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Rozsudek v kauze Stoka: Masivní korupce 
politiků, podnikatelů i policistů
Korupční kauza Stoka 
dospěla po více než 
třech letech od poli-
cejní razie na radnici 
Brna-střed k verdiktu 
soudu. Nejdelší, bez-
mála desetiletý trest 
vězení si zatím nepra-
vomocně vyslechl 
bývalý politik hnutí 
ANO Jiří Švachula.
Co případ odhalil o  tom, jak se 
v  Brně za vlády ANO rozdělovaly 
veřejné zakázky? A  jaké otazníky 
zůstávají?

Krajský soud v Brně v úterý vynesl 
prvoinstanční rozsudek nad obžalo-
vanými v případu manipulování veřej-
ných zakázek na radnici městské části 

Brno-střed. Hlavou organizované sku-
piny měl být podle soudkyně bývalý 
místostarosta a  radní Jiří Švachula 
(dříve ANO), který mimo jiné dostal 
trest ve výši 9,5 roku za mřížemi.

Podle reportéra serveru Aktu-
álně.cz Lukáše Valáška by se mohlo 

zdát, že jde o případ „pouhé“ lokální 
korupce, ve skutečnosti je prý ale 
jeho rozměr daleko širší. Jak upozor-
ňuje, soud se zatím zabýval jen malou 
částí trestné činnosti, která se podle 
názoru policistů a státních zástupců 
měla odehrát.

„Těch větví (případu), které zkou-
mají, mají zhruba desítku. Sahají na 
antimonopolní úřad, do Fakultní 
nemocnice Brno, na Správu železnic, 
na Prahu 4,“ uvádí Valášek s tím, že 
žalobci považují rozsah korupce za 
„nebývalý“.

Význam kauzy zesilují také jména, 
jež se v ní objevují. Kromě Švachuly, 
který stanul před soudem jako obža-
lovaný, se policie dříve dotazovala 
i někdejšího šéfa poslaneckého klubu 
ANO Jaroslava Faltýnka.

Zajímavé prostředí na chomu-
tovské radnici naznačuje určitá kon-
krétní propojení politiků a  soukro-
mého byznysu, který je dále napojen 
na veřejné rozpočty. O dalších zají-
mavých strukturách, o kterých místní 
média nejeví veliký zájem, kde se to 
hemží politiky s napojením na peně-
zovody veřejných rozpočtů budeme 
brzy informovat.

Autor: redakce

Joplin a Bony jsou po měsíci ve společném výběhu
Po necelém měsíci 
v zázemí chomu-
tovského zooparku 
pustili ošetřovatelé 
samičku miniaturního 
středozemního osla 
do společného výběhu 
k Bonymu. Joplin (na 
společném snímku 
vzadu) byla přivezena 
od soukromého chova-
tele z Francie.
Kvůli jejímu nízkému věku musela 
nějaký čas čekat v zázemí zooparku 
bez kontaktu s dalšími oslíky. Nyní 
již široká veřejnost může roztomi-
lou hýkavou dvojici vidět ve výběhu 
pospolu.

Středozemního miniaturního osla 
chová chomutovský zoopark teprve 
od roku 2020, kdy rovněž z  Fran-
cie přivezl právě samce Bonyho. 
Jeho celé jméno zní Bony du Varon 
a podle všeho jde o narážku na fran-
couzskou hobití vesničku. Jde totiž 
o nejmenší druh osla na světě. Díky 
své houževnatosti se ale v  minu-

losti používal i  k  těžké práci, tahal 
těžká břemena nebo otáčel mlýnské 
kameny uvnitř budov.

Zajímavostí je, že hned vedle 
výběhu miniaturních oslíků se v zoo-
parku procházejí dvě samice naopak 
největšího oslího plemena  – osla 
poitouského. I ty chomutovská zoo-
logická zahrada pořídila poměrně 
nedávno, v  roce 2020. „Je úžasné 
vidět ten rozdíl na vlastní oči. To byl 
také jeden z našich cílů – ukázat tuto 
pestrost v oslím světě návštěvníkům,“ 
dodává na závěr ředitelka Fryčová.

Autor: redakce
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Vítr fouká asi ze severu…
Jak uchopit 
politickou moc, 
vyhnout se střetu 
zájmů, neporušit 
trestní zákoník, 
další pravidla 
a mravní zásady?
O politicích a jejich rodinných přísluš-
nících, kteří se krátce po uchopení 
moci objevují v napojení na veřejné 
penězovody, jsme již informovali. 
Příkladem může být případ náměstka 
Dindy (hnutí NOVÝ SEVER) a jeho 
švagra, který před časem získal 
reklamní plochy na zastávkách hro-
madné dopravy, aby si na nich politik 
Dinda udělal svou vlastní politickou 
agitaci za peníze, které neodtekly 
do městské pokladny, ale možná do 
firmy jeho švagra. Po zvláštním výbě-
rovém řízení tak podnikatel zcela 
ovládl městské reklamní plochy na 
autobusových zastávkách za pakatel 
díky nájemní smlouvě, uzavřené za 
velice zajímavých okolností. Jméno 
soukromé firmy měl náhodou zare-
gistrované na internetu právě politik 
Dinda, o jehož čistých úmyslech by 
se dalo s úspěchem pochybovat.

Současní politici ovládající měst-
skou radnici pod názvem Nový Sever 
se činili mnohem více, než by občan 
vůbec tušil. Slibovali občanům ve 
slibu zastupitele něco, co se nejspíš 
zcela vytrácí. Aby ne, už je to dlouho 
a na sliby občanům si mnozí vzpome-
nou ze zištných důvodů pár měsíců 
před volbami.

Správa majetku občanů města je 
v Chomutově svěřena primárně úřed-
níkům odboru, který se o něj stará 
podle svých nejlepších odborných 
schopností, a  navíc s  péčí řádného 
hospodáře, jak praví zákon. V minu-
losti toho na úředníky bylo zřejmě 
moc, možná proto politici založili 
městskou společnost, aby majetek 
spravovala ještě efektivněji. Občané 
tak získali asi hospodárnější službu, 
aby majetek města jen vzkvétal.

Nový politický zlepšovák celou 
situaci spíš více zneprůhlednil ve 
spleti struktur, které pronikají do 
veřejných rozpočtů.

Městská společnost spolupracuje 
se soukromými firmami, kde pozice 
jednatelů zastávají veřejně činné 
osoby dbající primárně o  blaho 
důvěřivých občanů, kteří politikům 
dali svou důvěru ve volbách na celé 
čtyři roky. Ale ti spíš více podnikají 
ve spleti veřejných rozpočtů, než by 
veřejně prokazovali svou prospěš-

nost pro občany, kteří jim dali svou 
důvěru.

Už fakt, že veřejné rozpočty se 
politicky propojují s  podnikajícími 
zastupiteli, svědčí o tom, že takové 
situace nemusí vytvářet hned trest-
něprávní prostředí, ale spíš celou 
řadu nepříjemných otázek, často 
vedoucích k netransparentním ope-
racím, které se stávají zájmem, ale 
někdy i trnem v oku veřejnosti často 
pro aktivní zamlžování svých neob-
vyklých struktur a napojení na toky 
veřejných peněz.

Současný chomutovský politik 
Milan Štefanov (hnutí NOVÝ SEVER) 
působí jako člen zastupitelstva, před-
seda Finančního výboru, k  tomu je 
předsedou investiční komise a  čle-
nem Komise pro životní prostředí. 
Pracovitý a  angažovaný politik má 
kromě politických postů navíc také 
své soukromé aktivity, a ty v nedávné 
minulosti vykazují jeho přímou anga-
žovanost spojenou s  vyděláváním 
peněz a napojením na veřejné roz-
počty.

Podle veřejného registru se politik 
Štefanov angažoval mimo jiné také 
svou vazbou na 15 f irem; 45 smluv 
v registru smluv za 177 mil. Kč.

Z databáze hlídače státu vychází 
čtyři výsledky na společnosti, kde je 
politik skutečným majitelem a opět 
je jasně vidět přímé napojení na 
veřejné rozpočty nejen prostřed-
nictvím veřejného rozpočtu občanů 
Chomutova s  tím, že se pomalu 

odhalují další osoby v  pozadí zají-
mavé podnikatelské struktury.

Že by se jednalo o skvělý podnika-
telský plán se podle všech informací 
říci nedá, spíš vše nasvědčuje tomu, 
že firmy, v nichž politik figuruje, jsou 
jen napojeny na veřejné rozpočty, ze 
kterých ve jménu blaha pro občany 
sají peníze plnými doušky.

Kromě toho Štefanov sponzoroval 
hnutí ANO. A asi ne náhodou další 
sponzorský dar obdrželo právě hnutí 
NOVÝ SEVER, za které následně 
Štefanov úspěšně kandidoval 
v posledních komunálních volbách, 
je asi další shoda okolností, že si obě 
partaje po volbách skočily hned do 
náruče a uzavřely koalici.

Podrobnosti o  politické aktivitě 
propojené na podnikání politika Šte-
fanova redakce aktuálně zpracovává. 
Už nyní se dá říct, že na další vydání 
bude redakce muset přizvat více 
odborníků, aby bylo možné kvalif i-
kovaně občany seznámit s politikem, 
který má kromě mnoha veřejných 
funkcí zajímavé soukromé aktivity 
spojené s veřejnými penězi.

Na první pohled se konání někte-
rých politiků více podobá novodo-
bému klondajku, než chvályhodné 
práci pro občany města.

Kolem Štefanova se vytváří zají-
mavé vazby na stále se opakující 
podnikatelské subjekty, které se 
nezvykle úspěšně točí kolem veřej-
ných rozpočtů, veřejných zakázek 
a  úspěšně získaných výběrových 
řízení. O rozplétání podnikatelských 
skupin, které poctivě pracují pro 
občany, budeme informovat.

Autor: redakce
Foto: facebook

Ale to trvalo až do 
chvíle, kdy k moci 
nastoupili noví 
političtí činovníci, 
kteří vše ještě vylepšili.
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Správná Volba pro Zdraví a Sport
Před čtyřmi 
roky jsme šli do 
komunálních voleb 
pod názvem: Hnutí 
PRO Zdraví a Sport 
(název obsahoval 
naše priority 
o zamýšlených 
změnách ve městě).
Získali jsme 4.7 % hlasů a  nechybělo 
mnoho, abychom mohli v zastupitelstvu 
města prosadit alespoň několik dobrých 
věcí pro občany Chomutova. K  dob-
rému výsledku nám dopomohli dva 
zkušení lékaři, MUDr. Jiří Kroh a MUDr. 
Ota Staňo. Snad letošní podzim dopřeje 
Chomutovákům šťastnou ruku, aby péče 
o občany našeho města vypadala jinak, 
říká Ing. Pavel Umlauf, MBA.

Mnoho příznivců nás utvrzovalo, že 
máme v naší aktivitě pokračovat. Proto 
se zapojujeme také do krajských, senát-
ních i  parlamentních voleb. Aktuálně 
budeme kandidovat v komunálních vol-
bách letos na podzim. Každé město musí 
řešit problémy svého rozvoje a mnoho 
dalších povinností, aby zlepšilo kvalitu 

života všem. Proto jsme se poradili jak 
dál a rozhodli se, že se chceme osamo-
statnit a založili jsme hnutí Správná Volba 
pro Zdraví a Sport, které si budeme myš-
lenkově sami řídit.

Sepsali jsme petici pro založení nového 
hnutí (našeho hnutí – Správná Volba). 
Přes tisíc našich podporujících občanů, 
kterým chceme poděkovat, zajistilo, že 
jsme byli zaregistrováni na MV (Minister-
stvu vnitra) pod názvem Správná Volba 
pro Zdraví a Sport.

Zakládající členové jsou původní čle-
nové našeho hnutí Pro zdraví a sport.

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

Dalším členem je zakládající člen 
MUDr. Ota Staňo, který má neoceni-
telné zkušenosti v oblasti zdravotnictví, 

a i z Chomutovské nemocnice, kde pra-
coval 20 let na pozici primáře Ortopedic-
kého oddělení. Má nejen přehled o tom, 
co se děje ve zdravotnictví na Chomutov-
sku, ale i ve zdravotnictví v našem kraji.

Co se týká sportu a zdravého život-
ního stylu je naším členem, který sleduje 
a řeší sportovní dění na Chomutovsku 
Ing. Miloň Houda, bývalý dlouholetý 
zastupitel města a radní se zkušenostmi 
a znalostmi s vedením města Chomu-
tova. Zabývá se i IT technologiemi a byto-
vým hospodářstvím.

Novou členkou Hnutí je PaedDr. Bc. 
Soňa Valušková, která působila 40 let ve 
zdravotnickém školství, je spoluzaklada-
telka svobodné školy na Chomutovsku 
a v současné době působí na základní 
škole. Nabízí řešení vzdělávacích a doško-
lovacích aktivit v  rámci města, soužití 
nebo sociálních otázek.

Jak je uvedeno v názvu našeho hnutí, 
který vznikl již před 4 roky, klademe 
důraz na zdraví na první místo. Protože 

všichni dnes víme, a po koronavirové 
krizi zvláště, že zdraví je základní lidská 
hodnota, a pak teprve jsou na řadě ty 
hodnoty další, snažíme podporovat 
možnosti zlepšení aktivit, které budou 
lidem pomáhat v  jejich všestranném 
rozvoji.

Našimi kandidáty budou nejen zdra-
votníci a sportovci, ale i ti, co budou 
chtít rozvíjet a podporovat různorodé 
aktivity ve všech oblastech společen-
ského a ekonomického života města.

Co chceme?
• Aby naše město bylo pro všechny naše 

občany příjemným místem k životu.
• Chceme napravit některé nedostatky, 

které možná málo vnímáme v běžném 
životě města.

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

• A co je předmětem našeho dalšího 
sdělení?

• Prosba o podporu hnutí Správná Volba 
pro Zdraví a Sport. Společně to dáme?!

Zakládající členové hnutí: Ing. Pavel 
Umlauf, MBA, MUDr. Ota Staňo, Ing. 
Miloň Houda, PaedDr. Bc. Soňa Valuš-
ková.

Autor: Ing. Pavel Umlauf, MBA

Chceme, aby Váš hlas 
byl slyšet a mnoho věcí 
nezapadlo soukolí 
nezajmu a byrokracie.

Ortopedické ambulance 
MUDr. Ota STAŇO

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

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

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

Autor: redakce

Ortopedické ambulance 

MUDr. OTA STAŇO

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

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

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

Krátké čekací doby, individuální přístup a vstřícné jednání.
Těšíme se na setkání.
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Poslední koš uzavře mládežnickou sezónu 2021/2022
Basketbalová sezóna 2021/2022 je 
definitivně u  konce a  Levharti Cho-
mutov by touto cestou rádi pozvali 
všechny své mládežnické hráčky 
a hráče s rodinami na rozlučkovou akci 
Poslední koš.

Ta se uskuteční ve středu 22. 6. od 
16:00 v hokejbalovém areálu Tomáše 
ze Štítného. „Po náročném ročníku 
chceme všechny mládežnické Lev-
harty pozvat na rozlučku se sezónou. 
Měl by to být zábavně odpočinkový 
podvečer,“ říká výkonný manažer Petr 
Bittner.

Pro všechny účastníky akce je zajiš-
těno občerstvení včetně nápojů. „Spo-
lečně rozděláme oheň, opečeme buřty 
a snad se i hezky pobavíme,“ doplnil 
Bittner.

Autor: redakce

Studenti střední odborné školy v Chomutově 
jsou novodobí Prokopové Divišové
Motivační program Pro-
kopa Diviše pro školní 
rok 2021/22, který pro 
studenty elektrooborů 
z partnerských škol 
Skupiny ČEZ již pošesté 
vyhlásila ČEZ Distribu-
ce má své vítěze.
V  případě střední odborné školy 
v  Chomutově, známé pod zkratkou 
„ESOZ Chomutov“ si tak devět nej-
lepších žáků tří různých elektroo-
borů převzalo diplomy a symbolické 
šeky s částkami 16, 11, 7 tisíc korun 
jako odměnu za své celoroční snažení 
v podzemních prostorách kostela sv. 
Kateřiny na náměstí 1. máje.

„Jsme rádi, že jako partnerská škola 
Skupiny ČEZ jsme do Motivačního 
programu Prokopa Diviše zapojeni 
od samého začátku. Bude to znít jako 
klišé, ale tento motivační program 
opravdu většinu našich žáků motivuje 
k lepším výkonům. Když teď pominu 
vlastní studium, tak sami hledají a hlásí 
se do soutěží navíc. Díky předchozímu 
distančnímu studiu, jemuž předchá-
zelo uzavření škol pro prezenční výuku 
kvůli covidu, se také naučili být více 
on-line a věnovat se samostudiu. A co 
je hlavní, na finanční odměnu může 
dosáhnout každý, záleží jen na jeho píli 
a  snaze,“ kvituje Lenka Demjanová, 
ředitelka školy.

Její slova potvrzuje i její předchůdce 
Jan Mareš, dnes náměstek ministra 
školství pro řízení sekce vzdělávání 
a  mládeže, který se slavnostního 
předávání ocenění nejlepším rovněž 
zúčastnil: „Motivační program Pro-
kopa Diviše je opravdu zajímavým 
programem už jen proto, že je moti-
vačním pro všechny bez rozdílu. Na 
finanční odměnu tak může dosáhnout 
doslova každý. Prokop Diviš, a vlastně 
tím i  ČEZ Distribuce, tak vyloženě 
říká  – když budete dobří a  budete 
chtít, počítáme s vámi.“

Motivační program Prokopa Diviše 
se zaměřuje na studenty elektro oborů 
vybraných středních škol napříč repub-
likou. Oceněním a finanční odměnou 
chce ČEZ Distribuce studenty moti-
vovat k dobrým školním výsledkům, 
účasti na studentských soutěžích nebo 
dalších aktivitách nad rámec běžné 
školní docházky. Poprvé byl vyhlášen 

ve školním roce 2016/17 pro pět 
partnerských středních škol Skupiny 
ČEZ. Od druhého ročníku se již tra-
dičně zapojuje deset vybraných škol, 
a  to z  Plzně, Ostrova, Chomutova, 
Liberce, Kladna, Prahy, Hradce Krá-
lové, Pardubic, Olomouce a Ostravy. 
Hlavní motivací k  dobrým studijním 
výsledkům je pochopitelně ocenění 
a  peněžitá odměna 16 000, 11 000 
a  7 000 Kč, dle umístění na 1.  – 3. 
místě.

A kdo se tentokrát v Chomutově 
zařadil mezi novodobé Prokopy Diviše 
21. století? V oboru elektrikář to jsou: 
1. Adam Češka (E2. A), 2. David 
Luxa (E2. A) a 3. Josef  Černý (E2. B); 
v  oboru mechanik elektrotechnic-
kých zařízení 1. Jakub Kodejš (ME3. B, 
vloni třetí); 2. Jaroslav Zocher (ME4, 
vloni první) a 3. Adam Manas (ME3. 
B) a v oboru mechanik elektronik: 1. 
Dinh Xuan Nguyen (ME3. A, vloni 

druhý); 2. Jan Pešata (ME3. A) a  3. 
Jakub Kalivoda (ME4, vloni a předloni 
první). Bez zajímavosti není určitě to, 
že Jaroslav Zocher z oboru mechanik 
elektrotechnických zařízení byl navíc 
i předloni coby „druhák“ třetí. Jakubu 
Kalivodovi se po dvou prvenstvích sice 
hattrick letos nepovedl, ovšem i třetí 
místo svědčí o tom, že o svůj studijní 
obor má opravdový zájem.

„ČEZ Distribuce různými formami 
dlouhodobě podporuje technické 
vzdělávání a motivaci žáků ke studiu 
technických oborů. Podporujeme 
i realizaci výukových polygonů na ško-
lách, například v Plzni a Chomutově. 
V době distanční výuky jsme také všem 
nabídli návštěvu virtuálního světa Sku-
piny ČEZ,“ říká Lucie Masopustová, 
členka představenstva ČEZ Distri-
buce.

Podle ní, má společnost i  vlastní 
dvouletý Absolventský program, 
během něhož absolventi učilišť, střed-
ních i vysokých škol mají v rámci zácviku 
k dispozici takzvaného garanta, který 
je provází adaptací ve společnosti 
a  v  pracovním procesu. Absolventi 
v  rámci svého zácviku rovněž rotují 
po různých odděleních, zapojují se do 
rozvojových programů a mají možnost 
účastnit se exkurzí do provozů Skupiny 
ČEZ. „Jedná se o  nástroj generační 
obměny, kdy absolvent po úspěšném 
dvouletém zácviku získává standardní 
pozici v rámci společnosti ČEZ Distri-
buce,“ uzavírá Lucie Masopustová.

Autor: redakce
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Je primátor Hrabáč dobrý hospodář?
O tom, jak politici hos-
podaří s penězi občanů 
v Chomutově, se moc 
hlasitě nemluví. Ale 
kromě veřejných peněz 
politici spravují také 
majetek občanů města, 
který má pod palcem 
primátor města Hrabáč.
Veřejná výběrová řízení mají mimo jiné 
za cíl nastavit takové podmínky, aby při 
nakládání s veřejnými statky byly zacho-
vávány zásady efektivního, účelného 
a hospodárného zacházení.

Jeden z  mnoha příběhů je prodej 
pozemků, které spolu sousedí a byly 
postupně rozprodány jedinému vlast-
níku s tím, že rozdíly v kupní ceně šoko-
valy mnohé realitní makléře. Ale tako-
vých případů bude zřejmě více.

Město Chomutov pod vedením 
primátora Hrabáče postupně pro-
dalo pozemky v jedné lokalitě za ceny 
310 korun za m2 a hned vedle za 2900 

korun za m2. Jaký metr použili politici 
při odsouhlasení prodeje za tak roz-
dílné ceny, jsme se zeptali primátora 
města Hrabáče na setkání s občany. Prý 
to prošlo všemi orgány obce, tak snad 
to bude občanům Chomutova stačit, 
a když budou chtít z téměř třech tisíc 
udělat necelých tři sta korun za metr 
čtverečný, tak to nebude problém jako 
v tomto případě.

Primátor Hrabáč má v gesci Odbor 
životního prostředí, Odbor ekonomiky, 
Odbor majetku města, Odbor interní 
audit, Teplo Chomutov s.r.o., Dopravní 

podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., 
Chomutovskou bytovou a.s., Technické 
služby města Chomutova, p.o.

Redakce aktuálně zpracovává chou-
lostivé informace o  společnostech 
napojených na veřejné peníze a osoby, 
které mají přímý nebo nepřímý vliv na 
chomutovskou politiku.

V minulosti média zveřejnila zajímavé 
výběrové řízení na správu městského 
majetku, jehož podmínky byly údajně 
ušité na míru společnosti Qark, která 
domy a také byty města spravuje a zajiš-
ťuje opravy a servis dodnes. V rozhodné 

době ji z poloviny vlastnil zastupitel za 
Nový sever, který je velmi zajímavě pro-
pleten ve struktuře firem napojených na 
veřejné rozpočty. Městská společnost 
v té době spravovala 1680 bytů a neby-
tových jednotek. V čele představenstva 
Chomutovské bytové stojí opět primá-
tor Marek Hrabáč (ANO). Ten se již 
dříve vyjádřil, že společnost postupuje 
jako veřejný zadavatel prostřednictvím 
nejtransparentnějšího zadávacího řízení, 
které zná.

Možná primátor Hrabáč ve svém 
vyjádření pro tisk zapomněl například 
na licitaci za účasti notáře, koncesní 
řízení a další nástroje, které české právo 
nabízí všem, kteří nehledají důvody, ale 
nabízí transparentní řešení, která přináší 
nejvíce pro občany města.

Redakce zveřejňuje zprávu poté, co 
obdržela nezpochybnitelné materiály 
vypovídající o tom, jak se prodává měst-
ský majetek občanů Chomutova a jak 
fungují některé podnikatelské vazby na 
veřejné penězovody.

O  dalších prodejích městského 
majetku pod vedením primátora Hra-
báče budeme informovat.

Autor: redakce
inzerce
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Kamencové jezero v Chomutově nabídne 
veřejnosti žhavou novinku
Kamencové jezero připravuje od 
1.  července pro návštěvníky areálu 
novinku. Adventure Golf  Chomutov 
byl vybudován v areálu bývalého mini-
golfového hřiště. „Adventure“, se do 
českého jazyka překládá jako „dobro-
družství“ a znamená jediné, sérii neob-
vyklých a vzrušujících zážitků!
Adventure golf je kombinací klasického 
golfu a minigolfu. Šedé dráhy zde ale nena-
jdete, toto golfové hřiště spíše připomíná 
okrasnou zahradu, kde jsou dominantou 
dráhy potažené umělým golfovým kober-
cem. Překážky zde tvoří terénní nerov-
nosti, solitéry či dřevěné kůly.

Jedná se tak o  ideální aktivitu pro 
každého, kdo má rád sport a krásné 
prostředí. Pro hru je potřeba pouze 
golfový putter a golfový míček, které si 
můžete zapůjčit přímo na místě.

Autor: redakce

Zajímavosti z historie města Chomutov

Medaile z německo – české zemské výstavy.
Po roce 1905 nastal 
v Chomutově a širším 
okolí dynamický roz-
voj řemesel a strojní 
výroby. Výrobci, aby 
se lépe prosazovali na 
trhu, si sami dělali prů-
zkum u kupujících, aby 
zjistili, co lze na jejich 
výrobku vylepšit.
Zvláště byl dáván důraz na kvalitu 
výrobku, aby výrobek majiteli sloužil 
dlouho a dobře.

Dobré výrobní a obchodní výsledky 
vedly k tomu, že se představitelé města 
sešli se zástupci řemesel, strojní výroby 
a obchodníky a došli k názoru, že by 
bylo dobré udělat výstavu, protože je 
co vystavovat.

Na základě všech jednání bylo 
dohodnuto, že v  roce 1913 bude 
v Chomutově uspořádána velká výstava 
nesoucí název Deutsch-böhmische 
Landesschau Komotau 1913, v  pře-
kladu německo-česká zemská výstava 
Chomutov 1913. Jak z názvu vyplývá, 
návštěvník by předpokládal, že se jedná 
o společnou česko-německou výstavu. 
Ve skutečnosti se jednalo o zemskou 
výstavu německých oblastí Čech.

K  této události byla zhotovena 
medaile, kterou zřejmě obdrželi 
úspěšní vystavovatelé. Na její lícní 
straně je vyobrazen arcivévoda Carl 
Franz Josef, který převzal nad výstavou 
záštitu a osobně ji zahájil. Carl Franz 
Josef  se narodil v roce 1887 a vzhledem 
k tomu, že byl druhý v pořadí čekatelů 
na vídeňský trůn (prvním následníkem 
byl František Ferdinand ď Este), tak se 
o vládnutí nezajímal. Situace se ovšem 
změnila, když prvního následníka 
zastřelili v červnu 1914 v Sarajevu. Carl 
Franz Josef  na trůn nastoupil uprostřed 
první světové války 1916 jako Karel I. 
císař rakousko uherský. Po rozpadu 
Rakouska-Uherska v roce 1918 abdi-
koval a odešel do exilu do Švýcarska. 
Poslední Rakouský císař a český a uher-
ský král Karel I. zemřel v internaci na 
ostrově Madeira v roce 1922.

Chomutovská německo-česká zem-
ská výstava z roku 1913 byla pojata vel-
koryse a zahrnovala všechny dobové 
výrobce a zpracovatele. Uvádí se, že 
se jí zúčastnilo více než 1500 vystavo-
vatelů. Byly zde veřejnosti představo-
vány vzorové dílny pro pekaře, uzenáře 
atd., které byly vystavovány za plného 
provozu. Byly k vidění výrobky ze skla, 
porcelánu, hudební nástroje, výrobky 
ze dřeva, dále i zemědělské produkty 
atd. Výstavy se zúčastnily i odborné 
školy. Uvádí se, že během tří měsíců ji 
navštívilo 500 tisíc návštěvníků.

Nelze opomenout významnou roli 
tehdejšího starosty města Chomutova 
JUDr. Ernesta Strocha. Měl jasnou 
představu, jak má být výstava uspořá-
dána, a zvláště byla oceněna jeho koor-
dinační činnost, která vyústila v celkový 
úspěch výstavy.

Motivem k napsání tohoto článku je 
výše zmíněná medaile, kterou zřejmě 
obdržel některý z vystavovatelů. Na její 
lícové straně je profilový portrét Carla 
Franze Josefa (s opisem: ERZHE ZOG 
CARL F.J. PROTEKTOR v  překladu: 
arcivévoda Karl Franz Josef, ochránce). 
Na druhé straně je znázorněn rytíř 
s  nápisem: DEUTSCH BŐHMIS-
CHE – LANDESSCHAU KOMOTAU 
1913 (v  překladu: německo  – česká 

zemská výstava 1913). Medaile je 
poměrně veliká, a  to o  průměru 60 
milimetrů. Z  její velikosti lze usuzo-
vat, že touto medailí byl oceněn jeden 
z  velmi významných vystavovatelů. 
Jejím autorem je významný medailér 
Weinberger.

Autor pro napsání článku pou-
žil některé informace z  publikace 
Německo  – česká zemská výstava 
Chomutov 1913 autorů Ondřej Děd/
Stanislav Děd. Je to velmi kvalitní 
a  hezká publikace, kdo by se chtěl 
o  výstavě dozvědět více, najde v  ní 
mnoho detailních informací.

Autor: Pavel Moravec, 
Numismatický kabinet na zámku 

Červený Hrádek-Jirkov
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„Chceme zpět městské lázně“, říká Zdeněk Vaňkát
Do komunálních voleb 
v Chomutově bude 
kandidovat bývalý 
policista a fotbalový 
rozhodčí Zdeněk 
Vaňkát, jako lídr SPD 
s podporou strany PRO.
Proč SPD s podporou PRO?
Uznávám jejich program a dostal jsem 
nabídku kandidovat v komunálních vol-
bách jako jednička za SPD s podporou 
strany PRO v Chomutově. Jsem rodilý 
Chomutovák a chtěl bych se podílet na 

realizaci prospěšných věcí pro občany 
Chomutova. SPD vnímá realitu součas-
nosti a nabízí přijatelná a srozumitelná 
řešení pro lidi.

S čím do komunálních voleb 
půjdete?
Jelikož jsem pracoval 15 let u Policie 
v Praze a celý život jsem aktivně spor-
toval, jsou pro mě bezesporu výzvou 
témata BEZPEČNOST, SPORT 
a  KULTURA. Jsem přesvědčen, že 
kandidátka SPD s  podporou strany 

PRO má kvalitní kandidáty, kteří mají 
přesah i do mnoha gescí. Vím, že roz-
hodně máme občanům Chomutova 
co nabídnout. Naši lidé znají nejen 
Chomutov, ale drží slovo a program, 
který garantujeme. To, že občané 
budou u nás vždy na prvním místě, je 
jasné. Navíc máme mnoho dobrých 
odborníků, základem bude zvýšení 
hospodárnosti a  efektivnosti veřej-
ných služeb. I když nejsem ekonom, 
tak vím, že zde je mnoho prostoru na 
zlepšení.

Řekněte nám jedno z vašich 
témat, s kterým jdete do voleb?
„Jsem přesvědčen, že Chomutovské 
městské lázně prostě do Chomutova 
patří. Varianty typu, že by se měly zbou-
rat, prodat, udělat z nich knihovnu nebo 
jiné, jsou za mě velkým zásahem do his-
torie města. Myslím, že lázně by měly 
sloužit dál svému účelu už jen proto, že 
se jedná o účelovou stavbu, která může 
dál plnit svou funkci. Věřím, že se nám 
to podaří prosadit. Chomutováci si to 
zaslouží,“ říká Zděněk Vaňkát, lídr kan-
didátky SPD s podporou strany PRO.
CHCETE HLASOVAT O TOM, 
JAK DÁL S MĚSTSKÝMI 
LÁZNĚMI V CHOMUTOVĚ?

Autor: redakce

Přijďte darovat vzácnou tekutinu před odjezdem na 
dovolenou, apelují primáři transfuzních oddělení
Cílem Světového 
dne dárců krve, který 
každoročně připadá na 
14. červen, je poděkovat 
dárcům a uvědomit 
si potřebu bezpečné 
krve a transfuzních 
přípravků i zásadní 
význam dobrovolného 
bezpříspěvkového 
dárcovství krve.
V období letních prázdnin navíc trans-
fuzní centra často bojují s dočasným 
nedostatkem dárců, kteří odjíždějí na 
dovolené.

„Během léta nám pravidelně ubývá 
přibližně dvacet až třicet procent dárců. 
Nejprve chybějí kvůli probíhajícím 
dovoleným a následně je musíme často 
dočasně vyřadit dle rizikovosti oblasti, 
ze které se vrátí. Někde je to měsíc, 
někde i půl roku. Přesvědčujeme proto 
dárce, aby krev darovali před odjezdem 
na dovolenou,“ vysvětluje MUDr. Jiří 
Masopust, primář Transfuzního oddě-

lení Krajské zdravotní  – Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem.

Spotřeba krve v letním období navíc 
neklesá, přibývá závažných úrazů. „Ros-
toucí spotřeba je u nás způsobena i vzni-
kem kardiochirurgie, a některá oddělení 
také dohánějí operace, které odkládala 
kvůli covidu. V roce 2019 byla spotřeba 
krve v ústecké Masarykově nemocnici 
o 20 procent nižší než v roce 2021,“ 
dodává primář oddělení, které krví 
zásobuje velkou část nemocnic Krajské 
zdravotní, nemocnici v  Roudnici nad 
Labem a částečně také Fakultní nemoc-
nici v Motole.

Na ústeckém oddělení krev každý 
měsíc daruje kolem patnácti set dárců. 
„Počet dárců krve postupně pomalu 

klesá. Populace stárne a mladší gene-
race často raději navštěvuje placená 
plazmacentra. Objevují se ale noví dárci 
mezi 30 až 40 lety, za což jsme moc 
rádi,“ těší primáře Masopusta.

Podobná situace je také v Chomu-
tově. „V evidenci máme aktuálně 5252 
dárců krve. Potřeba krve všech krevních 
skupin je samozřejmě trvalá a velmi rádi 
přivítáme i nové dárce. Těm stávajícím 
patří velké poděkování, zvláště těm, 
kteří s  námi spolupracující dlouho-
době,“ řekla MUDr. Vladimíra Kašková, 
primářka Hematologicko-transfuzního 
oddělení Nemocnice Chomutov.

DÁRCOVSTVÍ KRVE 
V KRAJSKÉ ZDRAVOTNÍ, A.S.

Krajská zdravotní, a.s. (KZ), má dvě 
transfuzní oddělení. V ústecké Masa-
rykově nemocnici a  v  chomutovské 
nemocnici. V nemocnicích v Teplicích 
a  Mostě jsou odběrové prostory, 
které jsou detašovanými zdravotnic-
kými pracovišti těchto transfuzních 
oddělení. V  děčínské nemocnici se 
provádějí odběry krve v samostatném 
odběrovém středisku, odebranou krev 
a  plazmu zpracovává ústecké trans-
fuzní oddělení.

Transfuzní oddělení jak v  ústecké 
Masarykově nemocnici, tak v  cho-
mutovské nemocnici jsou plnohod-
notnými zdravotnickými pracovišti na 
stejné úrovni.

Zájemci o darování krve se mohou 
přímo obracet na transfuzní oddělení 
nebo odběrová pracoviště v  našich 
nemocnicích. Zde se jim bude ochotně 
věnovat náš zdravotnický personál. 
Veškeré informace zájemci o darování 
krve najdou na webových stránkách 
Krajské zdravotní, a.s. V České repub-
lice může darovat krev každý, komu je 
mezi 18 a 65 lety a neprodělal nebo 
netrpí závažnějším onemocněním, 
kdy by odběr krve mohl ohrozit jeho 
zdraví.

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

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

reklama@chomutovky.cz

CENÍK INZERCE:

1/1 vnitřní strana 18.000 Kč

1/2 vnitřní strany 9.000 Kč

1/3 vnitřní strany 6.000 Kč

1/4 vnitřní strany 4.500 Kč

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

1/1 strana
203 x 272 mm

1/2 strany
203 x 136 mm

INZERUJTE ONLINE
BANNEROVÁ REKLAMA

Počet týdnů 1 týden 2 týdny 3 týdny Celý měsíc

Rozměr banneru 380 x 380 px

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

Rozměr banneru 380 x 800 px

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

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

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

VÍCE INFORMACÍ NA WEBU

WWW.CHOMUTOVKY.CZ

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

CHOMUTOVKY
MAJÍ TAKÉ
SVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY

Chomutovky
WWW.CHOMUTOVKY.CZ
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Chomutovská Levhartice Valentýna Kadlecová 
trénovala pod dohledem NBA
Velkou basketbalovou 
zkušenost má za sebou 
Valentýna Kadlecová. 
Osmnáctiletá odcho-
vankyně chomutov-
ského basketbalu se 
zúčastnila kempu Bas-
ketball Without Borders 
(Basketbal bez hranic), 
který se koná za spolu-
práce FIBA a NBA.
První čtyři červnové dny se zájem 
basketbalových skautů přesunul do 
italského Milána, kde se konala již zmi-

ňovaná akce Basketball Without Bor-
ders, jež se do Evropy vrátila poprvé 
po třech letech, neboť absentující 
ročníky překazil Covid. „Když jsem 
se dozvěděla, že mě vybrali na tenhle 
kemp, byla jsem nadšená. Je to další 
možnost k získání zkušeností jak od 
trenérů, tak i od hráčů z NBA,“ uvedla 
chomutovská basketbalistka pro web 
českého basketbalu. Milánské zku-
šenosti se samozřejmě nevyhnul ani 
posezónní pořad DOBOJOVÁNO!, 
kde sama Valentýna Kadlecová uvedla, 
že od otce Jakuba dostala jasný úkol. 
„Táta říkal, ať se bez fotky s Kembou 
Walkerem ani nevracím domů,“ dopl-
nila s úsměvem vycházející hvězda čes-
kého basketbalu.

„Hned po příletu jsme zjistili, že 
se není čeho obávat, panuje tu pozi-

tivní energie jak u realizačního týmu, 
tak i mezi hráči. Náš tréninkový plán 
je velice jednoduchý. Ráno po sní-
dani jedeme autobusem do sportov-
ního areálu, kde máme k  dispozici 
tři haly. Na začátku se všichni, holky 
i  kluci, společně rozcvičíme a  poté 
se až rozdělíme a trénujeme v jiných 
halách. Nejdříve děláme různá indi-
viduální cvičení, a  nakonec hrajeme 
mezi sebou pět na pět. Trénujeme 
do oběda a odpoledne máme volno. 
Jsem zvědavá, co všechno si odtud 
odvezu. A určitě to nebude jen hezké 
oblečení a  vybavení na trénink, ale 
i velká pozitivní energie od Američanů 
a celého realizačního teamu,“ popiso-
vala v průběhu kempu milánský režim 
Valentýna Kadlecová.

Autor: redakce

Budu kandidovat, říká Zdeněk Vaňkát
Do komunálních 
voleb v Chomutově 
bude kandidovat 
bývalý policista 
a fotbalový rozhodčí 
Zdeněk Vaňkát jako 
lídr SPD s podporou 
strany PRO, který byl 
očištěn soudem po 
kauze, jež poškodila 
jeho jméno a změnila 
mu celý život.
Lidé, kteří si prošli dramatickou životní 
událostí, mohou vidět své priority 
trochu jinak a nebývá výjimkou, že se 
soustředí více na své okolí než sami na 
sebe a materiální prospěch, kterému 
dříve mohli dávat větší prioritu.

Jaké to bylo, když jste byl 
u soudu osvobozen a očištěn 
v plném rozsahu?
Víte, od samého počátku jsem věděl, 
že jsem se ničeho nezákonného nedo-
pustil. Pro mě je důležité, že sprave-
dlnost existuje, ale někdy je k ní cesta 
dlouhá a plná útrap. Jsem rád, že je to 
za mnou a nikomu bych to nepřál. Mys-
lím, že si to mnoho lidí ani nedokáže 
představit, když vás zavřou vaši kole-
gové do vazby, aby se později ukázalo, 
že to byl vlastně omyl.

Je pravdou, že budete kandido-
vat v komunálních volbách 2022 
v Chomutově za SPD?
Ano je to tak, dostal jsem nabídku kan-
didovat, dlouho jsem to nezvažoval 
a rozhodl se pro kandidaturu.

Před časem jste působil v Triko-
loře, proč ten obrat?
Ano, to je také pravda, byl jsem tam 
hlavně proto, abych podpořil V. Klause 
ml., ale po jeho odchodu se ve straně 
vytvořily dva názorové proudy a  po 
volebním neúspěchu, nepřišla žádná 
sebereflexe od vedení strany, tak jsem 
se rozhodl členství ukončit. Pak nastala 
veliká změna, která odradila mnoho 
sympatizantů. Jsem týmový hráč a tam 
už jsem to tak necítil.

Proč SPD?
Uznávám jejich program a dostal jsem 
nabídku kandidovat v komunálních vol-
bách jako jednička za SPD s podporou 

strany PRO v Chomutově. Jsem rodilý 
Chomutovák a chtěl bych se podílet na 
realizaci prospěšných věcí pro občany 
Chomutova. SPD vnímá realitu součas-
nosti a nabízí přijatelná a srozumitelná 
řešení pro lidi.

S čím do komunálních voleb 
půjdete?
Nejsem stavitel vzdušných zámků, ale 
jsem spíše pragmatik. Nechci lidem 
slibovat nic, co potom nebudu scho-
pen splnit. Jelikož jsem pracoval 15 
let u policie v Praze a celý život jsem 
aktivně sportoval, jsou pro mě beze-
sporu výzvou témata BEZPEČNOST, 
SPORT a KULTURA. Jsem přesvědčen, 
že kandidátka SPD s podporou strany 
PRO má kvalitní kandidáty, kteří mají 
přesah i do jiných gescí. Vím, že roz-
hodně máme občanům Chomutova 
co nabídnout. Naši lidé znají nejen 
Chomutov, ale drží slovo a program, 
který garantujeme. To, že občané 

budou u nás vždy na prvním místě je 
jasné. Navíc máme mnoho dobrých 
odborníků, základem bude zvýšení 
hospodárnosti a efektivnosti veřejných 
služeb. I když nejsem ekonom, tak vím, 
že zde je mnoho prostoru na zlepšení.

Tím chcete říct, že problema-
tiky, které jste zmínil v Chomu-
tově, nefungují?
Tak jsem to vůbec nemyslel. Znám 
spoustu lidí, co jsou v zastupitelstvu, 
a  mohu říct, že za poslední období, 
které nebylo jednoduché, se v Cho-
mutově udělalo dost kvalitní práce. Pro 
občany Chomutova máme připraven 
program, který představíme. Budeme 
se snažit zabývat nejen investicemi, ale 
vším, co skutečně zlepší kvalitu života 
lidí v  Chomutově. Myslím, že nová 
koalice by mohla lidem nabídnout pod-
statně víc.

Jedno z vašich témat jsou měst-
ské lázně, co chcete udělat?
„Jsem přesvědčen, že Chomutovské 
městské lázně prostě do Chomutova 
patří. Varianty typu, že by se měly 
zbourat, prodat, udělat z nich knihovnu 
nebo jiné, je za mě zásah do historie 
města. Myslím, že lázně by měly slou-
žit dál svému účelu už jen proto, že se 
jedná o účelovou stavbu, která může 
dál plnit svou funkci. Věřím, že se nám 
to podaří prosadit. Chomutováci si to 
zaslouží,“ říká Zděněk Vaňkát, lídr kan-
didátky SPD s podporou strany PRO.

Autor: redakce
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Kde brát vzory
Mým vzorem 
v životě byli 
prarodiče. Žili 
čestně, byli 
pracovití a smyslem 
jejich života byla 
dobře vykonaná 
práce a výchova 
dětí i vnoučat.
Každý má mít svůj vzor, ideál, ke 
kterému se snaží přibližovat. Jak 
v  rodinném životě, tak profesním, 
ale i v oblasti zájmů a koníčků.

Při pohledu na děti, žáky a studenty 
si často říkáme: „Co na to vaši?“

Rodiče si často stěžují, že v sou-
časné době dětem chybí pozitivní 
vzory. Společnost se často obklopuje 
a  zajímá pouze o negativní stránky 
života, obzvláště jsou v  hledáčku 
zájmu negativní osobnosti.

Jak z toho ven? Je pravdivý výrok 
„Kde brát vzory, když nejsou?“

Nutno pohlédnout na problém 
z jiného úhlu. Jak nejsou?

Chlapci se vzhlíží ve sportovcích 
a  zrovna Chomutov má celou ple-
jádu úspěšných sportovců, řecko – 
římský zápas se může pochlubit 

jmény Kubáta, Kormaníka, Dvořáka 
a v současnosti s olympionikem Artu-
rem Omarovem. Dovedu si předsta-
vit, jak přichází do škol a předvádí své 
nadání, motivuje žáky ke sportu.

Ani chomutovský hokej není 
pozadu, jména Lauko, Kašše a Rutta 
mohou být pro žáky velkým vzorem.

Stížnosti, že Chomutov má málo 
kvalif ikovaných učitelů, se také neza-
kládají na pravdě. Známe celé rodiny 
učitelů. Moje maminka je učitelka, 
já jsem učitelka, syn je učitel, ses-
tra maminky je učitelka a  její dcera 

a  vnučka též. Všem známé jméno 
Moule starší, jeho dcera, Moule 
mladší a obě Mouleovy snachy, a tak 
by se dalo pokračovat. Každý by 
mohl ze svého života říci jméno uči-
tele se slovy: „To je můj vzor…“

Již léta dávám dohromady seznam 
excelentních lékařů, a tomu kdo si 
naříká na doktory, okamžitě opo-
nuji dlouhým seznamem osobností, 
kteří jsou vzdělaní, citliví, komuni-
kativní odborníci. Vyzdvihujme tyto 
lékaře, pyšněme se, že i Chomutov 
má odborníky na svém místě.

Doba covidová přinesla nové 
hrdiny naší doby, kdo jiný, než zdra-
votníci obsadili první místo v našem 
žebříčku hodnocení. Pro žákyně 
základní školy by se tito zdravotníci 
mohli odhalit od roušek a skafandrů 
a přijít si do škol popovídat, co je to 
hrdinství, pracovitost a láska ke strá-
dajícímu.

Pro dítě by mohli být vzorem i soci-
ální pracovníci, kteří se starají o jejich 
prarodiče, když jsou na sklonku života.

Nemohu vynechat chomutovské 
malíře – ak. malíře Sopka, Chabra, 
Svobodovou, Vytisku a  Křelinu 
a  také sochaře Návrata. Ti všichni 
musí být pro naše chomutovské děti 
úžasným vzorem.

Ale vzorem dětí, žáků a studentů 
může být i  bratr, otec, děda. Vítě-
zové soutěže „Zlaté české ručičky“ 
pro střední odborné školy uvá-
dějí, že jsou úspěšní, protože toto 
řemeslo již dělal děda a táta a oni od 
dětství pracovali s nimi.

V  našem městě Chomutově se 
chlubme úspěšnými, buďme pyšní na 
osobnosti, ale i na pracovité čestné 
občany. Pišme o  nich v  novinách, 
zviditelňujme je na veřejnosti, při-
veďme je mezi děti, pozvěme je do 
škol a setkávejme se s nimi na spo-
lečných akcích města Chomutova.

Autor: PaedDr. Soňa Valušková

inzerce
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Útok politika Dindy na sebe nedal dlouho čekat
Poté, co byla zveřejněna informace o některých vazbách a vztazích chomutovských politiků, tak 
„potrefená husa“ na sebe nedala dlouho čekat. Nejen, že náměstek Dinda v sobě nenašel ani trochu 
sebereflexe nebo snad pudu sebezáchovy, ale ukázal na sociálních sítích, jakou je ve skutečnosti 
osobností, včetně svých agresivních vulgarismů s pokusem celou věc týkající se ekonomických 
zájmů města proti jeho osobním zájmům a jeho příbuzných, včetně vykutálené politické agitace.

Část z  veřejné propagace politika 
Dindy na sociálních sítích, kterou 
mohou přesněji diagnostikovat 
odborníci, nabízíme v  následujícím 
příspěvku.

Možná to ani nevíte, ale letos v září 
budou zase volby. Strašně to letí, co? 
Předvolební čas poznáte podle toho, 
že se na FB aktivuje hromada trollů, 
fake profilů a vymyšlených lidí s ukra-
denou fotkou. Kdo má peníze na roz-
hazování, jede tuhle žumparádu ve 
velkém i mimo sociální sítě. Desítky 
tisíc „novin“ do všech schránek 
a sázka na to, že čtenáři jsou blbci.

Právě takové „noviny“ doletěly 
do chomutovských schránek. Od 
klasických předvolebních žumpo-
listů se neliší vůbec ničím. Mezi na 
první pohled neutrální články jsou 
namíchané plky a  báchorky. Ani 
u článků, ani v tiráži. Teda až na jedi-
nou výjimku, která má zmást čtenáře: 
Marián Bystroň, lídr PRO Chomutov 
je jako autor uvedený u textu, který 
je slepencem jeho tři roky starého 
článku z  veřejného blogu a  nových 
odstavců dopsaných cizí rukou.

Dobře víme, kdo za tímhle stojí. 
O tom, že tahle partička bude lidem 
posílat do schránek pseudonoviny 
(s křížovkou pro babičky) plné pomluv 
mířených zejména na NOVÝ SEVER 
a naše radní, si vrabci na chomutov-
ských střechách cvrlikají už dlouho. 
Bude rozhodně zajímavé sledovat, 
kdo se na stránkách žumpolistů bude 
v dalších číslech prezentovat.

Po zevrubné analýze textu je 
zřejmé, že agresivita, sarkasmus 
a vulgární vyjadřování politika Dindy, 
budou nejspíš normou současné 
politické kultury Chomutova.

Fakta jsou jasná.
Zaslepený politik s  prezentací cir-
kusového principála se na sociálních 
sítích ani na okamžik nezabýval upo-
zorněním na jasné podezření z klien-
telismu a  možná ještě na mnohem 
horší okolnosti.

Je vůbec možné, že by si Dinda 
uvědomoval, že veřejná práce sou-
visející s  hospodárným nakládáním 
s  rozpočty občanů města Chomu-
tova spočívá v  tom, že mu občané 
dali důvěru v  posledních volbách 
a čekali nejspíš změnu k lepšímu?

V  té době asi nikdo netušil, že 
práce ve prospěch všech se bude 
spíš podobat více vlastnímu prospě-
chářství. Na to už v minulosti upo-
zornil jeho kolega ze zastupitelstva, 
který jeho nejen morální poklesek 
zveřejnil před časem na svém blogu.

Dindovo chování je evidentně 
daleko za hranicemi slušnosti. Tomu, 
kdo je lhářem se věnují i další media.

Vybrané citace ze zastupitelstva 
jasně ukazují, že důvěryhodnost 
politika je daleko za hranou s notnou 

dávkou arogance moci, kterou dává 
sebejistě na odiv.

„Pan náměstek Dinda nejspíš na 
každém jednání ztrácí nervy. Už jste 
klesl tak hluboko, že jste mě tady 
na minulých jednáních označoval za 
lháře. A sám tady říkáte, že já nepře-
bírám poštu. Žádná pošta, kterou mi 
magistrát zaslal, nikdy nebyla doru-
čena fikcí. Já si vždycky poštu přebí-
rám. Takže jestli je tady někdo lhář, 
tak jste to vy. A teď jste se z  toho 
i  usvědčil,“ odpověděl zastupitel 

Palán na předchozí Dindovo osočení 
z průtahů.

Dinda ale šel do osobního útoku 
na opozičního zastupitele dál. „A na 
otázku, jestli berete drogy, odpo-
víte?“ To nemělo být nijak osobní, 
ale já jsem strašně dlouho pátral, kde 
jsou naše rozpory ve vidění světa. 
A potřeboval jsem se na to zeptat, 
protože mi nedává spát jedno vaše 
vyjádření.

Podle všeho se zdá, že se okolo 
Dindy uzavírá kruh stihomamu, když 
mu nedává spát veřejné vyjádření 
kolegy zastupitele, nebo možná jen 
lže a jeho spánek je hloupým poku-
sem o metaforu.

Naštěstí se snad v moderní medi-
cíně pro přepracované politiky jistě 
najde vhodná medikace vedoucí ke 
klidnému spánku.

Redakce má k dispozici více mate-
riálů, které bohužel spíš nasvědčují 
tomu, že politik Dinda žádný „sva-
toušek“ není.

Jak přiléhavě zní známá píseň „Já 
na bráchu blues“ interpretů Heleny 
Vondráčkové a Jiřího Korna.

Autor: redakce
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„Růžového a šťavnatého masa dosáhnete 
jak jinak než pod tlakem“
Kulinářský svět zažívá jednu z nejvýznam-
nějších inovací, pro mnohé až kontroverzní 
metodu Sous vide. Jistěže rozličné suroviny 
můžeme i nadále vařit, smažit, dusit, péct, 
grilovat a podobně, ale také tepelně upravo-
vat v plastovém sáčku pod tlakem ve vodní 
lázni. A to je právě již zmíněná inovativní 
metoda Sous vide… Kulinářství kupředu!
V první řadě je třeba si uvědomit, že 
žádná jiná metoda vaření neumožní 
kuchaři podtrhnout intenzivní chutě 
a  textury, alespoň to tvrdí mnoho 
světových kuchařů, kteří si ji oblíbili. 
Vaření Sous vide (z  francouzštiny), 
tedy ve vakuu, při konstantní nízké 
teplotě je metodou, která zaručí 
přesně tak tepelně upravenou danou 
surovinu, jak si ji přejete mít. Takto lze 
upravit nejen kusy masa, které si žádají 
náročné tepelné zpracování, ale kupří-

kladu i klasický steak, u kterého každý 
stupeň hraje velkou roli. Kuřecí maso 
díky metodě Sous vide nebude vysu-
šené, vepřové maso bude dokonale 
šťavnaté. U delikates, jakými jsou ryby, 
metoda vaření pod tlakem výrazně sni-
žuje chyby, kterých se běžně dopou-
štíme. A  co takhle ovoce a  zelenina 
vařené v prostředí bez kyslíku? Živá 
barva, výtečná plná chuť a zcela nulová 
ztráta vody.

Autor: redakce

Ohýbaný nábytek z Bystřice pod Hostýnem
Vložit dřevo 
plné syté páry do 
formy, přiložit 
na něj kovovou 
pasnici, vysušit, 
zkompletovat…
Posláním firmy TON je spojovat uni-
kátní technologii a  svědomitou ruční 
práci s nápady českých či zahraničních 
designérů. Chtějí pokračovat v rozvoji 
tradičního řemesla tak, aby nebylo 
pouze asociací k  ikonickému modelu 

číslo 14, ale oslovilo svými tvary také 
další generace.

Jejich výrobky můžete najít od jed-
noho kusu židle v interiéru rodinného 
domu, až po stovky kusů v hotelech, 
restauracích, kavárnách či kostelech. 
Thon je nositel ocenění Good Design, 
RedDot Design Award, Interior Inno-
vation Award, German Design Award, 
Nábytek roku a Czech Grand Design.

Historie… 
nejdéle na světě
Před více než 150 lety se v Bystřici pod 
Hostýnem začaly pod rukama řeme-
slníků rodit první kusy ohýbaného 
nábytku. Město se strategickou polo-
hou, obklopené bukovými lesy, si ten-
krát zvolil jako místo pro další ze svých 
továren Michael Thonet. Jeho principy 
ohýbání zde převzala po změně vlastnic-

kých struktur a firemních názvů v roce 
1953 společnost TON. Bystřice pod 
Hostýnem je dnes nejstarším místem 
na světě, kde se tradiční technologie při 
výrobě stále používá.

Technologie a výroba… 
rukama i srdcem
Každý hranolek dřeva je unikátem. 
Potřebuje jinou dobu pro přijmutí 
páry před ohýbáním a  následně 
i  jinou dobu schnutí. Nejčastěji se 
zpracovává buk, který pro tuto 
technologii vykazuje nejlepší vlast-
nosti. A i přes to, že TON do pro-
cesu výroby zařazuje moderní stroje, 
některé úkony lidských rukou jimi 
nikdy nahradit nepůjdou. Zasadit 
dřevo plné syté páry do tvárnice 
a zajistit jej speciální pasnicí zabraňu-
jící praskání, je totiž schopný pouze 
člověk. Člověk, který se několik 
měsíců tyto úkony učí a má v rukou 
nejen sílu, ale hlavně cit.

Současnost… 
design a kvalita
Společně s  designéry osvěžují tra-
diční výrobní postupy novými tvary, 
aniž by utrpěla jejich pověstná kvalita. 
Výrobky firma distribuuje do více než 
60 zemí světa.

Autor: redakce
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Indian Motorcycle posouvá hranice stylu
Indian Motorcycle 
představuje FTR 
Stealth Gray, první 
tovární edici speciálně 
navrženou pro 
mezinárodní trhy.
Exkluzivní edice s nestrojeným designem 
a  pouhými 150 vyrobenými kusy se 
vyznačuje nápadným novým lakem 
a grafikou navrženou tak, aby oslovila 
jezdce všech národností, kteří milují 
americký styl, chtějí výkon inspirovaný 
závody a touží po moderním a výraz-
ném kosmopolitním vzhledu.

Společnost Indian Motorcycle před-
stavila řadu FTR v roce 2019 a nechala 
se inspirovat designem svého dominant-
ního závodního flattrackového speciálu, 
FTR750. Model FTR si okamžitě získal 
obdiv pro svůj jedinečný styl a na mezi-
národní novinářské prezentaci zaujal sil-
ným, točivým motorem V-Twin a skvě-
lou ovladatelností.

To vše bylo v roce 2022 vylepšeno pro 
ještě lepší jízdní vlastnosti na silnici vyla-
děním motoru, optimalizací odpružení 
a novou geometrií se strmějším úhlem 

hlavy řízení, kratší stopou a pneumati-
kami Metzeler Sportec na 17" kolech.

„Od uvedení v  roce 2019 jsme po 
celém světě zaznamenali obrovský 
zájem o FTR jako o skutečný americký 
originál,“ řekl Grant Bester, vicepre-
zident Indian Motorcycle pro meziná-
rodní trhy. Po jeho zrození coby silniční 
repliky flattrackového speciálu a  po 
vylepšení z roku 2022, které posunulo 
jízdní vlastnosti na jinou úroveň nyní 

s hrdostí představujeme speciální edici 
FTR Stealth Grey.

Tato exkluzivní tovární edice, navr-
žená našimi mezinárodně obsazenými 
designérskými týmy, přebírá ame-
rické dědictví a ikonickou siluetu FTR 
a  kombinuje jeho dynamický výkon 
s decentním a zároveň promyšleným 
designem.

Model FTR Stealth Grey, který nabízí 
skutečně vynikající jízdní zážitek, těží 

z  výkonu 92 kW (123 k) a  točivého 
momentu 120 Nm svého působivého, 
sportovního, kapalinou chlazeného vid-
licového dvouválce o objemu 1203 cm3.

Přesnou ovladatelnost zajišťuje kom-
binace řídítek ProTaper, úhlu hlavy 
řízení 25°, stopy 99,9 mm, plně nastavi-
telného odpružení a 17palcových litých 
kol obutých do pneumatik Metzeler 
Sportec, zatímco radiálně namonto-
vané duální brzdy Brembo poskytují 
silný brzdný účinek.

Pro pohodlnou jízdu je model FTR 
Stealth Grey standardně dodáván 
s  tempomatem, deaktivací zadního 
válce, snižující teplo motoru při volno-
běžných otáčkách, a 110mm (4,3pal-
covým) dotykovým displejem Indian 
Motorcycle, který umožňuje spojení 
s telefonem přes Bluetooth nebo USB 
a má nastavitelné schéma zobrazení.

Seznam výbavy doplňuje výfuk Akra-
povič, tři jízdní režimy, wheelie control 
s hlídáním zdvihu zadního kola, kontrola 
stability, kontrola trakce a náklonové 
ABS.

Pro více informací o Indian Motor-
cycle navštivte web Indiancz.cz a sle-
dujte Facebook, Twitter a Instagram.

Zdroj: motohouse.cz

Land Rover Defender PHEV – Elektricky v terénu
Plug-in hybridní 
varianta land roveru 
defender má veškerou 
off-roadovou výbavu 
jako ostatní verze, 
oproti nim však umí 
na elektřinu jezdit 
i v terénu. A to velmi 
zajímavě…
I  když pod kapotu modelu Defender 
se asi nejlépe hodí některý ze tří vzně-
tových řadových třílitrových šestiválců 
modelů D200, D250 a D300, připravil 
Land Rover také plug-in hybridní variantu 
P400e, jejíž vlastnosti dokáží překvapit.

Po technické stránce tato verze spo-
juje přeplňovaný zážehový čtyřválec 
2,0 l o výkonu 221 kW (300 k) s elek-
tromotorem o výkonu 105 kW (143 k) 
umístěným mezi ním a osmistupňovou 
samočinnou převodovkou. Celkový 
výkon soustavy činí 297 kW (404 k), při-
čemž akumulátor s prismatickými li-ion 
články o  kapacitě 19,2 kWh je scho-
pen poskytnout energii na 43 km jízdy. 
Automobil je schopen zrychlit z 0 na 100 

km/h během 5,4 sekundy a  vykazuje 
kombinovanou spotřebu paliva podle 
WLTP jen 3,3 l/100 km. Pro plug-in hyb-
ridní modely není obvyklé, aby nabízely 
možnost rychlonabíjení stejnosměrným 
proudem. V tomto případě výkonem až 
50 kW, což znamená schopnost nabití 
na 80 % kapacity za přibližně půl hodiny.

Pro běžnou jízdu jsou k  dispozici 
tři hlavní režimy: elektrický, hybridní 
(Hybrid), jenž postupně spotřebovává 
energii z akumulátoru, a hybridní udr-
žující danou kapacitu (Save). I  vzhle-
dem ke značné hmotnosti 2525 kg se 
celkový točivý moment 640 N.m stará 
o nadstandardní dynamiku. Automobil 
se v  každém z hybridních režimů řídí 
velmi snadno a působí skoro až lehkým 
dojmem. Jízdní vlastnosti kombinují 
komfort a stabilitu a prakticky se neliší 
od běžných variant Defenderu bez mož-
nosti nabíjení.

Překvapením během testů byla jízda 
v  terénu, kdy nám bylo doporučeno 
vyzkoušet čistě elektrický režim. Po běž-
ných šotolinových cestách bylo velmi 
příjemné ticho doprovázející jízdu i zcela 
dostatečná dynamika poskytovaná elek-
trickým pohonem. V náročnějších pasá-
žích jsme používali redukovaný převod 
a elektromotor tak měl k dispozici ještě 

více síly. Ovládání vozu i v náročných 
situacích bylo přesnější a  příjemnější 
než u  variant se spalovacími motory. 
Automobil se suverénně šplhal po 
kamenech a řidič mohl hnací sílu dávko-
vat s extrémní jemností a přesností. Jen 
v prudkých výjezdech bylo třeba vyva-
rovat se plného sešlápnutí plynového 
pedálu, jež by vyvolalo nastartování 
spalovacího motoru. Ani v nejprudších 
výjezdech se stoupáním přes 30 stupňů 
to ale nebylo potřeba. Elektrický pohon 

kombinovaný s  redukcí a  vyspělým 
pohonem všech kol se ukázal jako velmi 
schopná sestava.

Plug-in hybridní varianta dodávaná 
pouze v kombinaci s delší karoserií stojí 
minimálně 1 989 901 Kč, což je o při-
bližně 150 tisíc korun více než šestivál-
cová zážehová verze P400 a současně 
o 250 tisíc korun více než skvěle vyvá-
žené nejsilnější vznětové provedení 
D300.

Zdroj: automobilrevue.cz
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Síla čisté přírody i ve vaší koupelně
Jak spolu souvisí krá-
sa, kosmetika a čistá 
příroda? Velmi úzce. 
Čistá přírodní kosme-
tika je totiž ten největ-
ší luxus, jaký můžeme 
sami sobě a hlavně 
naší pokožce nabíd-
nout. Ještě se díky 
ní můžeme chovat 
ekologicky k našemu 
životnímu prostředí.
Klasické konvenční kosmetické pří-
pravky často používají přísady na 
bázi ropy a při výrobním procesu se 
leckdy spoléhají i na spoustu dalších 
chemikálií. Mnohé z těchto látek se 
navíc získávají rozsáhlou těžbou, 
kvůli které jsou každoročně zničeny 
kilometry a kilometry živé přírody. 

Další látky jako například ftaláty či 
parabeny mohou u citlivějších jedinců 
vyvolávat podráždění i silné alergické 
reakce. Proč tedy používat tyto che-
mikálie, drsné k životnímu prostředí, 
i  naší pokožce, když si místo toho 
můžeme zvolit kosmetiku šetrnou 
a jemnou – přírodní?

Ekologická kosmetika hýčká naši 
kůži přírodními a hodnotnými přísa-
dami, současně ale chrání také naši 
planetu. Ekologické zásady nedovo-
lují při výrobě používání pesticidů ani 
chemických hnojiv, podporováni jsou 
převážně menší místní dodavatelé, 
což napomáhá rozvoji lokální ekono-
miky. Ta nejlepší přírodní kosmetika 
se také snaží optimálně využívat pří-
rodních surovinových zdrojů, které 
kombinuje s  inteligentním používá-
ním recyklovaných obalů a udržitel-
nými výrobními postupy.

Obzvláště v  dnešní době často 
vybíráme kosmetické přípravky 
ve spěchu, aniž bychom se v  klidu 
zamysleli nad tím, jakým látkám naše 
tělo vystavujeme. Právě pokožka je 

jakousi vstupní branou do našeho 
organizmu, a proto je výběr kvalit-
ních kosmetických přípravků stejně 
důležitý, jako výběr toho, co jíme. 
Ten největší luxus, který sami sobě 
můžeme dopřát, je v  použití čistě 
přírodních a ekologických přípravků, 
které nezatěžují naši kůži ani naši 
planetu. Před rychlým zkrášlujícím 

efektem bychom měli dát přednost 
výrobku, který nám zajistí krásu 
dlouhotrvající. Jen kvalitní péče nás 
odmění zdravou pokožkou, která 
nebude předčasně stárnout a  bude 
vypadat krásně a svěže i za mnoho let. 
Investice do přírodních kosmetických 
produktů není nikdy špatnou volbou.

Autor: redakce

Superfoods
Superauta, supertechnologie, superhrdinové… 
Ale už jste slyšeli o superpotravinách?
Všude kolem nás se opět začíná mluvit 
o zdravém životním stylu a nejrůzněj-
ších očistných kúrách. Nově si k nám 
však hledá cestu i pojem superpotra-
viny, tedy tzv. superfoods.

Superfoods jsou potraviny bohaté 
na vitamíny, minerály a stopové prvky, 
antioxidanty, vlákninu a další důležité 
látky. Není tedy divu, že je začínáme 
vyhledávat právě teď  – v  době, kdy 
mnoho těchto složek v  našem jídel-
níčku chybí.

Naprostou hvězdou mezi superpo-
travinami je Chlorella. Jde o zelenou 

sladkovodní řasu a její hlavní přednost 
je ukryta v  obsaženém chlorofylu. 
Detoxikuje, dodává tělu téměř všechny 
potřebné látky, působí antibakteriálně 

a  probioticky, podporuje hojení ran, 
chrání před nemocemi a  podporuje 
naši vitalitu.

Velmi populární superpotravinou 
jsou v  dnešní době Chia semínka. 
Významná jsou především pro vysoký 
obsah omega-3 mastných kyselin, vlák-
niny, bílkovin, vápníku, železa a vitamínů.

Malým zázrakem je Maqui berry 
z Chile, kterého si cenili už i andští indi-
áni. Tyto malé, fialovo-černé bobule 
zaručují sílu a vytrvalost, mají protizá-
nětlivý účinek, jsou výborným antioxi-

dantem, fungují jako prevence vzniku 
rakoviny, tlumí hlad, snižují hladinu 
cholesterolu a zlepšují pleť.

Červené plody Goji, známé také 
jako „Kustovnice čínská“, jsou kleno-
tem čínské tradiční medicíny. Dají se 
konzumovat v  několika podobách, 
ovšem čínskou specialitou je příprava 
čaje z Goji. Výrazně posilují obrany-
schopnost, zlepšují krvetvorbu, snižují 
krevní tlak, bojují proti astmatu, ome-
zují rozšiřování lupénky a posilují zrak.

Autor: Redakce

Tip: 
Superpotravinami 
můžete skvěle obohatit 
svůj ranní koktejl, 
smoothie nebo 
cereálie s jogurtem.
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Folklorní soubor Krušnohor sklidil bouřlivý 
potlesk na celostátní přehlídce
Folklorní soubor Krušnohor z Cho-
mutova úspěšně reprezentoval město 
a  svůj region na 27. celostátní pře-
hlídce dětských folklorních souborů 
v Jihlavě.

Mezi dvanácti nejlepšími dětskými 
soubory Čech a  Moravy Krušnohor 
znovu prokázal své kvality. Zatan-
čil pásmo Naše polky, ve kterém jde 
o hádku mezi dívkami a chlapci, kdo 
z  nich zatancuje novou polku lépe. 
Nakonec to není ani jeden z  nich. 
V  druhé části pásma se nemohou 
děti dohodnout, jak se polka, kterou 
si chtějí zatančit, jmenuje. Zda je to 
Chomutovská, Jirkovská či Údlická. Na 
závěr se shodnou, že je to jejich polka.

Výkony tanečníků hodnotila 
odborná porota, která kladně hod-
notila jevištní úpravu, muziku, zpěv, 
a hlavně velmi precizní taneční prove-
dení. Uznání takové poroty a bouřlivý 
potlesk zcela zaplněného kulturního 
domu byly nejcennější odměnou.

Autor: redakce

Tereza Kamenická má k lidem blízko
„Pojišťovnictví je 
práce, která vyža-
duje vysokou míru 
empatie a porozu-
mění s klienty“, říká 
vedoucí obchodního 
místa u Generali 
Česká pojišťovna – 
jednička na trhu, 
která působí na Cho-
mutovsku.
Není to jen práce, ale i zájem o kva-
litu života všech lidí, kteří žijí v Cho-
mutově, proto se Tereza rozhodla 
kandidovat do zastupitelstva města 
a svolila s rozhovorem.

Jaké je Vaše občanské povolání?
Pracuji jako vedoucí obchodního 
místa a zároveň jako VIP obchodník 
u Generali Česká pojišťovna – jed-
nička na trhu. Denně přicházím do 
kontaktu i s Chomutovskými občany, 
kterým se snažím pomáhat.

Co byste ráda změnila nebo 
zlepšila v Chomutově?
V Chomutově je toho, co je potřeba 
zlepšit celkem dost. V tuto chvíli je 
mou prioritou Nemocnice Chomu-
tov, respektive přístup k pacientům. 
Všichni máme co zlepšovat. Každý 

občan ve chvíli, kdy se ocitne v roli 
pacienta se cítí bezpečněji, když 
přístup sester, lékařů a dalšího zdra-
votnického personálu je pozitivní 
a lidský. Myslím, že to patří k profe-
sionalitě a  v moderním světě je to 
běžný standart. Další mou prioritou 

je bezpečnost ve městě. Bezpečnost 
našich dětí a seniorů. Tak to by ráda 
zlepšila.

Působila jste někdy ve veřej-
ných funkcích?
Dosud jsem se nikdy na veřejné 
práci pro občany nepodílela. Pracuji 
s lidmi celý život a není mi lhostejné 
místo, kde žiji a chci do budoucna žít.

Co je důvodem Vaší kandidatury 
do zastupitelstva města Chomu-
tova? Co můžete občanům Cho-
mutova nabídnout jako kandidát 
do zastupitelstva?
V  mém občanském povolání jsem 
zvyklá pomáhat lidem v rámci zabez-
pečení jejich rodiny, majetku, pod-
nikání a  poskytování bankovních 
a  nebankovních produktů. Denně 
řeším s  lidmi jejich životní situace. 
Nikdy jsem se nevěnovala jinému 
povolání. Má práce a přístup k obča-
nům a praxe je to, co bych ráda pro-
pojila s kandidaturou do zastupitel-
stva, kde chci realizovat a uskutečnit 
změny, které povedenou k lepší kva-
litě života všech.

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

Letiště vzniklo v roce 1946 a působí 
v  našem chomutovském regionu 

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

Věřím, že i mezi čtenáři jsou lidé, 
kteří o výcviku uvažují, nebo by ale-
spoň rádi poznali ten pocit, jaké to je 
vznést se do oblak a pozorovat svět 
z ptačí perspektivy. Na letišti si může 
každý zájemnce objednat „Seznamo-
vací let na letounu Cessna 172“ nebo 

na bezmotorovém kluzáku či ultra-
lehkém letadle. Letoun Cessna 172 
je letadlo pro tři osoby a trasu letu si 
můžete zvolit po konzultaci s pilotem. 
Bude vám vše vysvětleno a ukázáno.

Součástí zážitku je i předletová 
prohlidka letadla s  informacemi, jak 
se naviguje a jak se orientovat v  pro-
storu. Ti zvidavějši se mohou dozvě-
děti o podminkach, ktere je nutno 
splnit, aby člověk mohl ziskat pilotni 
průkaz.

Autor: Ondřej Jungmann

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

Propagujeme dobré věci.
Letoun Cessna 172 OK CEZ je 
součástí propagace šetrného 
přístupu k povrchové těžbě 
uhlí a revitalizaci krajiny, 
firmou Severočeské doly, a.s.

Další historický bunkr nad Chomutovem 
zrekonstruovali nadšenci vojenské historie
Muzeum českoslo-
venského opevnění 
z let 1936 – 1938 na 
Kočičáku v Chomutově 
se pyšní dalším zrekon-
struovaným historic-
kým bunkrem.
Nadšenci vojenské historie ho na 
vrchu nad městem zpřístupnili na 
konci dubna letošního roku při 
zahájení nové turistické sezóny. Na 
obnově tzv. řopíku se nepodíleli jen 
dospělí členové spolku vojenské his-
torie, ale také jejich mnohem mladší 
dorost.

„K noze zbraň!“ zavelel nadšenec 
vojenské historie Jan Šíma těsně před 
slavnostním otevřením zrekonstru-

ovaného objektu číslo 88. Mladší 
členové spolku v prvorepublikových 
uniformách splnili rozkaz.

„Pevnůstka je standardní objekt 
č. 36, která byla vystavěna v druhé 
polovině 30. let,“ popisuje Jan Šíma, 
„v  objektu byli podle potřeby čtyři 
vojáci a  výstroj velmi jednoduchá – 
buď lehké kulomety, nebo pušky.“

Do rekonstrukce bunkru se zapojili 
dospělí i děti. Dobrovolníci a milov-
níci vojenské historie z Muzea česko-
slovenského opevnění Na Kočičáku 
nad Chomutovem opravovali objekt 
č. 88 několik měsíců. Jde o  čtvrtý 
bunkr, který je zrekonstruovaný 
i uvnitř.

Spolek má asi 30 členů. Ruku 
k  dílu při opravě bunkru přiložili 
i  ti nejmladší, například třináctiletý 
Dominik. Bunkr uvnitř pomáhal čis-
tit a malovat. „Opravování bunkrů je 
něco neuvěřitelného. Představovat si, 
že ještě před málo lety tam byli vojáci, 
a teď jsem tam já,“ přiznává roman-
tické nadšení.

Na Kočičáku a  v  jeho okolí už 
v rámci dvou naučných stezek mohou 
návštěvníci potkat více než dvě 
desítky bunkrů různých typů. Čtyři 
opevnění nabízí i  zrekonstruovaný 
a zařízený interiér.

„Věkové rozpětí našich členů je 
opravdu veliké. Máme tu i devítileté 

děti, které pomáhají s nošením prken, 
dřeva, malováním. A to se ještě koli-
krát v dobrém hádáme, kdo co bude 
dělat,“ doplňuje za spolek Jan Šíma.

Děti přitom nezastávají jen manu-
ální práce, jedenáctiletého Tomáše 
baví být i průvodcem. „Být průvod-
cem mě baví. Jsem rád, že můžu 
pomáhat při opravách. Je to práce, 
která je vidět,“ doplnil.

Návštěvníci si mohou s průvodcem 
prohlédnout základní opevnění číslo 
10, mohou ale absolvovat také kratší 
jednokilometrovou trasu po linii 
opevnění nebo delší trasu dlouhou 
dva kilometry.

Autor: redakce
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Pojďte s námi za vodopády – mám pro Vás malý 
tip na výlet...
Dneska odložíme 
kola a vydáme se po 
svých, byť pro mnoho 
Chomutováků pře-
kvapivě, za vodopády. 
V blízkosti našeho měs-
ta jsou hned tři větší 
a dva z nich dokonce 
velmi přístupné.
Začneme spíše u těch nižších, ale zato 
vhodných pro rodinný výlet s malými 
dětmi.

Těmi jsou Helenčiny vodopády. 
Nalezneme je nedaleko, necelý kilo-
metr za obcí Svahová. Jsou od Chomu-
tova vzdáleny 13 km a mohou se stát 
vrcholem celodenního výletu pro zku-
šené turisty. Helenčiny vodopády jsou 
lehce dosažitelné i  pro cykloturisty, 
protože se nacházejí v blízkosti evrop-
ské stezky E3. V neposlední řadě se 
do jejich blízkosti dostaneme i vozem 
a ve slunečném letním odpoledni nám 
poskytnou příjemnou procházku kruš-
nohorským lesem, kterou zvládne 
i  rodina s  kočárkem. Auto zaparku-
jeme buď ve Svahové, nebo při cestě ze 
svahové směrem na Horu Sv. Kateřiny.

Druhým je Kyšovický vodopád. Voda 
zde padá přes tři stupně s celkovým pře-
výšením 25 m. Vodopád je nejkrásnější 
na jaře, kdy má nejvíce vody, ale i v létě, 
zvláště po dešti nabízí úchvatnou podí-
vanou.

Dostaneme se k němu po dvou tra-
sách. Pohodlnější a lehčí je z „myší díry“ 
(Restaurace Celná u obce Celná) po 
modré. K vodopádům je to 2,5 km pří-
jemnou stezkou podle Prunéřovského 
potoka. Pokud nám budou síly stačit, 
tak můžeme po modré pokračovat 
další 3 km, a to až ke zřícenině hradu 
Hasištejna, odkud je skvělý výhled do 
vnitrozemí.

Nakonec jsem si nechal medvědí 
vodopády. Jsou krásné, vysoké, ale téměř 
nedostupné. Malé děti raději ponechme 
doma. Vodopády jsou přístupné po čer-
vené turistické trase z Hory sv. Šebesti-
ána. Trasa vede po asfaltové lesní cestě 
podle koryta říčky Chomutovky. Tuto 

cestu neopustíme ani ve chvíli, kdy čer-
vená prudce odbočí doleva. My však 
dorazíme až k  „Pašeráckému domu“ 
(zchátralý dům vlevo u cesty), za kterým 
se dáme po lesní pěšině doleva, a ta nás 
dovede až k  vodopádům. K  vodopá-
dům se dostaneme po lesní pěšině bez 

větších problémů, ale spatříme pouze 
jejich spodní část. Pokud chceme vidět 
více, musíme postupovat po kamenech 
korytem a  cesta zpět nebude vůbec 
jednoduchá. Při jejich úplném zdolání 
nás čeká panenská příroda a budeme 
se prodírat hustým lesem, než najdeme 
lesáckou cestu, po které se pomocí navi-
gace v mobilu dostaneme zpět k autu. 
Připravme se na celkový okruh někde 
kolem 25 km.

Závěrem jen podotknu, že všechny 
dnešní trasy vedou překrásnou přírodou 
Krušných hor, které mají velký potenciál 
stát se opět turistickým rájem.

Autor: Ing. Miloň Houda

Akční léto v alpském středisku Leogang
Skutečnou nirvánu 
tady zažijí divocí 
bikeři milující alpské 
traily i pohodoví cyk-
listé. Cestičky mezi 
barevnými loukami 
nadchnou turisty i ty, 
kdo podlehli běhání 
v přírodě.
Na své si tady ovšem přijdou i vyzna-
vači jógy pod širým nebem. Na rodiny 
s dětmi tu čekají příjemné procházky 
a  unikátní vodní a  zážitkové parky. 
Rakouský Leogang je letos zkrátka 
dobrou dovolenkovou volbou pro 
každého.

You like it? Bike it
Region kolem Leogangu patří k tomu 
největšímu a nejrozsáhlejšímu, co cyk-
listický svět vůbec kdy stvořil. Cykli-

stická nabídka rozhodně není určena 
jen fanatikům s nízkou hladinou pudu 
sebezáchovy, na které v  Leogangu 
čeká největší Bikepark v Evropě.

K dispozici je tu 720 km cyklistic-
kých tratí všech stupňů obtížnosti. 
480 km údolních cyklostezek přináší 
potěšení všem, kdo se jen tak, téměř 
bez námahy, chtějí projet kolem impo-
zantního horského masívu Steinernes 
Meer.

Za báječnými požitky 
do Krallerhofu
Wellness hotel Krallerhof  v Leogangu 
se zajímavým designem a  vynikající 
kuchyní přesvědčí i toho nejnáročněj-
šího hosta. Obklopen nádherným svě-
tem hor je ideálním výchozím bodem 
pro horské túry, cyklistiku i golf.

Vedle klasické hotelové budovy se 
nachází další trakt s prvotřídními sui-
tami, jejichž design byl svěřen umělci 

Ty Waltingerovi. Podařilo se mu zde 
vytvořit symfonii z  tradice, světla 
a  moderního umění. V  23 různě 
barevně (vanilka, ultramarín, šafrán, 
skořice, stříbro a zlato) pojatých sui-
tách dokonale a nesmírně vkusně har-
monizují prvky Orientu a  západních 
zemí. Každá má vlastní individualitu 
a je osobním refugiem pro duši i ducha. 
„Veškeré suity jsou temperovány tak, 
aby vyvolávaly naprotý pocit pohody“, 
komentuje Ty Waltinger své dílo. Wel-
lness začíná v  hotelu Krallerhof  už 
samotným ubytováním.

Fascinující umění 
k relaxaci
Wellness areál Refugium na ploše 2.500 
m² nadchne nejen svým designem, ale 
i rozsáhlou nabídkou nejrůznějších pro-
cedur a masáží. Uprostřed hotelové 
zahrady se nachází mnohokrát vyzna-
menaná, světlem zalitá odpočívarna 
Ruhekristall s  nezapomenutelným 
výhledem na svět hor.

Autor: redakce
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Křížovka o mobilní telefon v hodnotě 2000 Kč!
Vyluštěnou tajenku zašlete do 15. 7. 2022
Návod na zaslání tajenky: tajenku zašlete prostřednictvím SMS na tel. číslo +420 606 327 644
ve tvaru: (tajenka), jméno a příjmení, PSČ. Cena za SMS je dle ceníku SMS 
zprávy vašeho oparátora. Výherce budeme telefonicky kontaktovat.

Čím více chválíte a oslavujete svůj život, tím více toho v životě… (viz. tajenka)

SOUTĚŽ!
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Klasický Club sandwich
Suroviny:
120 g toastového chleba
120 g kuřecích prsou
60 g slaniny
1 vejce

40 g ledového salátu
20 g majonézy
40 g cherry rajčátek
2 cl oleje

Postup
Toastový chléb opečte v topinkovači dozlatova a dejte stra-
nou. Omyjte salát a nechte oschnout. Poté ho nakrájejte na 
větší, zhruba 5 cm kusy.
Kuřecí prso opečte na rozpáleném oleji a poté podélně 
rozkrojte na dva tenké plátky. Na stejném oleji dokřupava 
vypečte slaninu a poté dejte stranou.
Na stejnou pánev rozklepněte vejce a připravte jej jako volské 
oko. Rajčata nakrájejte na kolečka.
Sestavte sendvič. Spodní patro chleba potřete majonézou a 
poklaďte kuřecím masem, salátem a slaninou. Přiklopte toas-
tem a ten opět potřete majonézou.
Druhé patro poklaďte salátem, rajčaty a vejcem. Přiklopte 
toastem a dva protilehlé cípy propíchněte párátkem. Úhlo-
příčně rozřízněte.

Dobrou chuť
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Tisková zpráva: 
Svoboda a přímá demokracie – SPD s podporou strany PRO (Právo Respekt Odbornost)

Představitelé SPD a strany PRO se dohodli, že do letošních komunálních voleb v
Chomutově půjdou společně.  

„Naším cílem je komunální volby vyhrát a dát městu kvalitní vedení s vizí, jak ho
posunout dál. Mám radost, že se nám podařilo domluvit podporu od významných
osobností Chomutova. Do voleb máme připravený jasný program a kvalitní kandidáty.
Těšíme se na spolupráci.“ uvedl lídr SPD s podporou strany PRO a kandidát na
primátora Zdeněk Vaňkát. 

Kompletní kandidátku SPD s podporou strany PRO představí v červnu. Ve volební
kampani se chce zaměřit na zachování městských lázní, vybudování pečovatelských
domů a zvýšení bezpečnosti. 

Chceme zpět
městské lázně

inzerce


