, ale přeje si to 
92% občanů, kteří hlasovali v anketě s 
názvem “Co se zavřenými městskými 
lázněmi v Chomutově?”

Jsem rád, že lidé chtějí obnovit tra-
diční architekturu, která potřebuje 
hlavně moderní technologie, aby se 
mohlo vše vrátit k poskytování služeb. 
jak tomu bylo dříve. Jde jen o to, aby 
moderní technologie více sledovaly 
budoucí provozní náklady a byly zajiš-
těny příznivé podmínky pro návštěv-
níky, kteří přijdou třeba jen zrelaxovat.

Nejen, že si to místní zaslouží, ale 
vnímáme to jako jediné možné řešení, 
které městu vrátí nejen žádané služby, 
ale padesát metrů dlouhý bazén může 
přilákat i zahraniční a mimoměstské 
návštěvníky. Takový bazén není široko, 
daleko. Kromě služeb našim občanům 
může nabídnout opravený areál usku-
tečnění například plaveckých závodů, 
protože splňuje základní kritérium, a 
tím je délka.

Výhod se znovu znovuobnovením 
Městských lázní je ale mnohem více. 
Jsme připraveni vrátit Městské lázně 
občanům a máme také odborníky z 
jiných lázeňských měst, kteří jsou při-
praveni nám poskytnout cenné infor-
mace pro budoucí provoz s parame-
try 21. století. Za pomocí moderních 
technologií bude nový provoz ekono-
mičtější a efektivnější.

Stojíme za všemi občany Cho-
mutova, chceme změnu na radnici a 
nabízíme mnoho dobrých a odbor-
ných řešení, která budou respektovat 
názory občanů. Děkuji všem za obrov-
skou podporu a vůli udělat skutečnou 
změnu v Chomutově, chci také podě-
kovat celému týmu a doufám, že bude 

příležitost ukázat všem, že má smysl 
zvyšovat kvalitu života pro lidí.

Jak to bude vypadat nám říká 
první studie, která plně respek-
tuje stávají objekt.

Městské lázně – Chomutov. 
Máme plán pro lidi.

Jak zachránit městské lázně, které 

jsou už deset let zavřené. Navrhu-
jeme rekonstrukci, která nepůjde jen z 
chomutovské kasy. Náš plán je oslovit 
NSA, ČUS, evropskou unii a navázat 
příhraniční spolupráci, protože 50m 
bazén nikde kolem hranic v dosahu 
není. Tyto instituce už jednou osloveny 
byly, ale město to nedotáhlo do konce. 
Mohlo by tak vzniknout velké rekreační 
a sportovní centrum pro severozápad 
Čech a část Německa. Na to navazuje 
turistický ruch, který by mohl zlepšit 
podnikatelské prostředí, zlepšit úro-

veň služeb a zvýšit příjem do městské 
pokladny
• aby se mohly čerpat různé dotace 

a využít finančních toků, by měl být 
založen spolek, který může žádat jak 
státní, tak evropské dotace.

• místo bývalého fotbalového hřiště 
chceme 400m in-line dráhu v létě a 
v zimě to zamrazit pro zimní bruslení, 
uprostřed hřiště udělat streetwor-
koutové hřiště s bistrem

• studie na přestavbu lázní už jednou 
byla zadána a nebyl problém ji zrea-
lizovat, avšak k tomu nedošlo.

• mohly by se udělat pádlovací trena-
žery, které v Chomutově nejsou a 
místní kanoisté spolupracují s příhra-
niční oblastí + do toho jsou zapojeni 
tělesně postižení

• může se to využít pro velkou škálu 
sportů

• fitness, rehabilitace, restaurace, 
wellness, bazén, pádlovací trenažér, 
in-line a zimní bruslení venkovní, 
streetworkououtové hřiště ven-
kovní, venkovní bazén, propojit starý 
sporťák s lázněmi, aby mohli spor-
tovci přejít suchou nohou do lázní

• kvůli energiím, které jsou neú-
nosné, by se na střechu městských 
lázní postavily solární panely, které 
by popoháněly tepelná čerpadla, a 

tím by se vytápěly městské lázně + 
osvětlení

• odhadovaná rekonstrukce by vyšla na 
cca 300 milionů

• můžou se zde pořádat mezinárodní 
plavecké závody

• mohlo by se tu udělat přepažení 
bazénu na 25m z 50m, které dopo-
sud nikde v republice není

Zdeněk Vaňkát, kadidát na 
primátora , bude požadovat po 
nástupu na radnici audit!

Autor: redakce

Zdeněk Vaňkát



5září 2022

Chomutov se propadá v kvalitě života
Minulý rok se nejlépe žilo ve středočeských Říčanech. Ukázal to čtvrtý ročník Indexu kvality živo-
ta sestavený projektem Obce v datech a společností Deloitte, který má Aktuálně.cz exkluzivně k 
dispozici. Skokanem roku je Vrchlabí, které si v žebříčku polepšilo o 64 míst.
V indexech kvality života se Chomutov propadl o 2.6 bodu.

Odpovědní politici z vedení města Chomutov

 - JUDr. Marek Hrabáč

 - primátor

 - ANO 2011

 - David Dinda

 - 1. náměstek primátora

 - NOVÝ SEVER

 - Mgr. Milan Märc

 - 2. náměstek primátora

 - NOVÝ SEVER

Chomutov

Zdroj: Index kvality života v českých měs-
tech v roce 2021 – Aktuálně.cz (aktualne.cz)

190. místo v kvalitě života
186. místo v roce 2020 (pokles o 4 pozice)

Zdraví a životní
prostředí 2,8

2,4Materiální zabezpečení
a vzdělání

2,6Kvalita života

3,4Vztahy a služby

• Zdraví a životní prostředí  2,8 / 194. v ČR
• Materiální zabezpečení a vzdělání  2,4 / 190. v ČR
• Index praktických lékařů  3,1 / 119. v ČR
• Index dětských lékařů  4,4 / 105. v ČR
• Index dojezdu do nemocnice  9,3  / 61. v ČR
• Index lékáren  1,8 / 186. v ČR
• Index průměrné délky života  1,8 / 191. v ČR
• Index znečištění ovzduší  5,2 /115. v ČR
• Index znečišťovatelů  1,8 / 193. v ČR
• Index chráněných území  2,0 / 100. v ČR
• Index nezaměstnanosti  0,9 / 201. v ČR
• Index nabídky pracovních míst na pracovních portálech  2,2 / 114. v ČR
• Index nabídky pracovních míst na Úřadu práce  6,5 / 15. v ČR
• Index finanční dostupnosti bydlení  7,6 / 12. v ČR
• Index hmotné nouze  3,4 /  185. v ČR
• Index exekucí  0,2 / 203. v ČR
• Index kapacity mateřských škol  3,8 / 141. v ČR
• Index kapacity základních škol  4,3 / 154. v ČR
• Index kvalitních středních škol  2,1 / 113. v ČR
• Index supermarketů 3,5 / 131. v ČR
• Index bankomatů  3,4 /104. v ČR
• Index restaurací  1,6 / 166. v ČR
• Index silniční sítě  7,2 / 25. v ČR
• Index železniční dopravy  3,1 / 38. v ČR
• Index zájmu o obecní a krajské volby  0,3 / 205. v ČR
• Index hazardu  10,0 / 1. v ČR
• Index stěhování mladých  4,3 / 73. v ČR
• Index přírůstku obyvatelstva  4,4 /114. v ČR

Autor: redakce
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Sedm chomutovských úředníků získalo od 
soukromé firmy tituly
Rozčílený občan 
Chomutova infor-
moval redakci o tom, 
že vybraní úředníci 
Magistrátu města 
Chomutov studovali u 
soukromé společnosti 
s ručením omezeným 
a získali tituly MPA, 
na které jim polovinu 
zaplatilo město Cho-
mutov. Jeden z nich u 
stejné firmy dělá lekto-
ra vzdělávání.

“Vzdělávání úředníků je povinností, 
kterou mají ze zákona, uvedl tajemník 
Magistrátu Chomutova Ing. Robert 
Plechatý, který si titul MPA také vystu-
doval. Možná i proto, když zákon praví, 
vydalo se sedm statečných do boje o 
titul MPA . Podle všeho se jedná jen 
o několik vedoucích odborů, kteří se 
studia účastnili, protože jiní vedoucí na 
finančně podporované studium z kapes 
občanů zatím na titul MPA nedosáhlo.

Studijní vzdělávací program MPA 
(Master of  Public Administration) je 
určen především pro státní úředníky či 
zaměstnance ve veřejné správě. Podle 
slov tajemníka chomutovského magis-
trátu, Plechatého Akademie všichni 
studovali na Akademii krizového řízení 
a managementu s.r.o., včetně jeho 
samotného a dalších šesti vedoucích 
odborů.

Tajemník úřadu potvrdil, že si stu-
dium částečně hradili studující sami a 
nikdo ze studentů nebyl ve zkušební 
době.

Po ověření informace na “Akade-
mii s.r.o.” v Uherském Hradišti ale na 
webových stránkách takový studijní 
program neexistuje. Po krátkém tele-
fonickém rozhovoru jsme dostali kon-
takt na další firmu, která měla prová-
dět výuku, protože firma z Uherského 
Hradiště pro úředníky zajišťovala prý 
jen zkoušku a vydala doklad o získa-
ném titulu.

Kruh se pomalu uzavírá.
Ve skutečnosti studijní program pro 

chomutovské vedoucí úředníky zajiš-
ťovala firma Catania Group s.r.o., která 
údajně fyzicky úředníky (studenty) 
připravovala na závěrečnou zkoušku 
nebo byla dodavatelem školení, ale 
více zajímavé jsou personální vazby 
mezi chomutovským Magistrátem a 
Catalania Group s.r.o.

Shodou okolností se na webu spo-
lečnosti Catania Group s.r.o. obje-
vila stejná fotografie, kde je jeden ze 
studentů v pozici lektora.  Fotografie 
se shoduje s tou, které je uveřejněna 
na webu města Chomutov u vedou-
cího odboru ekonomie pracujícího na 
Magistrátu. Dokonce jméno i příjmení 
včetně titulů je stejné.

Vedoucí ekonomického odboru Ing. 
Jan Mareš, MPA na telefonický dotaz 
redakce, ač byl několikrát dotazován na 
společnost Catania Group s.r.o. a jeho 
osobu uváděl, že s ní nemá nic společ-
ného. Kápl božskou až ve chvíli, kdy mu 
bylo jasné, že redakce má velmi přesné 
dotazy. Redaktor mu oznámil, že jeho 
fotografie i jméno, které jsou zveřej-
něny na stránkách města, jsou zveřej-
něny u eseročka, kde je uveden jako lek-
tor vzdělávání. Úředník byl v rozpacích a 
uvedl, že jednou pro ně školil.

O tom, zda-li má, či nemá vedoucí 
odboru souhlas zaměstnavatele s pod-
nikatelskou činností se jistě úředníci 
popasují. Ale zatloukání do poslední 
chvíle u vedoucího úředníka mnoho 
důvěryhodnosti u občanů Chomutova 
nezíská. Politici, kteří schválili smlouvu o 
studiu, si o důvěru občanů požádají už 
za několik týdnů v komunálních volbách.
• Proč si vybrali úředníci místo akre-

ditované vysoké školy soukromou 
firmu, je nejspíš zbytečná otázka.

• Podle vedoucího ekonomického 
odboru si úředníci polovinu studia 
zaplatili a druhou část jim podepsali 
politici.

• Celkem studium vyšlo město Cho-
mutov na více než sto tisíc plus další 
výdaje na cestovné učenlivých úřed-
níků s titulem MPA ze školícího ese-
ročka.
Vzhledem k tomu, že si u soukromé 

firmy udělal titul MPA i tajemník města 
Chomutov, bude celá záležitost křišťá-
lově čistá, jako nekřišťálovější studánka 
v Čechách.

Autor: redakce

Mgr. Ing. Vlastimil Němec kandiduje za hnutí 
Správná Volba PRO Zdraví a Sport.

Všechny vás zdravím,
narodil jsem se ve městě Chomutov, 

kde také kandiduji za hnutí Správná 
Volba PRO Zdraví a Sport. Mám 
vystudované dvě vysoké školy, jak jistě 
napovídají mé dva tituly před jménem. 
Po ukončení vysokoškolského vzdě-
lání jsem nastoupil do vojenské služby, 
kterou jsem absolvoval ve Stříbře, Vyš-

kově a Žatci. Poté jsem nastoupil jako 
asistent k Úřadu vyšetřování v rámci 
PČR. Po rozpuštění Úřadu vyšetřování 
jsem byl činný u PČR až do roku 2007, 
kdy jsem v průběhu služby vystudo-
val Fakultu právnickou. V roce 2009 
jsem vykonal advokátní zkoušku a od 
té doby působím na území ČR jako 
advokát.

Jsem velice přátelský člověk, avšak z 
pohledu pracovního nekompromisní. 
Prosazování práva a spravedlností je 
mou životní vášní. Ochranou života, 
zdraví a majetku bych se rád zabýval i v 
rámci případného působení v politické 
sféře.

Autor: Mgr. Ing. Vlastimil Němec
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Na Václavském náměstí žádalo demisi vlády 
zhruba 70 tisíc demonstrantů
Demonstrace na 
pražském Václavském 
náměstí proti vládě 
a současné situaci se 
zúčastnilo 70 tisíc lidí. 
Organizátoři po jejím 
ukončení uvedli, že 
pokud vláda nepodá 
demisi do 25. září, 
vyhlásí nátlakové 
akce. Další protest plá-
nují na 28. září.

„Požadujeme zřízení dočasné vlády 
odborníků a vypsání předčasných 
voleb. Pokud vláda nepodá demisi do 
25. září, na celorepublikové demon-
straci vyhlásíme právo na odpor podle 
Ústavy ČR a vyhlásíme nátlakové akce. 
Už nyní jednáme s odbory, podnikateli, 
zemědělci, starosty, dopravci a dalšími 
organizacemi na vyhlášení stávky,“ 
varovali organizátoři.

Podle veřejného vystoupení premi-
éra Petra Fialy (ODS) akci svolaly síly, 
které se hlásí k proruské orientaci, 
mají blízko k extremistům a jsou proti 
zájmům ČR.

Mezi mluvčími na sobotní akci byli 
bývalý prezident Agrární komory 
Zdeněk Jandejsek nebo energetický 
expert Vladimír Štěpán. Vystoupili 
také  politici z nevládních stran. Nej-
výraznější projev přednesl JUDr. Jin-

dřich Rajchl, předsedy strany Právo 
Respekt Odbornost (PRO).

V emotivním projevu předsedy 
PRO Jindřicha Rajchla nešlo skrýt 
rozhořčení nad projevem Fialy. Na 
jeho názor upozornil, že zde vlají 
české vlajky a poznamenal na adresu 
vládních politiků jejich trestněprávní 
důsledky při poškozování ekonomiky 
a zájmů České republiky.

Podle návrhů organizátorů by měla 
Česká republika vyhlásit neutralitu, 
„vyvázat se od přímé politické podda-
nosti vůči EU, WHO či OSN“, zajistit 
si levné dodávky plynu z Ruska i „osvo-
bodit český průmysl od závislosti na 
zahraničních společnostech“.

Demonstrující Češi požadují veřej-
nou omluvu po premiéru Fialovi, který 
o nich veřejně pro ČT uvedl, že se 
jedná o proruské síly. 

Pokojná demonstrace trvala více 
než tři hodiny a s její souvislostí nebylo 
zaznamenáno porušení veřejného 
pořádku v ulicích ani na samotné 
demonstraci.

Vzhledem k postojům vlády lze 
očekávat další demonstrace, které 
se budou stupňovat. K nešťastnému 
vyjadřování se politika Fialy na adresu 
Českých občanů  se už vyjádřilo kromě 
opozičních politiků i několik komunál-
ních politiků z táborů současné vládní 
většiny.

Fialovo vládu stále více občanů 
nechce dál tiše tolerovat.

V Chomutově strana pro podporuje 
v komunálních volbách SPD.

Autor: redakce

Stanislav Huňák
Celý svůj život působí v Chomutově. 

Byl prvním asistentem pedagoga na 
střední škole v České republice.

10 let jako místopředseda se podílel 
na vedení občanského sdružení, které 
se ve své činnosti soustřeďovalo na 
kulturu, sport, sociální a právní pomoc. 

Velmi dobře se cítil v roli sociálního 
pracovníka i při organizaci dětských 
táborů.

V současné době pracuje v Podkruš-
nohorské svobodné Základní škole a 
Mateřské škole jako asistent pedagoga, 
protože je muž všech řemesel, zastává 

i úlohu  školníka. V budoucnu by se 
chtěl věnovat multikulturnímu a alter-
nativnímu vzdělávání.

Autor: Stanislav Huňák, kandidát za 
hnutí Správná volba PRO Zdraví a Sport

MUDr. Hana Nestávalová kandiduje za hnutí Správná 
Volba PRO Zdraví a Sport

Krásný den všem,
hned na úvod bych ráda zmínila, že 

politika, ač se to tak někdy zdá, není 
pouze pro muže. Je také pro ženy, a 
proto bych se touto cestou chtěla 
vydat také já jako podpora mému pří-
teli MUDr. Otu Staňovi, který kandi-
duje do zastupitelstva města Chomu-
tov za hnutí Správná Volba PRO Zdraví 
a Sport – Chomutov stejně, jako já.

Toto hnutí je mému srdci nejblíže, 
protože se celý život pohybuji ve 
zdravotnictví jako lékařka radiologie 
a zobrazovacích metod. Hledám tedy 
počátek různých druhů onemocnění již 
v jejich počátečním stadiu v těle.

Jsem typ člověka, který se snaží kaž-
dému zpříjemnit den svým úsměvem. 
Mnoho lidí mě nazývá “sluníčko”. Pro-
tože mě v práci opravdu jen zřídka 
potkáte bez úsměvu na tváři. Pokud 
se totiž zamyslím a představím si, jak 
těžká pro mnohé pacienty může být 
návštěva u lékaře, hned se mi v hlavě 
objeví myšlenka, jak bych jim ten den 
mohla zlepšit. Občas stačí opravdu 
málo a můžete se cítit lépe, proto 
si na svém chování vůči pacientům 
velice zakládám a snažím se jim tyto 
nepříjemné chvíle u lékařů co nejvíce 
ulehčovat.

Autor: MUDr. Hana Nestávalová
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Za nejdražší cestování autobusem v ČR prý může 
komunista Komínek
Ústecký kraj – Před-
ražené nákupy auto-
busů, špatně vypsaná 
výběrová řízení, poku-
ty od antimonopolní-
ho úřadu, vleklé soud-
ní tahanice s firmou, 
která dříve jezdila 
– BUSLINE – Pokuta 
18 milionů, právní 
služby za 4500 Kč na 
hodinu, celkem přes 
200 miliónů se točí ve 
veřejných zakázkách v 
kraji, kde májí občané 
příspěvkovou organi-
zaci – dopravní pod-
nik a nejdražší cenu za 
kilometr v Česku. 

Politici obvinili před dvěma roky 
bývalého radního a náměstka pro 
dopravu Ústeckého kraje Jaroslava 
Komínka (KSČM).

Celá kauza vznikla ale už mnohem 
dříve a obsahuje mnoho otazníků, které 
dodnes nejsou zdaleka vypořádány.

Ústecký kraj bude v dalších deseti 
letech platit v přepočtu na kilometr 
jízdy autobusu na regionálních spojích 
výrazně více, než jiné kraje. S Dopravní 
společností Ústeckého kraje (DSÚK), 
kterou založil v reakci zejména na cho-
vání a cenové požadavky společnosti 
BusLine, uzavřel desetiletou smlouvu 
na provoz v pěti oblastech s cenou 
47,66 Kč, po roce 2020 za 47,17 Kč.

Vyplývá to z kontraktu zveřejněného 
v registru smluv. Cena je sice nepa-
trně nižší než současné platby firmě v 
dočasné smlouvě po převzetí výkonů 
po BusLine (nyní TD Bus), současně 
ale výrazně vyšší, než v jiných krajích.

Například Plzeňský kraj před něko-
lika týdny rozhodl o zadání zakázky na 
desetiletý provoz autobusů společ-
nosti Arriva.  V soutěži firma nabídla 
za provoz 38,70 Kč za kilometr v 
oblasti jih, 39,40 Kč v oblasti sever.  
To vše s podmínkou nasazení nových, 
moderních nízkopodlažních autobusů. 
„Jednou bych takový kontrakt chtěl 
uzavřít,“ komentoval cenu dopravního 
výkonu v Ústeckém kraji šéf  Arrivy 
Daniel Adamka. Ještě nižší ceny nabídli 
dopravci například ve Zlínském kraji, 
kde ale nebyl požadavek na zcela nová 
vozidla, uvádí server zdopravy.cz

Úřad pro ochranu hospodářské 
soutěže uložil Dopravní společnosti 
Ústeckého kraje pokutu 18 milionů 
korun za chyby při nákupu autobusů. 
Podnik nakupoval autobusy v jednacích 
řízeních bez uveřejnění, uvedly v roce 
2022 seznamzpravy.cz

Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže vyměřil krajem založené Dopravní 
společnosti Ústeckého kraje před 
časem osmnáctimiliónovou pokutu 
za nezákonné a diskriminační nasta-
vení podmínek při tendrech na nákup 
autobusů. Za hlavního viníka Spojenci 

označili chomutovského radního a 
náměstka hejtmana pro dopravu Jaro-
slava Komínka (KSČM). „Náměstek 
Komínek nejdřív nedbal rozhodnutí 
Úřadu pro ochranu hospodářské sou-
těže a loni narychlo koupil 71 autobusů 
Scania, a to až o 202 miliónů bez DPH 
dráž. A teď pokuta. Spravedlivější by 
bylo, kdyby těch 18 miliónů uhradil pan 
náměstek hejtmana osobně a nikoli jím 
budovaná dopravní společnost,“ řekl k 
tomu Spojenec David Palán (Zelení), 
chomutovský zastupitel, který se dříve 
postavil proti likvidaci ekologické tro-
lejbusové dopravy v Chomutově a Jir-
kově. Právě komunista Komínek podle 
Spojenců tehdy prosazoval její náhradu 
za autobusy na plyn (zdroj:ohremedia.
cz).

Kraj zaplatil právníkům od Muzikáře 
přes 200 milionů. Antimonopolní úřad 
mu dal vysokou pokutu za problema-
tické zakázky.

Kraj spolupráci s Muzikářem obha-
juje.

Ústecký kraj, kde vládnou komu-
nisté se sociálními demokraty, si 
ovšem spolupráci s Karlem Muziká-
řem pochvaluje a považuje ji za velmi 

efektivní. „Kraj uzavřel v roce 2006 
s advokátní kanceláří Skils (dříve 
Weil, Gotshal & Manges) mandátní 
smlouvu, která je výsledkem řádného 
(otevřeného) zadávacího řízení, jehož 
se kromě zmíněné advokátní kanceláře 
zúčastnilo 7 dalších uchazečů,“ sdělila 
České justici a Ekonomickému deníku 
Magdaléna Fraňková z Krajského úřadu 
Ústeckého kraje (zdroj:ceska-justice.
cz).

Jaká je politická realita
Bývalý krajský radní Komínek je 

dnes řadovým krajským zastupitelem, 
ale zároveň je zastupitelem a radním v 
Chomutově. 

Krajského radního Komínka (KSČM) 
z Chomutova dnes vystřídal opět poli-
tik z Chomutova, kterým je primátor 
Hrabáč (ANO). Politici z hnutí ANO a 
KSČM tvoří s Novým Severem součas-
nou chomutovskou koalici.

O tom, že by radní Hrabáč něco 
zlepšil, nebo snížil ceny jízdného pro 
občany se za dva roky nikdo ve veřej-
ném prostoru nezaznamenal.

Autor: redakce

Ing. Bc. Jan Novotný pomůže SPD s podporou 
strany PRO v komunálních volbách

Jan Novotný je chomutovský rodák. 
Po dlouhých letech služby u vězeň-
ské služby, městské policie a daňové 
exekuce jsem zakotvil v dětském 
domově, kde pracuji jako vychovatel.

Co je hlavním důvodem Vaší 
kandidatury do zastupitelstva 
města Chomutov?

Chci pomoci SPD s podporou 
strany PRO a přispět k vítězství v 

komunálních volbách v Chomutově, 
a poté pracovat pro občany města 
tak, abych se za svou práci nemusel 
stydět.

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

Slušnost, toleranci, vytrvalost a mé 
vědomosti.

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

Bez komentáře.

Co byste rád zlepšil nebo změ-
nil v Chomutově?

Změnil bych toho strašně moc, 
ale pro začátek bych se rád pokusil 
vyřešit problematiku parkování na 
sídlištích. 

Autor: Ing. Bc. Jan Novotný
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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

Na hospodaření s majetkem Chomutova bylo 
podáno trestní oznámení
Krajské státní zastu-
pitelství v Ústí nad 
Labem přijalo trestní 
oznámení týkající se 
hospodaření s veřejný-
mi penězi v Chomuto-
vě.

V minulosti naše redakce informo-
vala o praktikách současných politiků 
a jejich angažování se v politických 
orgánech města a zároveň veřejných 
obchodních společnostech, jejichž 
zřizovatelem je rovněž město Cho-
mutov. V průběhu spolupráce s exter-
ními spolupracovníky redakce došlo k 
situaci, která zavdala důvodné obavy z 
toho, že někteří chomutovští  politici 
se pohybovali takřka na hraně zákona, 
kdy se objevovali v exekutivních rolích 
politiků, kteří rozdělovali veřejné 
peníze a zároveň zastupovali společ-
nosti, které veřejné peníze konzumo-
valy, nebo přesouvaly dál na konečné 
příjemce.

Škoda, o níž oznámení hovoří, 
mohla být způsobena ve výši cca 30 mil 
Kč a cca 200 tis. Kč na majetku města 
Chomutov, dále prodejem městského 
nemovitého a movitého majetku za 
podmínek, kde okruh zájmových osob 
nemusel vždy jednat ve prospěch 
občanů města Chomutov s péčí řád-
ného hospodáře.

V trestním oznámení je zmíněn 
zastupitel Milan Štefanov (Nový 
Sever). Další osobou, která je  v trest-
ním oznámení zmiňována je primátor 
Marek Hrabáč (ANO).  Oba politici 
jsou součástí vládnoucí chomutovské 
koalice. 

Oznámení se týká spáchání hned 
několika trestných činů, a to zpronevěry, 
porušení povinností při správě cizího 
majetku, dojednání výhody při zadání 
veřejné zakázky, při veřejné soutěži a 
veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné 
zakázky a při veřejné soutěži uvedení v 
trestním zákoníku.

Primátor Hrabáč je podepsán za město 
Chomutov pod kupními smlouvami, 
které v minulosti odsouhlasilo zastupitel-
stvo města Chomutova a dalšími doku-

menty jako statutární zástupce města 
Chomutov.

Zastupitel Štefanov působí v několika 
orgánech města a městských společ-
nostech, které přijímají a dál hospodaří s 
penězi pocházejícími z veřejných rozpo-
čtů. 

Aktuálně probíhá zpracovávání dal-
ších materiálů týkajících se osob nejen z 
okruhu politiků, které se nejen v Chomu-
tově podíleli na rozdělovaní nebo příjímání 
peněz pocházejících z veřejných rozpočtů.

Autor: redakce
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Spackaná rekonstrukce Aquasvěta politiky straší 
dodnes
Před deseti lety nechal 
Chomutov postavit 
oblíbený bazénový 
komplex Aquasvět, ale 
ten se dodnes potýká s 
provozními problémy 
a nedostatky. Současní 
politici rozhodli o 
rekonstrukci, která 
měla nedostatky 
odstranit , ale po ote-
vření zhruba za dva 
měsíce byly odhadnu-
ty škody za více než 20 
milionů korun.

„V průběhu provozu se postupně 
zjišťovalo, že některé věci je potřeba 
opravit a udělat znovu,“ uvedl  do 
médií náměstek primátora David 
Dinda (Nový Sever). Dělníci rekon-
struovali podlahovou hydroizolaci, ta 

původní způsobila, že voda prosako-
vala do spodních pater, způsobovala 
plísně a odlupování omítky. „Teď jsme 
tedy aspoň, aby měla veřejnost pocit, 
že se něco dělalo, změnili barevnost 
obkladů,“ řekl náměstek pro ČTK a 
dodal, že téma Aquasvěta způsobuje 
rozruch mezi místními i mezi politiky.

Už jen fakt , že oprava, která byla 
reklamována a nebyla zhotovitelem 
akceptována, svědčí o tom, že celé 
zadání, včetně stavebního dohledu, 
který museli politici schválit, nebylo 
úplně v pořádku.

Původně laciné řešení se ukázalo 
jako mylné, protože v průběhu prací se 
ukázalo, že stav byl daleko horší, než se 
předpokládalo. Navíc se kvůli vícepra-
cím rekonstrukce protáhla.

Schválené práce měly původně vyjít 
na necelých 20 milionů korun, ve finále 
ale zaplatí město 24 milionů korun.

Za Aquasvět  v Chomutově je poli-
ticky odpovědný náměstek David 
Dinda (Nový Sever), který do médií 
vyvolával, že se bude s dodavatelem 
soudit.

„Náklady narostly, protože se proti 
původnímu plánu musely mimo jiné 

udělat znovu i odtokové žlaby kolem 
bazénů v obou halách.

O tom, že jejich kvalita byla špatná 
nejspíš Dinda před rekonstrukcí nevě-
děl. Jak byl proveden stavebně tech-
nický průzkum, a kdo za něj byl odpo-
vědný, už politici nezveřejnili.

O stavbě nového areálu na Zadních 
Vinohradech rozhodli politici už v roce 
2008. V rámci nevyužitých bývalých 
kasáren v okrajové lokalitě města se 
do Integrovaného plánu rozvoje města 
naplánovalo a vybudovalo nové cent-
rum kultury a sportu.

Autor: redakce

Bývalý náměstek Bystoň z hnutí PRO Chomutov si 
nechal udělat vjezd na svůj pozemek za veřejné peníze
Věčný moralista a 
zastupitel Marian 
Bystroň (hnutí PRO 
Chomutov), který 
plamenně hovoří na 
zastupitelstvech a 
bezzubě kritizuje sou-
časné vedení města, se 
před několika léty nej-
spíš nechoval o moc 
lépe, než jeho současní 
kolegové a politici, 
které na veřejných 
zasedáních chomutov-
ského zastupitelstva 
peskuje.

Bohužel existuje  jasný důkaz o 
tom, jak si politik nemravně vypo-
mohl v době, kdy pracoval v koalici 
pro občany města a rozhodoval o 
směřování veřejných peněz občanů 
Chomutova.

Od roku 2014 do roku 2016 byl  
Marián Bystroň náměstkem primá-
tora. V této době se opravovala ulice 
Čelakovského v Chomutově.  Co by 
aktivní politik si nechal za městské 
peníze udělat vjezd přes chodník ke 
svému pozemku. Na tom by nebylo 
nic zvláštního, kdyby se ukázalo, že 
politik  chce pozemek smysluplně 
například k bydlení nebo podnikání.

Ale po řadě let se ukazuje, že zde 
vůbec nic není a politikův pozemek 
nemá žádné využití.

Asi vrcholem sprostoty by byl pro-
dej pozemku po pěti létech, kdy jsou 
ve hře nižší daně z prodeje, které by 
měl prodávající z příjmu zaplatit státu, 
protože by se jen ukázalo, že politik 
si za městské peníze všech občanů 

Chomutova svůj soukromý pozemek 
jen nechal krásně zhodnotit.

Zastupitel a moralista Marian Bys-
troň je lékař. Nespíš si po zveřejnění 
jeho občanského projevu  v pozici poli-
tika mnoho jeho kolegů bude muset 
odplivnout nad malostí svého kolegy, 

jehož výplata neodpovídá zdaleka člo-
věku, který musí myslet jako “prospě-
chář, žebrák, či nenasytný kolenovrt.

Bohužel, i tací jsou mezi námi.”
Autor: redakce
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Bc. Lada Lacinová kandiduje v Jirkově za SPD s 
podporou PRO

Lada Lacinová se od dob studií na 
Střední zdravotnické škole věnuje 
práci v sociálních službách. Prošla prací 
pečovatele, pracovníka v sociálních 
službách, zdravotní sestry a aktuálně 
se věnuje specializaci ve zdravotnictví 
(ergoterapie) , kterou vystudovala na 
Univerzitě J.E. Purkyně. Svou práci má 
ráda. Zásadní je vnímání smysluplnosti, 
která je pro ni tou největší motivací. Je 
maminka dvou dětí a bydlí v Jirkově. 
Díky dlouholeté praxi v sociálních 
službách získala všeobecný přehled a 
potřebu tuto oblast rozvíjet a podpo-
rovat.

Co lze chápat pod pojmem 
sociální služby?

Jedná se o komplex činností, které 
vedou jednotlivce či skupiny k začle-
nění do společnosti a zabraňují sociál-
nímu vyloučení. Cílem je snížení všech 
zdravotních a sociálních rizik, udržení 
soběstačnosti jedince v co největší 

možné míře, rozvoj stávajících schop-
ností a dovedností.

Jaké známe sociální služby?
Podoby poskytovaných sociálních 

služeb jsou různorodé. V první řadě 
můžeme mluvit o terénních sociálních 
službách, kdy člověk setrvává v přiro-
zeném domácím prostředí a využívá 
např. pečovatelskou službu, která je 
nápomocna pouze při určitých čin-
nostech, které člověk není schopen 
vykonávat sám. Dále ambulantní soci-
ální služby, kam spadají nízkoprahová 
zařízení či poradny. V neposlední řadě 
můžeme mluvit o pobytových soci-
álních službách, kde jedinec trvale či 
krátkodobě setrvává v zařízení, které 
mu komplexní sociální služby zajišťuje.

Kolik lidí pracuje a jaké profese 
máme v sociálních službách?

V sociálních službách pracuje v 
Česku více než 100 tisíc lidí, jedná se 

o sociální pracovníky, pracovníky v 
sociálních službách, pečovatele, asi-
stenty a v neposlední řadě zdravot-
nický personál. V souvislosti se stár-
nutím populace rok od roku stoupá 
i poptávka po zaměstnancích v této 
oblasti. Vzhledem k tomu, že je tato 
práce velice náročná jak po psychické, 
tak fyzické stránce, není vždy vhodná 
pro každého.

Jaká kritéria by měl pracovník 
sociálních služeb splňovat?

Pracovník v sociálních službách 
musí být empatický, musí být flexibilní, 
schopný rozhodovat se, psychicky sta-
bilní. Zdaleka ne všichni v konfrontaci 
s praxí obstojí.

Máte nějaké přání pro lidi s 
takových profesích?

Přála bych si, aby nadále sociální 
služby kvetly, aby kvalita zaměstnanců v 
této oblasti stále stoupala, aby zaměst-

nanci v tomto odvětví byli dostatečně 
ohodnoceni a motivováni. Stejně tak, 
jak se starají o druhé, je nutné aby 
mohli kvalitně pečovat i sami o sebe.

Autor: redakce

Náhoda nebo politický boj, kde je vše dovoleno
Chomutov je město náhod, kde se dějí věci, na které strážci veřejného pořádku nejspíš nedosáh-
nou. Svoboda projevu slova a politického názoru je pro civilizovanou demokracii základem, stejně 
jako potírání politických prospěchářů přisátých na veřejných penězích. Už před dvaceti léty hovo-
řil o parazitech František Ringo Čech, který uvedl, že parazit svého hostitele nikdy nezabije, ale 
v politice to je asi běžné.

Ničení politické reklamy je zřejmě 
v  Chomutově běžnou součástí poli-
tické soutěže. Na jedné straně týmy 
budují reklamní plochy, a  na straně 
druhé jiné týmy dehonestují kampaň 
ničením.

Lídr kandidátky Zdeněk Vaňkát 
(SPD s podporou strany PRO) jezdí 
denně s  úsměvem obnovovat poni-

čené, nebo znehodnocené volební 
cedule.

Udindaní pobudové
• Po práci jezdím denně s  našim 

týmem, abych všechno opravil.

• Nejspíš se jedná o udindané pobudy, 
kteří nám nedají pokoj.

• Ale těší mě, že je u politických kon-
kurentů o naši kampaň je tak veliký 
zájem.

• Budeme v naší kampani dál pokra-
čovat. Myslím, že nám lidi věří, říká 
Vaňkát.

Tým Zdeňka Vaňkáta neví, kdo to 
dělá. Možná, protože Vaňkát otevřeně 
vystupuje proti současným praktikám 
na chomutovské radnici. V  případě 
úspěchu chce udělat revizi hospodaření, 
aby všem bylo jasné to, co politici slibují, 
ale hlavně to, co ve skutečnosti dělají.

Autor: redakce
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Kandidát do zastupitelstva 
za hnutí Správná Volba 
PRO Zdraví a Sport
MUDr. Jiří Kroh

Moc vás všechny zdravím,
pro ty, co mě neznají, bych se rád 

představil pár krátkými větami. Kandi-
duji do zastupitelstva města Chomutov 
za hnutí Správná Volba PRO Zdraví a 
Sport – Chomutov.

Dlouhá léta sloužím v chomutovské 
nemocnici. Působím zde od samého 
počátku mé lékařské kariéry. Troufám 

si o sobě říci, že jsem velice empatický, 
milý, hodný, laskavý člověk a vždy se 
snažím svým pacientům vyjít vstříc. 
Nebo spíše jejich rodičům? Neboť se 
specializuji na pediatrii a jsem primář 
dětského oddělení v Chomutově. 
Lékařské povolání beru od té doby, co 
se v něm pohybuji, jako mé celoživotní 
poslání. Má práce je také mým koníč-

kem a nedokáži si představit, že bych 
dělal cokoli jiného.

Pokud bych mohl něco změnit, je to 
celkové vybavení dětského oddělení 
a lůžková část i její vybavení. Je totiž 

velice důležité, aby se děti v takovém 
prostředí cítily dobře. Pokud je v 
pořádku psychika dítěte, jsme blíže k 
úspěchu ve zdravotním stavu.

Jak budou volit letos občané v Chomutově
V Chomutově mohou 
způsobit volby 
významné změny. Do 
zastupitelstva by se 
z jedenácti subjektů 
mohlo probojovat  
osm subjektů. Komu-
nisté by se do zastu-
pitelstva s dalšími 
dvěma subjekty už 
nedostali.

Na základě bleskového průzkumu 
by komunální volby v Chomutově 
vyhrálo hnutí ANO 2011 s 21,5%, na 
druhém místě by se umístilo usku-
pení PRO Chomutov s 15%, jako 
třetí by voliči s 13.5 % volili SPD s 
podporou strany Právo, Respekt, 
Odbornost (PRO), čtvrtou příčku 
by obsadilo uskupení Nový Sever s 
9,5 %, na páté příčce se může obje-
vit Chomutovská koalice s 6,5,%, 
šestá příčka by patřila Správné volbě 
PRO Zdraví a Sport s 6,5% by pat-
řila, sedmá ODS s 6%, osmí STAN 
s 5%,.

Asi nejvíce si pohoršil Nový 
Sever, který se otřásá v základech 
po sérii skandálů zastupitelů, kteří 
jsou zapleteni v klientelistických 
strukturách napojených na zdroje 
z veřejných rozpočtů.  Podle nálady 
voličů je patrné, že Novému Severu 
výrazně klesají preference.

Do zastupitelstva by se nedo-
stali Komunisté – 4%, Za bezpeční 
domov 1,5% a Moderní společnost 
0,5%.

Nově nebude v zastupitelstvu 
Chomutova ČSSD, která nepo-
stavila kandidátní listinu. Skandály 
ČSSD paradoxně nejspíš nebudou 
příčinou, protože ČSSD při koalici 
s hnutím ANO na vládní úrovni, 
kromě jiných i hnutí ANO doslova 
vyluxovalo jejich voliče. Mnoho 
voličů ČSSD dnes volí hnutí ANO 
nebo SPD.

Aktuální obsazení chomutov-
ského zastupitelstva okazuje se, 
že voliči mohou výrazně zamíchat 
kartami a zdaleka současný koaliční 
projekt nemusí voliči hodnotit úplně 
pozitivně.

Autor: redakce

Počet zvolených zastupitelů (volební období 2018 – 2022)

PRO Chomutov 9 mandátů

KSČM 3 mandáty

ANO 2011 10 mandátů

ODS 2 mandáty

ČSSD 2 mandáty

NOVÝ SEVER 7 mandátů

SPD 2 mandáty

Volební průzkum - Chomutov 2.9.2022

6. Ano 2011

4. PRO Chomutov

3. SPD s podporou PRO

8. NOVÝ SEVER

2. CHOMUTOVSKÁ KOALICE

7. Spr. Volba PRO Zdraví a Sport

9. Občanská demokratická strana

11. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10. Komunistická str. Čech a Moravy

5. ZA BEZPEČNÝ DOMOV

1. Moderní společnost

VIAN s.r.o.

21,5%

15%

13,5%

9,5%

8%

7%

6%

5,5%

4%

1%

0,5%
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Ota Staňo – Správná volba PRO Zdraví a Sport
 Jak by se měla využít budova 
bývalých Městských lázní?

Městské lázně obnovíme včetně 50 
m bazénu a dalších služeb. Chomuto-
váci postrádají 50 m bazén, zejména 
plavci, kteří nejenže na evropské i 
světové úrovni reprezentovali Cho-
mutov. Naše hnutí má již v názvu 
sport a zdraví. Plavání je jedním z 
nezdravějších sportů.

Jakým způsobem by mělo 
město podporovat profesio-
nální a mládežnický sport?

Město by mělo spravedlivě podpo-
rovat všechny sporty. Chceme zmo-
dernizovat sportovní haly, obnovit 
městské lázně a podpořit budování 
dalších sportovišť. A pomocí dotací 
na provoz sportovišť umožníme 
sportovním klubům přežít v dnešní 
energetické krizi.

Jak byste zajistili a zvýšili bez-
pečnost na sídlištích Kamenná 
a Písečná?

Budeme koordinovat součinnost 
policie ČR a městské policie. Oka-

mžitě musíme zakročit proti popí-
jení alkoholu před večerkami. Není 
možné dále tolerovat dealery drog, 
kteří svou činnost již ani netají. Zní 
to jako fráze, ale konečně musí být 
policie vidět v ulicích.

Mělo by město i dál vykupovat 
byty ve vyloučených lokalitách 
a proč?

Toto považujeme za krajní řešení a 
spíše preferujeme udržení a moder-
nizaci současného bytového fondu.

Autor: Ota Staňo

Bez Hrabáče Bude líp, rozděluje hnutí ANO v 
Chomutově?

Kauzy primátora Hrabáče, který 
zastupuje protikorupční hnutí ANO v 
Chomutově na pozici primátora hýbají 
nejen veřejností, ale poškozuje i dobré 
jméno ostatních členů hnutí ANO.  I 
přes návštěvu předsedy Andreje 
Babiše, kde byl primátor Hrabáč 
vyzván, aby vysvětlil svá rozhodnutí, 
zahrál všechny podklady do pomysl-
ného autu. Hrabáčova komunikace 
s médii je na takové úrovni, že na 
písemně dotazy vůbec neodpovídá.

Aktuálně je bez vyjádření pri-
mátora Hrabáče:

• Záchranáři na “Kamenčáku” jsou 
několik let bez vodních skútrů

• Je možné, že v den konání zastupitel-
stva se přímo před radnicí porušuje 
zákon?

• Platí v Chomutově svoboda volit a 
být volen?

• Je primátor Hrabáč dobrý hospo-
dář?
Podle aktuálně zpracovávaných 

zdrojů a informací bude primátor Hra-
báč nejspíš už brzy vysvětlovat daleko 
více ze své politické práce, ale  jinde, 
než zvědavým novinářům, které vytr-
vale ignoruje.

Autor: redakce

Zveřejnila jsem, že kandiduji a třikrát se mě 
pokusili vykrást
Chomutovská galerka 
má nejspíš na pilno.

Sabina Lecjaksová bydlí od naro-
zení v Chomutově,  z toho už třetím 
rokem na náměstí.  Po celou dobu, 
téměř tři roky, tady bylo klidné byd-
lení, ale od té doby, co jsem zveřej-
nila kandidaturu, pokusil se neznámý 
pachatel opakovaně dostat do našeho 
domu.

Říkáte, že to bylo vícekrát za 
krátkou dobu. Jak a kdy se to 
stalo?

Je to podruhé, co se to hlásilo na 
polici ČR během několika týdnů.  Ale 
už je to celkem potřetí během krátké 
doby, co se to stalo.

Proč si myslíte, že to souvisí s 
vaší kandidaturou do městského 
zastupitelstva?

Domnívám se, že to všechno má 
souvislost, protože krátce poté, co 
jsem svou kandidaturu  zveřejnila, tak 
se kolem mě začaly dít divné věci. Ale 
vrcholem je opakovaný pokus o vlou-
pání. Přitom v minulých létech zde byl 
klid a bezpečno.

Jak je na tom policie, už dopadla 
pachatele, který se k vám 
pokoušel vloupat?

Myslím, že ne. Už dvakrát u nás poli-
cie byla, ale zatím se vlastně nic moc 
neděje. Policie přijede a pak chodíme 
následující den na oznámení. Ale útoky 
dál pokračují. Bojím se nejen o sebe, 

ale také o přítele, kterého už napadli 
několikrát. Člověk ani netuší, že může 
kvůli názoru, který veřejně sdílí, čelit 
nejen osobním útokům, ale i trestnímu 
jednání.

Co budete dělat dál?
Už je toho moc, musíme se o sebe 

postarat především sami. Snad policie 

toho lumpa dopadne. My jsme najali 
detektiva a připravujeme s odbor-
níkem bezpečnostní opatření, které 
bude nejen v podobě pasivní, ale pře-
devším aktivní ochrany. Ale nebude 
to jednoduché, ani levné. Ochrana 
majetku je také byznys a odborníci si 
to nechají pěkně zaplatit.

Autor: redakce
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Kampaň Nového severu v rukách náměstkova švagra
Politické parazitová-
ní toho nejhrubšího 
zrna se projevuje i 
při letošních komu-
nálních volbách. Na 
městském majetku 
opět vévodí politic-
ké reklamy Nového 
Severu.

V květnu letošního roku jsme 
informovali veřejnost o tom, jak  
se dostaly do rukou náměstkova 
švagra Davida Dindy (Nový Sever) 
City lighty vybudované na veřejném 
majetku města. Reklamní plochy 
na zastávkách autobusů jsou opět 
zaplněny  politickým obsahem od 
Nového Severu.

Celý příběh se odehrál již dříve, 
ale právní důsledky konání politiků 
dopadají do dnešních dnů. Nejen, 
že vše probíhalo daleko za hra-

nou transparentnosti veřejného 
výběrového řízení, ale navíc se zde 
ukázkově střetává veřejný zájem se 
soukromým v podobě evidentního 
prospěchu, ale nikoli na vrub důvě-
řivých občanů, ale spíš pro příbuzné 
politiků, kteří pohotově “zasekli své 
drápky” ve správné chvíli a na správ-
ném místě.

Dnes je asi každému jasné, že 
politik Dinda podle svých předvo-

lebních slibů vdechl nejvíce života 
nejspíš do své vlastní politické kam-
paně, umístěné na majetku města, 
ale hlavně do byznysu svých příbuz-
ných, opět vycházejícího z přisátí se 
k veřejnému majetku všech občanů 
Chomutova, který byl nepřátelským 
způsobem převzat do soukromých 
rukou.

Autor: redakce

Politici prodaly majetek města Chomutov za více 
než 58 miliónů
Vždy před volbami je 
to správné období na 
bilancováni. Protože 
mnozí občané lamen-
tují, že neviděli nic z 
toho, čím by se sou-
časní politici mohli 
pochlubit. Kromě 
masivního utrácení 
veřejných peněz 
z kapes daňových 
poplatníků se politici 
žádným úctyhodným 
způsobem do paměti 
lidí nezapsali.

Proto si naše redakce udělala pár 
dotazů do veřejných zdrojů a vypadlo 
zajímavé číslo za prodej majetku 

občanů města Chomutov, které po 
načítání slušně nabobtnalo.

Je samozřejmé, že se prodávají 
pozemky na stavby rodinných domů, 
bytů, nebo pozemky pod nemovi-
tostmi soukromých vlastníků, kteří 
chtějí vypořádat svůj majetek z dob 
vlády komunistů, kdy pozemky a 
stavby na nich mohly mít jiného maji-
tele.

Další případy jsou pozemky slou-
žící státu na výstavbu komunikací a 
další infrastruktury.

Kromě naprosto  potřebných věcí 
se ale odehrály prodeje pozemků, 
které spíš zajímavým způsobem 
okatě nahrávají soukromým osobám, 
které od chomutovských politiků 
koupili za nápadně výhodných pod-
mínek rozsáhlé pozemky.

Jak nevýhodné či výhodné bylo 
hospodaření chomutovských poli-
tiků bude nejspíš vyšetřovat policie, 
protože v průběhu zpracovávání  
podkladů, které došly do redakce 
se ukázalo, že takové informace už 

náleží orgánům činným v trestním 
řízení,  a i přes dotazy redakce na 
kontraverzní prodeje a hospodaření 
s městským majetkem politici mlčí.

Částka, ke které se naše redakce 
dobrala, je 58,5 miliónů korun, 

ale protože byla uzavřena celá 
řada smluv o smlouvách budou-
cích, nemusí být toto číslo z daleka 
konečné.

Autor: redakce
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TOMIO
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PATRIK MACÁK
Kandidát na starostu

Jirkova

JUDr. JINDŘICH
RAJCHL

ZDENĚK VAŇKÁT
Kandidát na primátora

Chomutova

Budoucnost a 
bezpečnost
pro NAŠE děti

inzerce
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Dinda se vysmál lidem na facebooku za 
současnou drahotu
“Dinda se úplně zbláz-
nil, dělá si z nás legraci, 
proč nás uráží, člověk 
mimo realitu,” dalšími a 
dalšími výrazy a nadáv-
kami častovali politika 
Davida Dindu (NOVÝ 
SEVER) na sosiílních 
sítích, který se tam 
vysmál údajně “iro-
nicky” všem občanům, 
kteří trpí chudobou a 
po raketovém zvýšení 
cen plynu a elektřiny 
se z nich a mnoha pra-
cujících nejspíš stanou 
za pár týdnů postupně 
úplní žebráci.

Už dnes někteří politici veřejně hovoří 
o příkladech lidí, kteří jsou v důchodu, 

že jim přichází složenky, které převyšují 
jejich příjmy. Často staří a nemocní lidé už 
nemohou jít do práce, aby si přivydělali na 
přežití.

Kromě toho, že politik Dinda se chová 
při svých veřejných projevech svérázným 
způsobem, tak má dost másla na hlavě od 
počátku, kdy ukořistil křeslo náměstka 
primátora v Chomutově.  Jeho chamti-
vost a závislost na veřejných rozpočtech 
se táhne od počátku jeho kariéry, která je 
ve znamení příjmů zcela závislých ve veřej-
ných rozpočtech a trvá do současnosti.

Konec konců ještě před tím, než Dinda 
po poprasku na sítích vymazával pro něj 
nepříznivé komentáře a vše odstranil, aby 
se úplně veřejně neznemožnil, tak naše 
redakce obdržela jeho status, který byl ze 
sítí odstraněn od nespokojeného občana, 
který si vše uložil do mobilního telefonu a 
zaslal do redakce.

Byla to opět jen další náhoda, dočasné 
pominutí smyslů, obyčejná hloupost nebo 
jen arogance moci politika, který je úplně 
odtržen od reality všedních dnů?

“Je dobře, že se za hloupost v České 
republice nezavírá, protože by tam jinak 
skončilo jistě i mnoho politiků.”

Autor: redakce
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Moralizující politik Bocian hlasoval pro hazard
Další prohrou politiků 
Nového Severu jsou 
diskuse na sociálních 
sítích, kde se snaží 
autoritativně změnit 
postoje lidí, kteří se 
nebojí veřejně kriti-
zovat hospodaření 
ve městě Chomutov. 
Politické špičky Nové-
ho Severu si fakticky 
rozparcelovali hřiště 
toků veřejných peněz, 
na jejichž pramenech 
sedí a řídí jejich kon-
zumování přes firmy 
se zajímavou historií a 
referencemi.

Jedním z obhajovatelů zlovůle svých 
kolegů, kteří se pokusili do Chomutova 
opět vrátit hazard, je zastupitel Martin 
Bocian (Nový Sever), ten se na sociál-
ních sítích se jako jediný politik z Nového 
Severu veřejně za své hlasování proti 
mnoha lidem z Chomutova omluvil.

To, že s hazardem se pojí drogy a další 
trestná činnost politici, kteří hazard do 
Chomutova opět pokusili vrátit, tak moc 
dobře věděli. Z veřejných diskusí na toto 
téma bylo na stovky, mnoho občanů 
s tím dodnes nesouhlasí a opakovaně 
se od jakékoli hazardu v Chomutově 
nekompromisně distancují.

Nejen, že občané Chomutova dlouho-
době kritizují politiky z Nového Severu, 
kteří si prý jen “sem tam něco zobnou” z 
veřejných peněz všech občanů, ale dnes 
už budou řešit, že se pomalu ze “zobání” 
stávají desítky miliónů korun, které pro-

tékají netransparentními penězovody 
pod jejich kuratelou.

Informace vyplouvají na povrch i 
přesto, že je politici z Nového Severu 
masivně odstraňují ze sítí, aby nebyl 

slyšet hlas občanů, kteří se je nebojí 
otevřeně za jejich hospodaření s jejich 
penězi kritizovat.

Autor: redakce

Chomutovky nabízí další ze smazaných veřejných příspěvků, který je jasným důkazem o tom, jaká média v 
Chomutově píší pravdu o tom, jak se politici starají o blaho občanů. Na rozdíl od médií anonymních vlast-
níků z Kypru jsou Chomutovky české a pracují na nich české firmy s lidmi, kteří mají svá jména.

Michal Dorinský
25. srpna v 23:26  · 
Já fakt nemám rád, když se někdo pasuje do role morálního majáku. Z uctivé vzdálenosti jeho světlo vypadá jako 
symbol naděje. Slušný a poctivý člověk, to je to, co v politice přeci chybí, ne? No, čím blíže jste, tím méně vás světelný 
kužel oslňuje, a vy začnete vnímat realitu.
Toto například- dnes ráno jsem se začetl do jednoho komentářového vlákna u příspěvku, kde nějaký polekaný občan, 
dle jeho vlastního vyjádření bývalý volič Nového Severu sdílel novinový článek, který říká, že Milan Štefanov vysává 
město skrze firmy, které ovládá. Do diskuse se zapojil také náš dobrý soused Martin Bocian.
Úvahu začal samozřejmě poučkou ze sportovního prostředí, to lidé rádi. Nicméně já s ním vzácné naprosto souhlasím. 
Čistá a férová soutěž, to by byla paráda.. ale vraťme se zpátky do reality, do reality, kde proti nám kandidáti Nového 
Severu vedou nechutné osobní útoky, a jejich příbuzní volají našemu lídrovi, že jsme totální zrůdy, které zničí tohle 
město. No nevadí. Pokus o vtip, asi. Noviny označil za zmanipulované a účelově psané. Asi zapomněl, že do schránek 
chodí i trochu jiné (C)chomutovské noviny, kde se občan může dozvědět komu všemu páni náměstci podali ruku, ale 
to je asi tak všechno.
Můj kamarád a spolukandidát Péťa Troníček upozornil na to, že na Štefanovovy vazby už poukazovali jiní, a mnohem 
dříve. Správně dodal, že to jsou veřejně dostupné zdroje, tak jaképak předvolební manipulace a lži, na což pan zastu-
pitel odpověděl něčím, co mi vyrazilo dech.
No tak si pan Štefanov sem a tam zobne, to je toho. Hm. Tak jo. Tak radši budeme řešit někoho, kdo ve volbách ani 
nekandiduje, protože je to moc moc zlobivý kluk. Oproti tomu je protočit pár miliónů přes městské společnosti když 
jste zastupitel úplná poezie.
Tenhle přístup mě vyloženě se*e…
V tomhle městě je to samej férovej kluk rovina. Proto to ve výsledku dopadá tak, že se všichni vozí po pár mladých 
klucích, který v životě odcizili dohromady tak 2 bonbóny a jednu žvýkačku…
Po obyčejných klucích, který prostě jen chtějí lepší Chomutov

MUDr. Miroslav Konvalinka kandidát do 
zastupitelstva města Chomutov za hnutí 
Správná Volba PRO Zdraví a Sport

Všechny vás zdravím, jmenuji se 
MUDr. Miroslav Konvalinka.

Hned na úvod bych rád zmínil, 
že jsem kandidát do zastupitelstva 
města Chomutov za hnutí Správná 
Volba PRO Zdraví a Sport Chomutov. 

Zároveň jsem velkým podporovate-
lem našeho lídra MUDr. Oty Staňa 
(vpravo). O sobě bych řekl, že jsem 
ochotný, milý ale zároveň umím být i 
dost rázný.

Každý den pomáhám velkému 
množství lidí, kteří mě jako lékaře 
vyhledávají z celého okresu. Svoji práci 
mám moc rád a stejně jako spoustu 
mých kolegů ji beru jako životní poslání.

Autor: MUDr. Miroslav Konvalinka
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Těšíme se na setkátní!
Tým SPD s podporou PRO

Svoboda a přímá demokracie – SPD s podporou strany PRO (Právo Respekt Odbornost)

Srdečně Vás zveme na společné setkání, kde se s Vámi rádi 
pobavíme o všem, co Vás zajímá. 

Zajímají nás Vaše názory na aktuální dění i představy o 
budoucím fungování města.

POZVÁNKA NA SPOLEČNÉ SETKÁNÍ

KDY: ÚTERÝ 20.9.2022
          9:00 - 17:00
KDE: OC CHOMUTOVKA Těšíme se na setkání s Vámi.

Hosty setkání bude Jaroslav Foldyna -  poslanec par-
lamentu ČR za hnutí SPD a Jan Kopčan - kandidát do 
zastupitelstva města Chomutov

Naordinujte si neděli plnou nic nedělání
Neděle = nic nedělat! 
Jenže, jak si naordi-
novat odpočinkový 
víkend ve světě, kde je 
nulová aktivita pova-
žována za znak lenosti 
nebo nudného života?

Od pondělí do pátku jsme v jednom 
zápřahu. Už, už si myslíme, že přichází 
vytoužený odpočinek v podobě páteč-
ního odpoledne, když vtom si uvědo-
míme, že doma nás namísto relaxu čeká 
hromada nevypraného prádla, škopek 
neumytého nádobí a navrch ještě pod-
laha plná drobků od středeční večeře. 
Ani v sobotu není situace o poznání 
lepší. Pohled na zahradu nám připomíná, 
že je nejvyšší čas, abychom se ponořili do 
jarních zahrádkářských prací. A neděle? 
Neděle se nese ve znamení návštěv 
odrostlých rodinných příslušníků, přátel 
nebo prarodičů. Suma sumárum prožili 
jsme další víkend, za který se v moder-
ním světě nemusíme stydět. Byl totiž 

hektický, plný aktivit a neobsahoval ani 
náznak nudy. Ve skutečnosti jsme ale 
vyšťavení, bez energie a možná se tak 
trošku těšíme na pracovní týden, během 
kterého se alespoň večery nesou ve zna-
mení pravého odpočinku.

Neděle podle vašeho gusta
Tak moc se snažíme o víkendu stih-

nout všechno, co jsme zanedbali během 
pracovního týdne, až ve finále zaned-
báme to nejdůležitější – sebe! Rozhodně 
po vás nechceme, abyste se během 
víkendu odstřihli od své rodiny, přehlí-
želi všechny domácí práce a zanedbávali 
své povinnosti. Spíše se naučte vnímat 
neděli jako ryze odpočinkový den, při 
kterém budete dělat pouze to, co vás 
nabíjí energií a dělá šťastné. Někdo může 
vyrazit sportovat, jiný zaexperimentuje 
v kuchyni a upeče výbornou buchtu 
a najdou se také lidé, kterým největší 
radost udělá odpočinek na pohovce a 
sledování seriálu. A víte co? Vůbec to 
není špatně! Pokud tedy chcete strávit 
víkend v ryze odpočinkovém módu, 
nestyďte se za to. Nikde totiž není psáno, 
co bychom o víkendu (ne)měli dělat.

Proč je zdravé nic nedělat?
Pokud patříte k aktivním lidem, kteří 

se během týdne nezastaví, je nejvyšší 
čas sundat nohu z plynu. Lékař Matthew 
Sleeth, a autor knihy 24/6: A perscrip-
tion for Healthier Happy Life, zdůraz-
ňuje, že v našem těle proudí krátkodobé 
stresové hormony, jako je adrenalin, a 
dlouhodobé stresové hormony. „Jak-
mile se dobrovolně připravíme o den 
plný nicnedělání, nedáme tělu šanci, aby 
tyto hormony zpomalilo a resetovalo 
se,“ říká lékař v rozhovoru pro CNN. 

Samozřejmě i v tomto ohledu netlačte 
na pilu. Není žádoucí, abyste celou 
neděli fyzicky nic nedělali, zato mentálně 
byli vyčerpaní z myšlenek na aktivity a 
pracovní úkoly, které jste během neděle 
mohli stihnout. Vyplatí se, když i svůj diář 
přizpůsobíte myšlence volné neděle, díky 
čemuž se vyhnete zmiňovanému stresu 
ze „zameškání“. Jednoduše řečeno, roz-
hodněte se pro volnou neděli už v pon-
dělí, nikoliv v sobotu odpoledne.

Zdroj: GettyImages
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Chomutovský Zoopark čelí kritice
O nekompetentnosti 
lidí dosazených podle 
politického klíče by se 
dalo dlouho mluvit. O 
tom, jak vypadá situ-
ace v chomutovském 
Zooparku promlouvají 
lidé, kteří srovnávají 
dobu, kdy celé zařízení 
řídili odborníci s dneš-
ní dobou.

Ředitelka Věra Fryčová jako jediný 
zaměstnanec nemá zveřejněn na 
webových stránkách telefonní kon-
takt, proto bylo celkem složité získat 
její telefonní číslo.

Po kontaktování Zooparku je možné 
se dovolat na asistentku ředitelky, 
která v rozpacích není schopna odpo-
vídat na základní otázky a odkazuje na 
ředitelku. Už jen zatajování kontaktu, 
staví celou organizaci do negativního 
světla a navíc, když se jedná o pracovní 
telefon.

Po opakované urgenci jsme získali 
telefonní číslo na ředitelku, ale ta telefon 
v pracovní době nezvedala. Ale podle 
SMS si můžeme zavolat prý zítra, pro-
tože je na unii ZOO.

Na otázku, kolik stála nová fasáda na 
stájích pro koně došlo až druhý den.

Není všechno zlato co se třpytí 
“Chomutovský jezdecký areál má 

veliký potenciál, jenom by se mělo 
město rozhodnout jak s ním naložit. 
Jestli se vydat cestou sloužit veřejnosti 
nebo podporovat úzkou skupinu lidí. 
Na vylepšení podmínek pro pobyt koní 
a jejich opatrovníků jsem marně upo-
zorňoval vedení zooparku. Není mi lho-
stejný osud stájí, které jsou již půl století 
součástí města Chomutova. Měl jsem 
vizi i s projektem na úsporu energií stáje 
i jezdecké haly, dále jsem několikrát upo-
zorňoval na vybudování nouzových dveří 
v případě požáru, i lepšího vzduchu pro 
koně, kteří stojí v boxech na konci stájí. 
Na tuto důležitou věc se bohužel peníze 
nenašly, ale na novou reklamu přes celou 
zeď jezdecké haly ano.

Nekompetentní vedoucí stáje byla 
zvolena do funkce nekompetentní ředi-
telkou. Nové vedení stáje je bez zkuše-

ností a praxe a v tomto oboru je potřeba 
letitých odborných zkušeností, jak v 
oblasti krmení, tak bezpečnosti koní, 
jezdců a majitelů, které si vyhledává v 
literatuře, nebo rady po sociálních sítích. 
To zřejmě v 21.století v Chomutově stačí 
na tyto funkce. Jako přednost vedoucího 
pracovníka bych čekal nestrannost, 
komunikaci bez arogance, ironie a jízli-
vosti i bez ohledu na případné sympatie,” 
uvádí jeden z nespokojených občanů.

Ředitelka nesouhlasí 
Nic z toho se nezakládá na pravdě, co 

se týká soukromníků, tak jsou spokojeni. 
Další stavební úpravy nebylo možné jed-

noduše provést, protože v objektu stájí 
tudy vedou sítě.

Na otázku, zdali se ředitelka Zoo-
parku účastnila výběrového řízení, tak 
odpověděla, že byla do funkce jmeno-
vána radou města.

Nespokojení občané tvrdí, že ředi-
telka byla dosazena bez řádného výbě-
rového řízení a soutěže kandidátů, ale na 
přímo současnými politiky.

Kulturu a sport včetně Zooparku 
a dalších zařízení má v gesci současný 
náměstek primátora David Dinda (Nový 
Sever).

Autor: redakce

Jsme znepokojeni předvolební situací v 
Chomutově.
Rozhodli jsme se 
kandidovat do zastu-
pitelstva Chomutova 
a předpokládali jsme 
férový střet programů 
a vizí. Místo toho jsme 
čelili tlakům ze strany 
současné vládnoucí 
koalice na naše kan-
didáty, aby se voleb 
nezúčastnili.

Nebojíme se říct, že naši kandidáti 
projevili občanskou statečnost již jen 
tím, že vstoupili do veřejného prostoru 
a nabídli Chomutovskům změnu. Ano, 
dalo by se říct, že skutečným motivem 
pro ně je přinést změnu do stagnujícího 
města, kde se minimálně za poslední 
volební období zastavil čas. 

Naše Facebooky jsou atakovány 
falešnými profily za účelem znechucení 
našich voličů.

Vedení města neřeší to, co jak rádi 
říkají není v jeho „kompetenci“. A 
tak nám v nemocnici ubývá jedno 
odborné pracoviště za druhým. 

Ve městě se z večerek staly 
nálevny, kde postávají různá indi-
vidua, často bezdomovci a popíjejí 
lahvové pivo. 

Dealeři prodávají drogy na každém 
rohu a problémy s feťáky jsou denní 
realitou.

Na sídlištích se nebudují parkovací 
místa a lidé v odpoledních hodinách 
krouží kolem svých domů ve snaze 
zaparkovat.

Budova bývalých městských lázní 
dále chátrá a město se utápí v nesmy-
slných projektech typu surfové vlny či 
knihovny. 

Po bývalém fotbalovém hřišti 
zůstávají rozvalené tribuny.

Městské sportovní haly se pomalu 
rozpadají a dále čekají na moderni-
zaci.

Chomutov poklesl za současného 
vedení o 4 místa v řebříčku kvality 
života (190. místo z 203).

A do toho se dozvídáme, jak nám 
současná koalice dobře vládne a 
jak potřebují klid na další nerušené 
„vládnutí“.

Obáváme se závěru volební kam-
paně, zneužívání institucí, diskredi-
tační kampaně a volebních podvodů. 
Opravdu jde o hodně a jsme připra-
veni přinést změnu, kterou Chomu-
tov potřebuje.

Závěrem bychom rádi poděko-
vali Chomutovkám, že dávají pro-
stor VŠEM stranám a hnutím oslovit 
voliče. To že ani jedna strana sou-
časné koalice na otázky Chomuto-
vek neodpovídá je pro nás důkazem 
nezájmu o programový střet, nezá-
jmu nabídnout Chomutovákům sku-
tečnou volbu.

Autor: Správná volba
PRO Zdraví a Sport
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Kvůli rostoucím cenám potravin podraží školní 
jídelny zhruba o 10 procent
Školní obědy od září 
v některých jídelnách 
podraží zhruba o deset 
procent. Kvůli rostou-
cím cenám potravin 
a energií jejich ceny 
někde vzrostly už v 
předešlých měsících. 
Nyní se pohybují 
většinou mezi 30 a 40 
korunami. Vyplývá to 
z informací na webech 
školních jídelen. Šet-
řit není pro jídelny 
snadné, protože musí 
splňovat požadavky 
pro výživu podle 
předpisů. Omezit 
mohou biopotraviny 
či dražší druhy masa. 
Na dotaz ČTK to řekl 
Pavel Ludvík z redak-
ce portálu Jídelny.cz. 

“Ceny od září 2022 jsou zatím 
nejasné, protože většina školních 
jídelen má v létě zavřeno a některé 
se teprve nyní rozhodují, jaké ceny 
nasadí,” uvedl Ludvík. Už nyní je podle 
něj ale jasné, že školní stravování kvůli 
rostoucím cenám potravin a energií 
podraží. “Šetřit je pro jídelny velmi 
obtížné, protože nutriční požadavky na 
stravu jsou dány legislativou, na ceny se 
nelze vymlouvat. Snad jen lze omezit 
biopotraviny, luxusnější druhy masa a 
podobně,” vysvětlil. Meziroční inflace 
činila letos v červenci 17,5 procenta. 

Finanční limity na nákup potravin 
se ve vyhlášce o školním stravování 
zvýšily loni o 20 procent. Předtím 
platily od ledna 2012. Podle Českého 

statistického úřadu se od té doby do 
loňska zvedla cena potravin o pětinu 
a původní limity školního stravování 
tomu již neodpovídaly. Nové limity 
stanovily strop na oběd pro strávníka 
od 15 let na 45 korun. Maximální cena 
oběda pro žáky od sedmi do deseti let 
má být 39 korun, od 11 do 14 let 41 
korun a pro děti do šesti let 30 korun. 

Mluvčí ministerstva školství Aneta 
Lednová již dříve uvedla, že na výši 
limitů nemá vliv cena energií, jen 
potravin. “Úhradu provozních nákladů 
hradí zřizovatel zařízení školního stra-
vování,” řekla. 

Podle informací na webech školních 
jídelen se ceny za obědy zatím do limitů 
vejdou. Zatímco na začátku minulého 

školního roku se ovšem ceny obědů 
pohybovaly většinou v rozmezí 28 až 
31 korun, v zimě vzrostly na zhruba 30 
až 33 korun a některé jídelny už ohlá-
sily další navýšení cen od září. 

Ve vývoji cen školního stravování 
jsou někde i větší rozdíly. Třeba v ZŠ 
Lupáčova v Praze 3 dostanou žáci i po 
tříkorunovém zdražení od září oběd 
do 30 korun. Naopak školní jídelna 
v Dolních Břežanech už od letošního 
ledna zvýšila ceny obědů pro školáky 
o pět korun tak, že jsou v rozpětí 37 
až 42 korun. 

Nezisková organizace Women for 
Women již dříve upozornila, že kvůli 
zdražování v uplynulém školním roce 
výrazně vzrostl zájem o školní obědy 
zdarma. Počet dětí, kterým je díky 
svému projektu poskytuje, stoupl o 
zhruba 3000 na 12.700. Kvůli rostoucí 
inflaci organizace očekává, že zájem o 
podporu na školní stravování na pod-
zim dál přibude. 

Projekt Obědy pro děti zahájila 
organizace Women for Women v roce 
2013. Organizace poskytuje pomoc 
prostřednictvím základních škol. Vyti-
pování dětí, které potřebují pomoc, 
mají na starosti ředitelé škol ve spolu-
práci s učiteli. Letos v červnu dostala 
organizace na program dotaci minis-
terstva školství 60 milionů korun. Tato 
částka ale podle ní celkovou potřebu 
nezaplatí. Další peníze čerpá od dárců.

Autor: redakce

VÍCE DOKTORŮ DO 
CHOMUTOVSKÉ

NEMOCNICE
MUDr. Ota STAŇO
lídr do zastupitelstva Chomutova

Artur OMAROV
olympionik

www.spravna-volba.cz   |   fb.me/prozdravichomutov

inzerce
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Pravidelná fyzická aktivita a výživa mají 
zásadní vliv na vaše zdraví
Většina z nás se zajímá 
o výživu. Snažíme se 
obecně stále více mys-
let na zdravou výživu. 
Ale velký problém je 
nedostatek pohybu. 
Úprava jídelníčku 
není všechno, musí se 
kombinovat s vhodnou 
pohybovou aktivitou.
Víte, že cvičení je pro vás dobré, 
ale víte jak moc je dobré? Funguje 
od posílení vaší dobré nálady, ale 
i zlepšení vašeho sexuálního života. 
Zjistěte, jak cvičení může zlepšit váš 
život. Chcete se cítit lépe, mít více 
energie a  dokonce si přidat roky 
svého aktivního života? Pak cvičte. 
Každý může profitovat ze cvičení, 
bez ohledu na věk, pohlaví nebo 
fyzické schopnosti. Podívejte se, jak 
cvičení může vést k  šťastnějšímu 
a zdravějšímu životu.

Cvičení ovlivňuje 
tělesnou hmotnost
Cvičení může pomoci zabránit pří-
růstku na tělesné hmotnosti nebo udr-
žet hubnutí. Když se věnujete fyzické 
aktivitě, spotřebujete energii. Čím 
intenzivnější činnost, tím více ener-
gie spotřebujete. Pravidelné cvičení 
v posilovně je skvělá aktivita. Snažte 
se najít kus času na cvičení každý den. 
Jakákoli fyzická aktivita je lepší než 
žádná. Chcete-li mít výhody ze cvi-

čení, hýbejte se po celý den. Choďte 
po schodech místo výtahu, zapojte se 
do domácích prací. Denní důslednost 
je klíčová.

Cvičení bojuje proti 
zhoršování zdravotního 
stavu a nemocem
Bojíte se srdečních chorob? Doufáte, 
že zabráníte vysokému krevnímu 
tlaku? Bez ohledu na to, jaká je vaše 
současná tělesná hmotnost, fyzická 
aktivita posiluje množství choleste-
rolu s vysokou hustotou lipoproteinů 
(HDL), který nazýváme „dobrý“ cho-
lesterol a  snižuje nezdravé triglyce-
ridy. To udržuje hladký průtok krve 
cévami a snižuje tak riziko kardiovas-
kulárních chorob. Pravidelné cvičení 
pomáhá předcházet mnoha zdravot-
ním problémům nebo je i řešit. Patří 
mezi ně například: mrtvice, metabo-
lický syndrom, vysoký krevní tlak, dia-
betes typu 2, deprese, úzkost, různé 
druhy rakoviny, artritida, rovnováha. 
Může také pomoci zlepšit kognitivní 
funkce mozku a snížit riziko úmrtí ze 
všech příčin.

Cvičení zlepšuje náladu
Potřebujete „emocionální výtah“? 
Nebo je třeba po stresujícím dni 
„odpustit páru“? Pomůže vám cvi-
čení v  tělocvičně nebo svěží pro-
cházka. Fyzická aktivita stimuluje 
různé mozkové chemikálie, díky nimž 
se budete cítit šťastnější, uvolněnější 
a méně nervózní. Také se budete cítit 
lépe se svým tělesným vzhledem, když 
pravidelně cvičíte. Může to zvýšit sebe-
důvěru a sebeúctu.

Cvičení zvyšuje výkonnost
Pravidelná fyzická aktivita může zlepšit 
vaši svalovou sílu a zvýšit vytrvalost. 
Cvičení dodává kyslík a živiny do tkání 
a pomáhá kardiovaskulárnímu systému 
pracovat efektivněji. A když se srdce 
a plicní zdraví zlepší, budete mít větší 
výkon pro každodenní práci.

Cvičení podporuje 
lepší spánek
Snažíte se zbavit denních emocí? Pra-
videlná fyzická aktivita vám pomůže 
usnout rychleji, získat lepší a  hlubší 
spánek. Necvičte bezprostředně 
před spaním, není to pro organismus 
žádoucí a špatně se poté usíná.

Cvičení vrací jiskru do 
vašeho sexuálního života
Cítíte se příliš unavení nebo nemáte 
náladu, abyste si užili fyzickou inti-
mitu? Pravidelná fyzická aktivita 
může zlepšit úroveň zdatnosti, zvý-
šit důvěru ve váš fyzický vzhled. To 
může překvapivě zlepšit váš sexu-

ální život. Ale je toho ještě víc. Pra-
videlná fyzická aktivita může zvýšit 
vzrušení u  žen. Muži, kteří pravi-
delně cvičí, mají s erektilní dysfunkcí 
méně problémů.

Cvičení může být zábavné… 
a nebudete se cítit sami!
Cvičení a fyzická aktivita mohou být 
příjemné. Dají vám šanci odpočinout 
si, užít si pohyb venku nebo se jed-
noduše zapojit do aktivit, díky nimž 
budete šťastní. Fyzická aktivita vám 
také může pomoci v kontaktu s rodi-
nou nebo s přáteli v zábavném soci-
álním prostředí. Běžte si zatancovat, 
vyrazte na turistické stezky nebo si 
zahrajte fotbal. Najděte si fyzickou 
aktivitu, která vás baví, a prostě to 
udělejte. Nudíte se? „Nekupujte si 
medvídka mývala“, ale vyzkoušejte 
něco nového nebo zorganizujte akti-
vitu s přáteli nebo rodinou. Fyzická 
aktivita je skvělý způsob, jak se cítit 
lépe, zlepšit své zdraví a  bavit se. 
Pro většinu zdravých dospělých se 
obvykle doporučuje:
• Nejméně 150 minut týdně střední 
aerobní aktivity nebo 75 minut týdně 
intenzivní aerobní aktivity nebo 
kombinace střední a intenzivní akti-
vity, pravidelně celý týden.
• Příklady aktivit zahrnují běh, chůzi 
nebo plavání. Užitečná jsou i  malá 
množství fyzické aktivity. Aktivita po 
celý den přispívá ke zdraví.
• Silový trénink pro všechny hlavní 
svalové skupiny se doporučuje nej-
méně dvakrát týdně. Mezi příklady 
patří cvičení s  činkami, používání 
posilovacích strojů.
• Rozšiřte své aktivity na celý týden. 
Pokud chcete zhubnout, splnit kon-
krétní kondiční cíle nebo získat ještě 
více výhod z fyzické aktivity, budete 
muset zvýšit svou mírnou aerobní 
aktivitu na 300 minut za týden.

Zdroj: Státní zdravotní ústav
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CHCETE, ABY
SE O VÁS VĚDĚLO?
INZERUJTE ZDE
V CHOMUTOVKÁCH!
Nabízíme vám možnost
umístění inzerce v tomto
měsíčníku.

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

reklama@chomutovky.cz

CENÍK INZERCE:

1/1 vnitřní strana 18.000 Kč

1/2 vnitřní strany 9.000 Kč

1/3 vnitřní strany 6.000 Kč

1/4 vnitřní strany 4.500 Kč

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

1/1 strana
203 x 272 mm

1/2 strany
203 x 136 mm

Kandidát PaedDr. Jiří Roth za hnutí Správná 
volba PRO Zdraví a Sport radí, kam na houby.
Houbařská sezóna je 
symbolem podzimního 
období a procházek 
spojených s touto záli-
bou, která má v Česku 
letitou tradici. Každý 
druhý Čech má někde 
doma katalog hub, nebo 
se těší alespoň jednou 
ročně na oblíbenou spe-
cialitu, kterou si připra-
ví z vlastních hub, který 
si v lese sám nasbírá.

Na Chomutovsku ještě sezóna neza-
čala, letní sucha a vedra značně zde-
vastovala lesy, deštík koncem srpna to 
nezachrání. Přesto v některých horských 
oblastech, kde jsou lesy mechaté, by se 
mohlo něco najít. Na několik otázek 
odpovídá mykolog a bylinkář PaedDr. 
Jiří Roth.

Jaké houby může průměrný hou-
bař bez rozpaků sbírat koncem 
léta a začátkem podzimu?

Jaké? Jedině jedlé a pokud se ptáme 
na které, tak hřibovité, případně mucho-
můrku růžovku. Další druhy, pečárky, 
strmělky a čirůvky nechte odborníkům.

Kde jsou v okolí Chomutova v 
Krušných horách dobrá místa, 
kam se vyplatí vyrážet na houby?

Například Bezručovo údolí a okolí 
Partyzánu, kde jsou většinou smíšené 

lesy. Pokud se týká podhoří, tam jsou 
většinou smrčiny, kde najdete spíš  houby 
hřibovité. 

Jste známý bylinkář, mohl byste 
nám doporučit, které bylinky se k 
houbám hodí?

Samozřejmě koření- kmín, pepř, čili, 
majoránka, řebříček, šalvěj.

A na závěr jednu důvěrnější 
otázku, máte nějaký oblíbený 
recept?

Nejraději dělám guláš, ze všech hub, 
co najdu. Hřibovité ve smaženici nebo 
do guláše nemiluji, protože po rozvaření 
je jídlo mazlavé a to mi nechutná, do 
guláše přidávám hodně zeleniny.

Autor: redakce
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Nová studie ŠKODA VISION 7S nyní ve ŠKODA Muzeu
Návštěvníci ŠKODA 
Muzea v Mladé Bole-
slavi mají jedinečnou 
příležitost prohléd-
nout si hliněný model 
studie elektromobilu 
ŠKODA VISION 7S. 
Ve skutečné velikosti 
spatří první konkrét-
ní ukázku nového 
designového jazyka 
MODERN SOLID, 
působivý výsledek 
práce týmu šéfde-
signera ŠKODA AUTO 
Olivera Stefaniho.

ŠKODA Muzeum nabízí návštěvní-
kům kromě prohlídky stálé expozice, 
tematických výstav či depozitáře spor-
tovních vozů a prototypů ze 127leté 
úspěšné historie mladoboleslavské 
značky také příležitost seznámit se s 
nejnovějšími trendy jejího dynamic-
kého vývoje. Velkému zájmu se těší již 
tradiční prezentace designových studií 

vystavovaných bezprostředně po ofici-
ální světové premiéře.

Příležitostí nahlédnout do ještě 
vzdálenější budoucnosti jsou hliněné 
modely ve skutečné velikosti. Aktu-
álně dominuje hlavnímu výstavnímu 
prostoru ŠKODA Muzea předob-
raz studie elektromobilu ŠKODA 
VISION 7S, sedmimístného SUV na 
podvozkové platformě MEB. Jedná 
se o skutečný milník éry elektromo-
bility a digitalizace. Poprvé dává kon-
krétně nahlédnout do světa nového 
designového jazyka značky ŠKODA 
nazvaného MODERN SOLID. Tím 
je vystiženo nezaměnitelné spojení 
robustního vzhledu, funkčnosti a 
autentičnosti. Tým Olivera Stefaniho, 
šéfdesignera společnosti ŠKODA 
AUTO, vylepšil osvědčené přednosti 
stávajícího designového jazyka a záro-
veň se odvážně vydal na novou cestu. 
Minimalistický design navozující pocit 
bezpečí a vyzařující sílu se podařilo 
účelně skloubit s důrazem na vynikající 
aerodynamické vlastnosti moderních 
vozů ŠKODA.

I na hliněném modelu jsou dobře 
patrná specifická řešení jako nová příď 
s tzv. maskou Tech-Deck Face. Dále 
prodloužený prostor až pro sedm 
cestujících nastupujících portálovými 
dveřmi s protisměrným otevíráním, 

mírně se svažující střecha, trojúhelní-
kové D sloupky karoserie nebo třeba 
výrazně čtvercové lemy podběhů kol. 
Základ studie tvoří modulární plat-
forma pro elektromobily (MEB) kon-
cernu Volkswagen. S baterií o kapa-
citě 89 kWh nabídne studie ŠKODA 
VISION 7S dojezd více než 600 km v 
režimu WLTP.

ŠKODA Muzeum, situované v 
autentických prostorách bývalého 
výrobního areálu mladoboleslavské 
automobilky z počátku 20. století a v 
přilehlých budovách, umožňuje zasa-
dit hliněný model studie elektromo-

bilu ŠKODA VISION 7S do kontextu 
bohaté prezentace globálně úspěšné 
společnosti působící na trhu již od roku 
1895. Široká veřejnost má jedinečnou 
příležitost seznámit se s tímto netra-
dičním exponátem až do 15. září 2022.

Návštěvu ŠKODA Muzea lze v 
rámci zvýhodněného kombinovaného 
vstupného spojit s prohlídkou Rod-
ného domu Ferdinanda Porscheho v 
Liberci-Vratislavicích. Více informací 
naleznete na muzeum.skoda-auto.cz 
a také na facebookovém profilu www.
facebook.com/skodamuzeum.

Zdroj: tiskové centrum Škoda auto

Motorky pro nejmenší 
– Honda CRF50F, 
modelový rok 2023
Není lepší způsob, jak 
děti uvést do světa 
motocyklů, než Honda 
CRF50F.

Tento stroj kompaktních rozměrů 
je vybaven zábavným, avšak spolehli-
vým vzduchem chlazeným čtyřtaktním 
motorem o objemu 49 cm3 s automa-
tickou spojkou, zatímco jeho 10palcová 
kola a nízké sedlo poskytují mladým 
jezdcům potřebnou jistotu při jejich 
startu na cestě do života plného moto-
cyklových vzpomínek. Pro rok 2023 
tento model získal novou grafiku, která 
jej neomylně řadí k větším modelům 
CRF250R a CRF450R.

Díky uspořádání navrženému pro 
děti a nízko položenému sedlu se začí-
nající jezdci nemusí CRF50F obávat.  
Ocelový rám a vyztužené kyvné rameno 
nabízejí vynikající rovnováhu pevnosti a 

ovladatelnosti. Inverzní teleskopická 
vidlice se zdvihem 9,4 cm dodává mla-
dému jezdci jistotu, v čemž jí sekunduje 
i centrální zadní tlumič. Výsledkem je 
zábavná a předvídatelná ovladatelnost. 
Úrovně odpružení a tlumení byly navr-
ženy s důrazem na optimální komfort a 
pohlcování rázů.

Kola o rozměru 10 x 2,5 palce s 
náboji z hliníkové slitiny jsou vypletena 
28 dráty a jsou obuta do širokých terén-
ních pneumatik, jež zajišťují vynikající 
manévrovatelnost a hladkou jízdu.

Bubnové brzdy na předním i zad-
ním kole zajišťují dostatek brzdného 
výkonu.

Motokrosová řídítka jsou uprostřed 
opatřena měkkým ochranným prvkem 
a kvalitními rukojeťmi, které zlepšují 
kontrolu nad strojem. Sklopné vroub-
kované stupačky nabízejí bezpečnou 
oporu i v blátivém terénu, plastové 
blatníky jsou pevné a odolné.

Pro rok 2023 je model CRF50R 
dostupný v charakteristickém červeném 
provedení s výraznou grafikou, která 
odkazuje na rodokmen terénních strojů 
Honda.

Čtyřtaktní SOHC motor o objemu 
49 cm3 u CRF50F nabízí hladký a snadno 
využitelný výkon. Vrtání a zdvih jsou 
nastaveny na 39 x 41,4 mm, zatímco 
kompresní poměr 10 : 1 je zárukou 
dobrých výkonů a snadného startování 
pomocí nožní páky.  11mm pístový 
karburátor poskytuje jezdci výbornou 
odezvu a reakci na plyn v celém rozmezí 
otáček, zatímco nízká spotřeba paliva je 
zárukou více zábavy na každou nádrž.

Nastavitelný omezovač plynu přispívá 
k vyšší bezpečnosti jízdy a uzavřený sys-

tém odvětrávání klikové skříně chrání 
motorový olej před kontaminací.

CD zapalování je bezúdržbové a 
motor je pro maximální odolnost 
vybaven automatickým napínáním vač-
kového řetězu. Stálý převod je zajiš-
těn odolným 420cm řetězem, který 
je spolehlivý a nenáročný na údržbu. 
Vzduchový filtr je snadno přístupný a 
omyvatelný.

CRF50F nabízí hladké řazení třístup-
ňové převodovky a jednoduše ovlada-
telnou automatickou spojku. Ke klidné 
mysli přispívá také zapalování s klíčem a 
tichý a efektivní výfuk.

Zdroj: motohouse.cz
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Křížovka o mobilní telefon v hodnotě 2000 Kč!
Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. 10. 2022
Návod na zaslání tajenky: tajenku zašlete prostřednictvím SMS na tel. číslo +420 721 765 130
ve tvaru: (tajenka), jméno a příjmení, PSČ. Cena za SMS je dle ceníku SMS 
zprávy vašeho operátora. Výherce budeme telefonicky kontaktovat.
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Polévka 
z červené čočky
Suroviny
1,2 l vývaru (nebo vody)
125 g červené čočky (loupané a půlené)
1 plechovka sterilovaných sekaných rajčat
100 g cibule
100 g mrkve
100 g řapíkatého celeru
2 stroužky česneku
2 lžíce olivového oleje
bobkový list
nové koření
sůl a pepř

Postup
V hrnci rozehřejte olej. Přidejte cibuli a osolte. Na mírněj-
ším plameni nechte pomalu zesklovatět.
Přidejte nadrobno nakrájenou mrkev, celer a  česnek. 
Dále společně orestujte (ale ne dozlatova). Přidejte raj-
čata, čočku, bylinky a koření.
Zalijte vývarem a přiveďte k mírnému varu. Povařte do 
změknutí alespoň 30 minut. Vyjměte koření a bylinky. 
S pomocí tyčového mixéru pak část polévky krátce roz-
mixujte pro zahuštění.

Dobrou chuť
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DOKÁŽEME PRO VÁS ZAJISTIT

EFEKTIVNÍ PRODEJ 
A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

ODHAD NEMOVITOSTÍ

REZIDENČNÍ BYDLENÍ

KOMERČNÍ NEMOVITOSTI

INVESTIČNÍ NEMOVITOSTI

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

STAVEBNÍ INŽENÝRING

PATRIK MACÁK
MAJITEL KANCELÁŘE/REALITNÍ MAKLÉŘ

EMAIL:

MOBIL:

POBOČKA KANCELÁŘE:

+420 774 247 957

patrik.macak@era-reality.cz

Palackého 5625, Chomutov (GALERIE POŠTA)

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

inzerce


