
Vážení Chebané, 
s manželkou jsme vášnivými 
vyznava i p ší turistiky. Máme 
prochozený tém  celý Karlo-
varský kraj i p ilehlé n mecké 
pohrani í. I do této záliby nám 
ale výrazn  zasáhla epidemie 

koronaviru.
Nejprve jsme v rámci našich výprav museli oželet 
ob dy v restauracích, následn  byly zakázány vý-
lety do N mecka a pozd ji, v dob  nejp ísn jších 
restrikcí, i po okolí Chebu. Jakmile jsme se ale 
mohli vrátit aspo  k mašírování po Chebsku, byli 
jsme mile p ekvapeni. P ekvapeni mocným ná-
r stem po tu p ších turist . I v místech, kde ob-
vykle nepotkáváme ani lišku s p áním dobré noci, 
jsme najednou míjeli páry mladých lidí, skupinky 
senior  i rodiny s d tmi. Nádhera, eši kone n  
za ali objevovat okolí svých domov ! Už jsem si 
živ  p edstavoval ty nov  vzniklé výletní restau-
race, nov  vyzna ené nau né stezky,…
Kv ten se p ehoupl do své druhé poloviny, my 
vyrazili na další výpravy do krajiny a byli op t 
sami. Ukázalo se, že p íklon k vandrování byl jen 
výkyvem. Krásným, bohužel do asným. Jakmile 
byly otev eny hypermarkety a restaurace, v tši-
na populace se vrátila ke starým (zlo)zvyk m. 
Stejn  ale v ím, že aspo  pár lidí své návyky 
zm nilo, že v našem krásném kraji budeme na 
turistických stezkách potkávat více lidí. P ší tu-
ristika je totiž nejen zdravá, ale hlavn  oboha-
cující. O zážitky ze spat eného, o rozjímání se 
sebou samým, o rozhovory s ostatními poutníky.
Léto je tím nejlepším obdobím pro p ší i cyk-
listické výpravy do okolí. Jen v nejbližším okolí 
Chebu máme nespo et atraktivních cíl . Maleb-
né Františkovy Lázn , altánek Egerwarte, zámek 
v Libé, hroz atovskou Loretu, hrady Vildštejn 
a Seeberg, p írodní atrakce v podob  Komorní 
i Železné h rky, Soosu nebo Goethovy skal-

ky, nádherné rozhledy z Dylen , Kapellenbergu, 
Zelené hory i Háje, baziliku ve Waldsassenu, 
skanzen v Doubrav , klášter na Chlumu sv. Má í,  
„St ed Evropy“ pod Dylení, pštrosí farmu v Mi-
tterhofu,…
Tak na vid nou n kde na ervené, modré, zelené 
nebo žluté! 

www.cheb.cz ČERVENEC 2020
INFORMACE Z RADNICE  ZAJÍMAVOSTI  PROGRAMOVÝ SERVIS  KULTURNÍ LÉTO

TIP NA ČERVENEC: 6.–9. 7. – KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ NA KRAJINCE

M STO CHEB

Antonín Jalovec, starosta Chebu Pokra ování na str. 2

Program kulturního léta 
bude op t pestrý

V tšina omezení souvisejících s onemocn ním 
covid-19 se postupn  uvol uje, takže i letos 
budete moci b hem obou prázdninových m -
síc  vyrazit na adu akcí Chebského kulturní-
ho léta. V tšina z nich se bude podobn  jako 
v minulých letech odehrávat v areálu Krajinky 
pod chebským hradem a v p íjemném prost edí 
klášterní zahrady. 
Hned zkraje prázdnin, od pond lí 6. do tvrtka 
9. ervence, bude na Krajince promítat Kinema-
tograf brat í adík . Chyb t samoz ejm  nebu-
dou ani ned lní pohádky v am� teátru nebo dvou-
denní klaunský festival Letní blázn ní, který je 
p ipraven na pátek 24. a sobotu 25. ervence. 

FARMÁ SKÉ TRHY. T etí ervnovou st edu m ly v Chebu obnovenou premiéru farmá ské 
trhy. Na prostranství p ed obchodním domem Prior se nyní konají každou st edu, s výjimkou 
svátk , v dob  od 8 do 16 hodin. Nakoupit si na nich m žete nap íklad ovoce a zeleninu, uzeniny, 
pe ivo, mlé né výrobky, med, marmelády, ko ení nebo bylinné aje, vše od regionálních výrobc  
a producent . Provozovatelem je plze ská spole nost s p tadvacetiletou tradicí Trhy Aleš, která 
po ádala farmá ské trhy na chebském nám stí už v roce 2016.

Rekonstruovat se budou 
další ulice

V pr b hu letních prázdnin budou zahájeny 
úpravy dalších dvou chebských ulic. Celkové 
rekonstrukce, která má podle p edb žných od-
had  stát 6 milion  korun, se do ká Bezru ova 
ulice. P estože se jedná o bo ní komunikaci, je 
pom rn  frekventovaná. Hojn  sem totiž za-
jížd jí rodi e, kte í vozí d ti do tamní školky. 
Sou ástí rekonstrukce bude vedle samotné ko-
munikace také vybudování nových chodník , 
deš ov  kanalizace a ve ejného osv tlení, úpra-
va k ižovatky s Palackého ulicí nebo vyzna ení 
parkovacích míst. Vše má být hotovo nejpozd -
ji do p lky prosince. 

Pokra ování na str. 2
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Program kulturního léta bude 
op t pestrý

Dokon ení ze str. 1 
V Klášterní zahrad  se budou tradi n  
konat sobotní podve erní koncerty. P i-
pravena je i ve erní hraná prohlídka m s-

ta, která se uskute ní poslední ervencový den.
Sou ástí letního programu je také p tice koncert  festivalu Chebské var-
hanní léto. Konat se budou v chebských kostelech vždy ve st edu, po í-
naje 8. ervencem.
Vstup na v tšinu akcí Chebského kulturního léta je zdarma. Podrobný 
program na ervenec najdete na str. 8.

Rekonstruovat se budou další ulice
Dokon ení ze str. 1 
Úprav se do ká také ást ulice Ob tí nacismu podél zimního stadionu. 
Dojde zde k velkoplošné oprav  komunikace v etn  autobusového zálivu, 
úpravám chodník  a sjezd  nebo vybudování nových parkovacích stání. 
Podle p edb žných odhad  mají úpravy stát necelé 4 miliony korun. S do-
kon ením se po ítá do p lky listopadu.  

Zákaz konzumace alkoholu 
se rozši uje do dalších lokalit

Zastupitelstvo schválilo na svém kv tnovém zasedání novou obecn  
závaznou vyhlášku o zákazu konzumace alkoholických nápoj  na vy-
mezených ve ejných prostranstvích. Oproti p edchozí vyhlášce z roku 
2008 p ibyly další lokality, kde není popíjení alkoholu dovoleno. 
Vyhláškou z roku 2008 byla konzumace alkoholu zakázána v histo-
rickém jádru m sta, v území krajinné výstavy, v M stských sadech, 
sadem Míru, na t íd  Svobody a nám stí Dr. Milady Horákové p ed 
nádražím. Nyní nap íklad p ibyly další parky nebo parkovišt  a ve ej-
ná prostranství u supermarket  a obchodních center. Cílem vyhlášky je 
p edcházet narušování ve ejného po ádku a ni ení mobiliá e, které je 
s popíjením alkoholu na lavi kách, v parcích a na podobných místech 
asto spojeno.

Zákaz konzumace alkoholických nápoj  se nevztahuje na venkovní 
ásti restaura ních provozoven (tzv. p edzahrádky) a na konzumaci al-

koholických nápoj  v rámci stánkového prodeje p i ve ejných akcích. 
Nová vyhláška nabývá ú innosti od 1. ervence 2020.

P ehled lokalit, kterých se zákaz konzumace alkoholu týká:
• historické jádro m sta (území m stské památkové rezervace)
• území krajinné výstavy mimo piknikové louky 
• park sady Míru 
• park M stské sady 
• t ída Svobody 
• nám stí Dr. Milady Horákové 
• park v ulici Riegerova – u dom  Svobody . 1312/54 –1315/60 
• park mezi ulicemi Evropská a Sadová
•  ve ejné prostranství mezi ulicemi Havlí kova, K Náb eží, Koželuž-

ská a levým b ehem eky Oh e 
•  park Riegerovy sady v etn  parkovišt  a p ilehlého ve ejného pro-

stranství Penny Marketu
• park mezi ulicemi P íkopní, Palackého, Dyle ská a Riegerova
• park na nám stí Prokopa Holého 
• park pod hobby marketem OBI 
• parkovišt  a p ilehlé ve ejné prostranství nákupního centra Pivovar
• parkovišt  a p ilehlé ve ejné prostranství OC Tesco
•  parkovišt  a p ilehlé ve ejné prostranství Albert Hypermarketu 

– ul. Evropská 
• parkovišt  a p ilehlé ve ejné prostranství Penny Marketu – ul. Ašská
• parkovišt  a p ilehlé ve ejné prostranství supermarketu Lidl
•  parkovišt  a p ilehlé ve ejné prostranství obchodního centra Dragoun 
• parkovišt  a p ilehlé ve ejné prostranství Kulturního centra Svoboda

Zastupitelé schválili záv re ný ú et 
m sta za rok 2019

Zastupitelstvo m sta Chebu schválilo na svém kv tnovém zasedání Záv -
re ný ú et m sta Chebu za rok 2019, který p edstavuje komplexní zprávu 
o hospoda ení m sta za minulý rok. P íjmy roku 2019 dosáhly výše 
945,488 mil. K  (pln ní na 105,4 %) a výdaje 930,697 mil. K  ( erpání na 
86,8 %). Hospoda ení tak skon ilo p ebytkem ve výši 14,791 mil. K .
Sou ástí záv re ného ú tu byla také zpráva auditora o výsledku p ezkoumá-
ní hospoda ení územního samosprávného celku, kde je zhodnocena zejména 
správnost vedení ú etnictví a hospoda ení m sta ve vazb  na platné p edpisy. 
Záv re ný ú et byl uzav en vyjád ením souhlasu s celoro ním hospoda ením, 
a to bez výhrad.

Cheb, jak ho (ne)znáte 
aneb Cheb a jeho pražští p íznivci

st eda 14. íjna od 18 do 22 hodin
Místo konání: Konferen ní centrum CITY na Pankráci

Cheb, m sto, ve kterém stojí za to žít. 
Cheb, m sto kultury, historie, tradic a p íležitostí. 
Cheb, m sto, které se snaží o rozvoj, stabilitu a p íliv mladých lidí. 
To vše a mnohem víc chce sou asné vedení m sta p edstavit na historicky 
první prezentaci v nované pražským p íznivc m Chebu. Pro  práv  Pra-
ha? A pro  ne! Hrdé a sebev domé m sto pojede ukázat, že skute nost je 
jiná než p edsudky o zapadlém pohrani í. V rámci n kolikahodinového 
programu bude p edstaveno, co se m stu poda ilo, co se v Chebu zm nilo, 
nastartovalo, ale i sm lé plány do budoucna. P ivezeme i chebskou kultu-
ru v podání herc  skv lého Západo eského divadla a mladých nad jných 
chebských muzikant . 
Toto je i výzva pro chebské � rmy a podnikatele, kte í se mohou k prezenta-
ci � nan n  p ipojit. Nabízíme možnost prezentace dvojí formou: 
•  za p ísp vek 10 tisíc korun je možno umístit logo v rámci videoprezen-

tace m sta + banner
•  za p ísp vek 20 tisíc korun je možno umístit logo v rámci videoprezenta-

ce m sta + banner + stolek s propagací a p ítomností asistenta/asistentky.

R domy s.r.o., 
výstavba d evostaveb 

na klí , projekt ZDARMA

www.r-domy.cz, tel.: 773 123 112
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Cheb bude vyobrazen na zlaté minci
eská národní banka vydá v pr b hu následujících p ti let cyklus deseti 

zlatých pam tních mincí s vyobrazením významných m stských památ-
kových rezervací v eské republice. V bec první mince z této série bude 
v nována Chebu a vyjít má p íští rok v kv tnu.

eská národní banka oslovila n kolik p edních výtvarník , kte í podo-
bu „chebské“ mince navrhli. Její � nální podobu vybrala z vytvo ených 
návrh  odborná komise, ve které byli vedle zástupc  banky a mincovny 
zastoupeni také renomovaní výtvarníci i teoretici výtvarného um ní. 
Cheb se v cyklu zlatých mincí v nominální hodnot  5 tisíc korun za adí 
mezi desítku významných historických m st eské republiky. Další min-
ce z této série budou v novány nap íklad Krom íži, Hradci Králové, Mi-
kulovu, Litom icím i Olomouci. Mince budou mít pr m r 28 milimetr  
a hmotnost 15,55 gram .
M sto má v plánu n kolik mincí zakoupit pro svou pot ebu a využít je 
nap íklad p i ud lování estného ob anství a podobných výjime ných 
p íležitostech.

V pr b hu letních prázdnin dojde už tradi n  k áste nému omezení 
provozu n kterých mate ských škol v Chebu.
Od 1. 7. do 31. 7. 2020 nebude v provozu mate ská škola Bezru ova 1. 
V dob  p erušení jejího provozu budou d ti moci navšt vovat mate -
skou školu Komenského 27.
Od 1. 8. do 31. 8. 2020 nebude v provozu mate ská škola Komenského 27. 
V dob  p erušení jejího provozu budou d ti moci navšt vovat mate -
skou školu Bezru ova 1.
Po celou dobu letních prázdnin budou v provozu: 

• mate ská škola 26. dubna 39,
• mate ská škola Osvobození 67,
• mate ská škola Do Zátiší 3,
• mate ská škola Malé nám stí 2.

PROVOZ ŠKOLEK O PRÁZDNINÁCH  M sto chce využít vodu zatékající 
do zimního stadionu

Není žádným tajemstvím, že se chebský zimní stadion dlouhodob  potý-
ká s velkými problémy s pronikáním spodní i povrchové vody, které by 
do budoucna dokonce mohly ohrozit jeho statiku. Významná ást vody 
sem p itom nejspíš proudí z podzemních studní, které pat ily k bývalému 
pivovaru nad stadionem. Jeho zchátralý areál nechalo m sto v roce 2013 
zdemolovat, studny však z staly.
M sto v sou asné dob  nechává vodu z bývalých pivovarských studní 
od erpávat. Chce zjistit, nakolik to zimnímu stadionu pom že a také to, 
o jak vydatný zdroj se jedná. Zárove  se už p emýšlí o tom, jak by se 
voda ze studní dala do budoucna využít. Vedle zálivky zelen  po m st  by 
mohla sloužit i pro zavlažování plánovaného druhého fotbalového h išt , 
které má být vybudováno v nedalekém sportovním areálu Lokomotivy. 
Této variant  nahrává i skute nost, že se v p íštích letech po ítá s rekon-
strukcí Dyle ské ulice, což by usnadnilo vybudování p ívodu vody do 
sportovního areálu. 

Cheb bude mít nový kamerový systém
V Chebu má od za átku p íštího roku za ít fungovat zcela nový kamerový 
systém. Podle p edb žných odhad  by za n j m lo m sto zaplatit zhruba 
8 milion  korun. 
Oproti stávajícímu, již zcela zastaralému systému dojde k podstatnému 
navýšení po tu kamerových bod . Nyn jší analogový systém jich má 18, 
z nichž ást ale již nefunguje, v p ípad  toho nového p jde o 34 kamer. 
Umíst ny budou na vjezdech do m sta nebo v problémových lokalitách, 
kde ast ji dochází k páchání trestné innosti i p estupk . K dispozici 
bude také kamera mobilní. 
Zcela nesrovnatelná bude v porovnání se sou asným stavem kvalita obra-
zového záznamu a funk nost celého systému. Ten bude disponovat adou 
„inteligentních“ funkcí, takže nap íklad obsluhu sám upozorní na r zné 
problematické situace, jako je t eba rva ka, snaha o vniknutí do objektu, 
pohyb kolem zaparkovaných vozidel a podobn . 



str. 4 Chebské radni ní listyZAJÍMAVOSTI / INZERCE

Díky vak m dochází k úspo e vody
Už tém  šest stovek zavlažovacích vak  nechalo 
m sto od lo ska nainstalovat k nov  vysazeným 
a mladým strom m v Chebu a jeho okolí.
Vak pojme 60 litr  vody a i v nejteplejším období 
je t eba ho dopl ovat maximáln  dvakrát týdn . 
Voda je totiž pln  využita, protože oproti klasické 
zálivce její ást neste e po povrchu. Díky tomu 
se snižuje frekvence zálivky a v d sledku toho 
dochází ke zna ným úsporám vody i � nan ních 
prost edk  vynakládaných na údržbu zelen . Opo-

menout nelze ani úsporu pohonných hmot a snížení emisí p i nižší frekvenci 
rozvozu vody cisternami. Použitím zavlažovacích vak  se také maximali-
zuje šance, že se nov  vysazené stromy díky permanentn  zajišt né závlaze 
ujmou. Následn  dochází rovn ž ke zlepšení jejich r stu.

Informace pro pacienty MUDr. Rajzla
Pacienti registrovaní u praktického léka e MUDr. Vladimíra Rajzla se 
kv li ukon ení jeho praxe mohou ihned p eregistrovat k MUDr. Radku 
M š anovi, kterého m sto zajistilo jako náhradu. 
Jak se p eregistrovat?

• prost ednictvím e-mailu mestan.cheb@seznam.cz
•  telefonicky na . 374 718 251 (pouze od úterý do tvrtka od 8:00 

do 09:00 hod.)
MUDr. Radek M š an erpá v dob  od 29. 6. do 10. 7. dovolenou. V do-
b  dovolené ho zastupuje MUDr. Zden k Hess v Mariánských Lázních 
(tel.: 354 622 202).
MUDr. Radek M š an bude mít ordinaci od m sta v objektu Dragoun-
ská 12 (bývalý Domov pro seniory). V sou asné dob  m že vzdálen  po-
sílat e-recepty a e-neschopenky. V nutných p ípadech si také m žete do-
mluvit nezbytnou návšt vu v jeho stávající ordinaci v Tachov . Vždy je 
však nutné se p edem objednat. Bližší informace o ordinaci MUDr. M š-
ana v Tachov  najdete na webu Polikliniky Tachov www.poltc.cz. 

Rekonstrukce ásti Družstevní ulice 
na Skalce je hotova

Rekonstrukce ásti Družstevní ulice 
na sídlišti Skalka je hotova výrazn  
d íve, než se plánovalo. Podle pode-
psané smlouvy m ly práce trvat p l 
roku, dodavatelská � rma je však stih-
la dokon it už v ervnu, tedy po ne-
celých ty ech m sících od zahájení.
Rekonstrukce se týkala ásti Druž-
stevní ulice od k ížení s takzvanou 

alejí sm rem ke k ižovatce s ulicí P átelství. Vedle celkové rekonstruk-
ce komunikace v etn  jejího rozší ení kv li zajišt ní bezproblémové 
pr jezdnosti bylo její sou ástí i vybudování nových parkovacích míst, 
kterých p ibylo 18, rekonstrukce chodník  a ve ejného osv tlení nebo 
vybudování nových kontejnerových stání. Celkov  vše stálo p ibližn  
4,8 milionu korun.
Jak bude postupná revitalizace sídlišt  Skalka dále pokra ovat? V sou as-
né dob  se projektov  p ipravuje rekonstrukce dosud neopravených ástí 
Lesní ulice. Samotná realizace, která bude rozložena do t í let, má za ít 
v p íštím roce. Na základ  požadavku ob an  má být rovn ž zahájena 
projektová p íprava na rekonstrukci zbývající ásti Družstevní ulice.

DESIGN © K .  AUBR ECHT, 2020

2. ROČNÍK   2. JAHRGANG

Sobota | Samstag 4. 7. 2020 | 17.00 hod. | Uhr
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty Cheb | St. Nikolaus Kirche Eger

Program | Programm 
J. S. Bach | G. P. Telemann | G. F. Händel | A. Dvořák | B. Martinů | C. Orff 

Pražský žesťový soubor | Prager Brass Ensemble

Dobrovolné vstupné bude věnováno na provoz Hospice sv. Jiří v Chebu
Eintritt: Freiwillige spenden für Hospiz St. Georg in Eger

Další setkání starosty s ve ejností 
se uskute ní po prázdninách

Další setkání starosty Chebu Antonína Jalovce s ve ejností se po vynu-
cené koronavirové p estávce uskute ní po letních prázdninách. V kan-
celá i starosty budete se svými nám ty a p ipomínkami o ekáváni ve 
st edu 16. zá í v dob  od 14 do 16.30 hodin.

CENTRUM SE PROM NILO V GALERII POD ŠIRÝM NEBEM. 
Dvory, dvorky, zahrady, zákoutí a uli ky historického jádra Chebu po 
roce op t hostily výtvarné a fotogra� cké výstavy a samoz ejm  také 
stovky jejich návšt vník . T ídenní open air festival Chebské dvorky, po-
ádaný Galerií 4 za � nan ní podpory m sta již po osmnácté, se tentokrát 

odehrával na 22 místech. Kv li koronakrizi sice letos chyb ly koncerty, 
divadelní p edstavení, tv r í dílny a další tradi ní doprovodné akce, 
p íznivci um ní z Chebu i širokého okolí si i tak po t ím sí ní kulturní 
abstinence ur it  p išli na své. (foto: Martin Stola )

Mgr. František Ve e
✓ Letní kurz eštiny pro cizince
✓ Snadný start do školního roku
✓ Dou ování 
✓ Jazykové a � remní kurzy
✓ Soukromá praxe psychologa

Tel.: 702 672 679
Sládkova 1, 350 02 Cheb
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Do chebských ulic vyrazili strážníci 
se služebními psy

Od konce kv tna mohou lidé potkat v chebských ulicích strážníky m st-
ské policie se služebními psy. Nový útvar psovod  má za úkol plnit úkoly 
spojené se zajišt ním bezpe nosti a po ádku ve m st , ale také v jeho 
okolí, nap íklad v rekrea ních oblastech. 
Hlídky se služebními psy budou nasazovány p edevším o víkendových 
nocích, kdy hrozí zvýšené riziko výtržnictví, narušování ve ejného po ád-
ku nebo ni ení majetku. 
Služební psi jsou vycvi eni také na vyhledávání lidí. Bude je tedy možné 
využít p i pátrání po ztracených osobách v terénu. 

Za alo se pracovat na realizaci 
vašich meganápad

Vážení Chebané, po skon ení kv tnového hla-
sování, ve kterém jste vybrali 14 návrh , jež 
se budou v rámci premiérového ro níku pro-

jektu chebského participativního rozpo tu realizovat, prob hlo jednání 
s vedoucími zainteresovaných odbor  m stského ú adu. Došlo na n m 
k rozd lení všech vít zných meganápad  mezi jednotlivé odbory tak, aby 
bylo z ejmé, kdo za jejich úsp šné završení zodpovídá. Odbory už za aly 
realizaci návrh  p ipravovat. Mají na to 18 m síc , takže do konce roku 
2021 by m lo být vše hotovo.
O pr b hu prací vás budeme, stejn  jako autory nápad , pr b žn  in-
formovat. Navrhovatelé se také mohou spojit s vedoucím p íslušného 
odboru a p ípravy s ním konzultovat.
Rozd lení návrh  mezi jednotlivé odbory:

1. O íšky - SM
2. Mo ská pláž v Chebu - SM
3. Kuli ková dráha - PMR
4.  Rozší ení a úprava jízdárny pro d ti v areálu v DDM Sova Cheb - INV
5. Stezka pro bosé nohy - SM
6.  Rozší ení aplikace time Trip - cestujeme asem ve virtuální reali-

t  v Chebu - PMR
7. Mega houpa ka - SM
8. Goethova stezka a turistické odpo ívadlo - PMR
9. Workout u šestky - „Kdo cvi í, nezlobí“ - PMR + INV

10. H išt  pro zlatou louku - SM
11. Park s výb hem a prvky pro psy - SM
12. Nohejbalové a volejbalové h išt  v Hájích - INV
13. Revitalizace h išt  ve vnitrobloku dom  Do Zátiší - SM
14. Nau ná procházka v okolí Horního Pelh imova - SM

Legenda: SM - odbor správy majetku, PMR - odbor projektového mana-
gementu a rozvoje, INV - odbor investi ní
Více informací o jednotlivých nápadech najdete na webu: 
www.meganapady.cz. 

Tým Meganápad

Za ala rekonstrukce velkého 
vnitrobloku v Sadové ulici

V ervnu byla zahájena jedna z nejv tších investi ních akcí letošního 
roku - celková rekonstrukce rozsáhlého vnitrobloku u panelových dom  
v Sadové ulici. Zahrnovat bude vybudování nových parkovacích míst, 
deš ové kanalizace a ve ejného osv tlení, rekonstrukci komunikací 
a chodník , úpravy prostoru s rozpadající se podzemní kotelnou nebo 
výstavbu ásti cyklostezky p es vnitroblok, která propojí již dokon ené 
úseky páte ní cyklostezky nap í  m stem podél Pivovarské ulice a v ulici 
Hálkov  do jednoho celku.
Na základ  výsledku výb rového ízení na zhotovitele budou veškeré sta-
vební práce stát necelých 16 milion  korun, což je zhruba o 3 miliony 
mén , než kolik inil odhad náklad  podle projektové dokumentace. Po-
dle smlouvy mají stavební úpravy vnitrobloku trvat do ledna p íštího roku 
a rozd leny budou do t í etap:

• etapa - ulice Hálkova a Sadová - 2. 6. 2020 až 31. 8. 2020
• etapa - ulice Karlova a Hálkova - 1. 9. 2020 až 31. 10. 2020
• etapa - ulice Sadová - 1. 11. 2020 až 26. 1. 2021

Došlo k úprav  k ižovatek 
u Modrého v žáku

Na lo skou rekonstrukci Píse né ulice navázaly nestavební úpravy kom-
plikované k ižovatky Píse ná x Dyle ská x P íkopní i navazující k ižo-
vatky Dyle ské s ulicí U Stadionu, které se realizovaly v pr b hu kv tna. 
Úpravy spo ívaly ve zhotovení nového vodorovného zna ení a instalaci 
zelených sloupk  (baliset ). Zárove  došlo ke zm n  p ednosti v jízd  na 
k ižovatce Dyle ská x U Stadionu. Hlavní silnice je nov  vedena Dyle -
skou ulicí v p ímém sm ru a ulice U Stadionu je silnicí vedlejší s doprav-
ním zna ením STOP. 
Úpravy mají p isp t ke zp ehledn ní k ižovatek z pohledu idi e a sníže-
ní rychlosti projížd jících vozidel. Bonusem je zpevn ní prostranství pro 
parkování v míst  d ív jší rozježd né plochy p iléhající k parku. 

Posilte náš tým na radnici!
Nabízíme:

• p t týdn  dovolené,
• pružnou pracovní dobu,
•  p ísp vek na stravenky, p ísp vek na ošatné, p ísp vek na kulturní, spo-

le enské akce a zájezdy, p ísp vek na dovolenou, p ísp vek na penzijní 
p ipojišt ní po odpracování jednoho roku, p ísp vek na dopravu do za-
m stnání p i dojížd ní nad 15 km

• odborné vedení v adapta ním procesu,
• profesní r st a prohlubování znalostí,
• možnost získání služebního bytu.

Volná pracovní místa
Ú edník/ú ednice - právník/právni ka

Platová t ída: 11
Termín nástupu: 1. zá í 2020, nebo dle dohody
Hlásit se m žete: do 10. ervence 2020 (v etn )
Bližší informace: JUDr. Bc. Petr Vlna, tel.: 354 440 125, e-mail vlna@cheb.cz
 Ing. Jana Kuklová, tel.: 354 440 124, e-mail kuklova@cheb.cz 

Ú edník/ú ednice odd lení stavebního ádu
Platová t ída: 9 nebo 10 (dle dosaženého vzd lání)
Termín nástupu: dle dohody
Hlásit se m žete: do 24. ervence 2020 (v etn )
Bližší informace: Ing. Jaroslav Šinka, tel.: 354 440 140, e-mail sinka@cheb.cz 

Bližší informace a nabídku dalších volných pracovních míst najdete 
na webu m sta www.cheb.cz pod odkazem Nabídka pracovních míst.

M STO CHEB
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Tel.: 354 440 440, tís ová linka 156, www.mpcheb.cz 
•  Strážník m se opakovan  poda ilo zjistit osoby, kte-

ré odkládají odpady mimo kontejnery a tím zne iš ují 
naše m sto. Tyto p estupky jsou oznamovány správní-
mu orgánu, který m že uložit vyšší sankce než strážníci 
na míst .

•  M stská policie p ijala oznámení o pálení pneumatik v místní ásti 
Slapany. Strážníci na míst  zjistili osobu, která zde skute n  pálila 
v tší množství pneumatik. Ohe  byl uhašen a p estupek oznámen 
správnímu orgánu.

•  Strážníci poskytli první pomoc staršímu muži, kterému se ud lalo 
nevolno a p i pádu se poranil na hlav . Na místo p ivolali zdravotní 
záchrannou službu a muže p edali do pé e zdravotník .

•  V jedné z chebských ulic stálo nap í  vozidlo a zcela bránilo pr jezdu. 
Hlídka m stské policie zjistila, že do vozidla n kdo za použití síly 
vnikl a pokoušel se z místa odjet. P ivolaná hlídka Police R si v c 
p evzala k dalšímu šet ení. 

•  V uplynulém období bylo p ijato n kolik oznámení o prodeji parfé-
m , hodinek, šperk  a podobného zboží na parkovištích u obchodních 
center. Žádáme ob any, kte í jsou sv dky tohoto prodeje, aby ihned 
volali na linku 156. Jedná se o zp sob prodeje, který je v našem m st  
zakázán, navíc jde o nekvalitní nezna kové zboží, p ípadn  o p edm -
ty pocházející z trestné innosti. Koupí m žete nalet t podvodníkovi 
a o své peníze p ijít.

•  M stská policie se po uvoln ní opat ení v nuje také kontrolám re-
zidentních a zpoplatn ných zón. Od za átku letošního roku je v této 
souvislosti evidováno celkem 789 ešených p estupk .

•  V uplynulém m síci bylo m stskou policií p ijato 4011 oznámení 
a strážníci ešili 1093 událostí zjišt ných vlastní hlídkovou službou. 
Mimo jiných se jednalo o 12 p estupk  spo ívajících v porušení obec-
n  závazných vyhlášek nebo 15 p estupk  proti majetku. Z ulic naše-
ho m sta strážníci sebrali 5 použitých injek ních st íka ek. 

•  M stské policii Cheb se po n kolika dlouhých letech poda ilo zcela 
naplnit stav a má 34 strážník . Díky tomu bude ve vyšší mí e za-
jišt n dohled nad ve ejným po ádkem a bezpe ností v našem m st . 
M stská policie zvýší poch zkovou innost a preventivní opat ení, 
kdy strážníci mohou p ímo sbírat názory a post ehy spoluob an  
i návšt vník  a získané poznatky pomohou ešit problémy a rizika.

•  M stská policie z ídila útvar psovod . V sou asnosti má k dispozici 
dva psovody a dva služební psy. Vid t nebudou jen v samotném m s-
t , ale i v p ilehlých místních ástech, v chatových oblastech, zahrád-
ká ských koloniích a na kulturních a sportovních akcích.

•  M stská policie Cheb d kuje všem ob an m a návšt vník m našeho 
m sta za ohleduplné a slušné chování.

Bc. Pavel Janoš ák, editel M stské policie Cheb

M STSKÁ POLICIE INFORMUJE Pec dostala historickou omítku

V kv tnu se v komunitní zahrad  v Májové ulici uskute nil týdenní eme-
slný workshop nazvaný Omítková dílna, jehož po adatelem byl m stský 
Nada ní fond Historický Cheb ve spolupráci s Ústavem teoretické a apli-
kované mechaniky Akademie v d R. 
V pr b hu workshopu došlo k omítnutí st n p íst ešku s nedávno dokon-
enou obecní chlebovou pecí. Krov p íst ešku je p itom replikou nej-

staršího krovu v echách, který se nachází nad presbytá em chebského 
kostela Zv stování Panny Marie na Františkánském nám stí. Tuto repliku 
vyrobili tesa i tradi ní metodou v pr b hu týdenního workshopu, který 
se konal vloni v zá í na chebském nám stí. Rovn ž v p ípad  nyn jšího 
omítnutí byla použita replika autentických st edov kých omítek z po átku 
14. století, které se na ásti františkánského kostela zachovaly. Vedle toho 
byl podle historických vzor  vytvo en p ed ústím chlebové pece vzorek 
lité maltové podlahy. 

Sout ž Rozkvetlé m sto 2020
Spole nost TEREA Cheb vyhlásila sout ž Rozkvetlé m sto 2020 o nej-
hez í kv tinovou výzdobu p edzahrádek rodinných a bytových dom , 
výzdobu oken a balkón  panelových dom , apod. Kv tinová výzdoba 
musí být viditelná z ve ejn  p ístupného místa. Odm nou pro vít ze bu-
dou hodnotné ceny. Sout že se mohou zú astnit obyvatelé m st Cheb, Aš, 
Plesná a obce Nebanice, kam TEREA dodává teplo. 
P ihlášky do sout že zasílejte spole n  s aktuální fotogra� í sout žního 
objektu a uvedením adresy objektu nejpozd ji do 30. ervence 2020. 
V p ihlášce uve te: jméno, p íjmení, bydlišt , telefon, email. Vše zašlete 
elektronicky na e-mailovou adresu soutez@terea-cheb.cz. Bližší informa-
ce najdete na webu www.terea-cheb.cz.  

Vše o sportu na Sportuj v Chebu!
Sportuj v Chebu je název nového webového portálu a stejnojmenné mo-
bilní aplikace, které mají za cíl shromaž ovat veškeré informace o spor-
tovním d ní ve m st . Najdete zde nap íklad p ehled místních sportov-
ních klub , oddíl  a skupin, kalendá  p ipravovaných sportovních akcí 
nebo informace o chebských sportovištích. Veškerá data sem zadávají 
p ímo zástupci sportovních klub , organizáto i akcí a majitelé a správci 
sportoviš . Díky tomu by m la být zajišt na neustálá aktuálnost. 
VE EJNOST
Chcete sami aktivn  sportovat, jít se podívat na zápas svého oblíbeného 
týmu nebo hledáte sportovní aktivity pro své d ti? To vše a mnohem 
více najdete práv  zde! 
SPORTOVNÍ KLUBY
Každý klub má možnost svou innost p ehledn  prezentovat ve ejnosti 
i potenciálním zájemc m o lenství. Sportuj v Chebu však disponuje 
i mnoha funkcemi, které mohou zástupci klub  využívat ke zjednoduše-
ní administrativy a dalších inností nezbytných pro b žný chod klubu. 
PO ADATELÉ SPORTOVNÍCH AKCÍ
Organizáto i sportovních akcí mají k dispozici moderní nástroj propa-
gace. Prost ednictvím portálu mohou získat aktivní ú astníky i diváky. 
SPRÁVCI SPORTOVIŠ
Informace o všech sportovištích v Chebu na jednom míst  - základní 
údaje i technické parametry, hodiny pro ve ejnost, možnosti pronájmu…
Aktuální informace m žete mít vždy po ruce p ímo v mobilu. Neza-
pome te si stáhnout aplikaci Sportuj v Chebu! Pro android za ízení je 
dostupná na Obchod Play, pro za ízení s opera ním systémem iOS na 
App Store.

To vše a mnohem více na novém webovém portálu: 
www.sportujvchebu.cz

Foto: Martin Stola
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Rezervace a prodej vstupenek: Obchodní oddělení ZDCH, nebo na www.divadlocheb.cz. 
Prodej vstupenek: Turistické infocentrum na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, denně od 9 do 17 hodin. 

ZÁPADOČESKÉ DIVADLO V CHEBU – nejzápadnější divadlo v Čechách 

Jiří Havelka

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ 
(přednáškový sál Městské knihovny)
Sartrovské “peklo jsou ti druzí” ve hře skvělého českého 
režiséra, dramatika a herce, který umí diváky “dostat 
z komfortní zóny” pomocí vtipného a zároveň mrazivé-
ho podobenství naší společnosti. Přitom jde o zdánlivě 
nevinnou schůzi vlastníků bytových jednotek…
Režie Jiří Bábek

Albert Ramsdell Gurney
SYLVIE
(studio d)
Nezvaná spolubydlící manželského páru ve středních 
letech se jmenuje Sylvie a je to… fenka labradora. Vzta-
hová komedie o vyrovnávání se “syndromem prázdného 
hnízda”, v níž hlavní roli hraje pes. A psa hraje herečka.
Režie Adam Doležal

Henry Lewis Jonathan Sawyer

HRA, KTERÁ SE ZVRTLA
CHEBSKO-KARLOVARSKÁ KOPRODUKCE
Dramatický kroužek se rozhodne nastudovat anglický 
detektivní thriller Vražda na panství Haversham. 
Své rozhodnutí realizuje se záviděníhodným nadšením 
a nezáviděníhodnou neschopností. Komedie, která 
triumfálně brázdí britská i česká divadla.
Režie Zdeněk Bartoš

Molière
TARTUFFE

Klasická satira o spolubydlícím, který postupně ovládne 
celou domácnost pana Orgona a pod rouškou mravo-

počestnosti málem zničí celou jeho existenci. 
Komedie o pokrytectví.

Režie Petr Mikeska

D. C. Jackson

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
(studio d)

Komedie skotského dramatika o svízelném hledání 
té pravé / toho pravého mezi dnešními třicátníky. 

Autor zábavně střídá pohled ze dvou různých 
perspektiv, mužské a ženské, a navíc vidíme “do hlavy” 

oběma hlavním protagonistům díky jejich břitkým
 komentářům do publika.

Režie Zdeněk Bartoš

Neal Foster

BABIČKA DRSŇAČKA
  Ben nerad tráví páteční večery s babičkou. Je nudná 

a je cítit kapustou. Dokud ji nepřistihne v převleku 
nindžy, nezjistí, že je věhlasnou lupičkou a nenaplánuje 

s ní krádež korunovačních klenot přímo z Toweru!
Gangsta Granny je velkým objevem divadla pro dětského 

diváka v poslední době. Akční jízda pro celou rodinu!
Režie Jiří Hajdyla

na sezónu 
2020/2021

jak si předplatné objednat
     Písemně vyplněnou objednávku zašlete na adresu: Západočeské divadlo v Chebu, Divadelní nám. 10, 350 11 Cheb
     E-mailem na obchodni@divadlocheb.cz
     Na internetových stránkách Západočeského divadla www.divadlocheb.cz – odkaz Předplatné
     Osobně v obchodním oddělení (po - pá 10.00 až 15.00), tel.: 354 432 522

....

PRODEJ PŘEDPLATNÉHO DO 30. 9. 2020
Předplatné je přenosné, můžete je zapůjčit nebo darovat. V případě nemoci apod. si lze si vybrat náhradní termín představení.

Sezóna sousedů a spolubydlících
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Divadlo
tel.: 354 432 522
www.divadlocheb.cz
DIVADELNÍ PRÁZDNINY

Kulturní centrum Svoboda
Za Mostní branou 5
tel.: 354 423 311, www.kcsvoboda.cz
4.7.
Koncert v Klášterní zahrad
Klášterní zahrada, za . v 17 h, vstup volný
6.-9.7. 
Kinematograf brat í adík
Krajinka, za . ve 22 h, vstup volný
8.7.
Chebské varhanní léto 2020
Za . v 19 h, kostel sv. Mikuláše
12.7.
Pohádka v Krajince - Buchty a loutky
Krajinka, za . v 16 h, vstup volný
15.7. 
Chebské varhanní léto 2020
Za . v 19 h, kostel sv. Mikuláše
18.7.
Koncert v Klášterní zahrad
Klášterní zahrada, za . v 17 h, vstup volný
22.7. 
Chebské varhanní léto 2020
Za . v 19 h, Chrám Pokoje
24.-25.7.
Letní blázn ní 
Festival pouli ního divadla a nového cirkusu.
Krajinka, podrobný program www.kcsvoboda.cz 
29.7.
Chebské varhanní léto 2020
Za . v 19 h, Chrám Pokoje
31.7.
Ve erní hraná prohlídka m sta

Kino Sv t
tel.: 354 437 722 
www.kinosvet.cz
29.6.-2.7.
od 17.30 a 20 h
3Bobule
P íb h lásky v p ekrásné krajin  jižní Moravy
3.7.
od 15.40 h
Tém  dokonalá tajemství
N kolik pár  se po pár sklenkách rozhodne 
položit své telefony na st l…
od 18 h
Na krev
Dokument zachycující osmou generaci 
loutká ského rodu Kopeckých
od 20 h
TADY VARY: Než skon í léto
4.7.
od 15 h
Tlapková patrola: Vždy ve st ehu
Animovaná pohádka
od 17 h
TADY VARY: Jalda, noc odpoušt ní
od 20 h
TADY VARY: Luxor
5.7.
od 14.40 h
Lassie se vrací
Jakmile se naskytne p íležitost, vydá se na cestu 
k p vodnímu majiteli.
od 17 h
TADY VARY: Mogul Mauglí
od 20 h
TADY VARY: Jsme jedné krve

6.7.
od 17 h
TADY VARY: Kubrick o Kubrickovi
od 20 h
TADY VARY: Ema
7.7.
od 17 h
TADY VARY: Proxima
od 20 h
TADY VARY: Zlovolné historky z p edm stí
8.7.
od 17 h
TADY VARY: Teplouš
od 20 h
TADY VARY: Meky
9.7.
od 15.30 h
V síti: Za školou
Experiment, který otevírá téma zneužívání d tí 
na internetu
od 17 h
TADY VARY: Na palubu
od 20 h
TADY VARY: Zumiriki
10.7.
od 15.30 h
V síti: Za školou
od 17 h
TADY VARY: Tajný agent
od 20 h
TADY VARY: Bez zvláštních znamení
11.7.
od 13.40 h
Fr íme
P íb h dvou Elf
od 16 h
V síti: Za školou
od 17.30 h
3Bobule
od 20 h
TADY VARY: Honey Boy
12.7.
od 14 h
Ledová sezóna: Ztracený poklad
Lední medv d Norm se spolu s lumíky vydá 
na cestu kolem sv ta. 
od 16 h
V síti: Za školou
od 17.30 h
3Bobule
od 20 h
Bohemian Rhapsody
Oslav rockové skupiny Queen
13.-15.7.
od 18 h
Bourák
Ivan Trojan v roli v ného frajera
od 20.30 h
Meky
Co všechno potkalo Mekyho Žbirku od chvíle, 
kdy vzal poprvé do ruky kytaru?
16.-19.7.
od 16 h
V síti
od 18.15 h
3Bobule
od 20.30 h
Tém  dokonalá tajemství
18.7.
od 13.40 h
Mosley
Kozlon Mosley se rozhodne uprchnout z farmy. 

19.7. 
od 13.40 h
Ježek Sonic
Ježek Sonic v boji proti zlomyslnému géniovi
20.-22.7.
od 18 h
Kalifornský sen
Maggie touží stát se úsp šnou hudební produ-
centkou.
od 20.30 h
3Bobule
23.-26.7.
od 16 h
Vzh ru za sny
Dvanáctiletá Mína objeví tajemství, jak vznikají 
sny. 
od 18 h
Mulan
Nejstarší dcera bojovníka zaujme místo svého 
nemocného otce.
od 20.30 h
3Bobule
25.7.
od 13.40 h
Ježek Sonoc
26.7.
od 13.40 h
Lassie se vrací
27.-29.7.
od 18 h
Havel
P íb h Václava Havla z as  disentu
od 20.30 h
Bourák

Kino Art
Kamenná 5 
Facebook: Kino ART Cheb

Pro aktuální informace o programu sledujte 
facebookovou stránku kina. 

M stská knihovna
www.knih-cheb.cz
POZOR - PRÁZDNINOVÁ PROVOZNÍ DOBA

Odd. pro dosp lé, Obrn né brigády l, 
tel.: 354 422 368-9, e-mail: pult@knih-cheb.cz, 
otev eno po-pá 9-12 a 13-17 h
Studovna a ítárna, Obrn né brigády 18, 
tel.: 354 430 957-8, otev eno po a st 9-12 
a 13-17 h, zbývající dny 8-12 a 13-15 h
Odd. pro d ti, Obrn né brigády 18, 
tel.: 354 430 957-8, e-mail: dk1@knih-cheb.cz, 
otev eno po a st 9-12 a 13-17 h, zbývající dny 
8-12 a 13-15 h

Muzeum Cheb 
tel.: 739 322 499, www.muzeumcheb.cz 
nám. Krále Ji ího z Pod brad 3
Úterý-ned le 9-17 h 
(polední p estávka 12-12.30 h)
Výstava:
Muzeum se p edstavuje aneb muzeum nejsou 
jen pavu iny…
Výstava dovolí návšt vník m nahlédnout do ásti 
bohatého muzejního sbírkového fondu, z n hož 
v tšina je uložena v depozitá ích. V rámci výstavy 
se p edstaví polovina z 26 muzejních podsbírek 
s informacemi, stru nou historií a n kolika zají-
mavými exponáty z každé z nich. 
10.7. 
Valdštejnské kino II: Popel a hv zdy – 2. ást

18.7.
Roste ješt  u Chebu vítod douškolistý?
Cílem exkurze je ov it jediné dv  známé lokality 
vítodu douškolistého, vzácného západoevropské-
ho druhu, v nejbližším okolí Chebu. Cestou za-
jisté uvidíme mnoho dalších zajímavých letních 
rostlin. Pozor, je možné, že se budeme pohybovat 
po hrani ním toku se SRN. Je lépe mít s sebou 
bu  platný ob anský pr kaz, nebo platný pas. To 
se týká všech ú astník  v etn  d tí! Terénní obuv 
nebo holínky! Sraz v 10:25 u Myslivny pod Zele-
nou horou (bus zastávka Cheb, Myslivna). 
Kontakt: J. Brabec, tel.: 605 240 980
25.7.
Archeologická procházka po historickém jádru 
m sta Chebu
Procházka po širším historickém centru m sta, na-
vštívíme poslední poz statky historického vývoje 
m sta patrné v terénu. Sou asn  navštívíme i mís-
ta archeologických výzkum  konaných v nedávné 
dob  a seznámí se s historickým vývojem konkrét-
ních míst. Sraz v 10:00 p ed Muzeem Cheb.
Kontakt: M. Beránek, tel: 736 754 830
25.7.
Valdštejnský okruh v kostýmech
Komentovaná prohlídka Valdštejnského okruhu 
Muzea Cheb v kostýmech

Galerie výtvarného um ní
Galerie výtvarného um ní
tel.: 354 422 450, www.gavu.cz 
nám stí Krále Ji ího z Pod brad 16
Otev eno: úterý až ned le 10-17 h
Stálá expozice:
Gotika
Moderní um ní
Velká galerie:
Old ich Kulhánek: Malá anatomie zdroj
Malá galerie:
Karíma Al-Mukhtarová, Maud Kotasová: 
The State of Being in Between
Výstava z depozitá e:
Antonín Hude ek ve sbírkách GAVU Cheb
Opus Magnum:
Jaroslav Horejc: Madona s dít tem pro Art l 
na náhrobce rodiny Wiesinger ve St íb e, 1910
Museum Café:
Stanislav Setinský: To je Jeruzalém

Retromuseum
Stálá expozice:
Design a životní styl 60. až 80. let v SSR
Velký sál:
Jitex 70
Malý sál
FIJO Cheb 1970-2020
Výstava ve výloze: 
P edm ty z fotogra� í 

Galerie 4
tel.: 354 422 838, www.galerie4.cz 
Art Centrum Galerie 4, Františkánském nám s-
tí 30/1, otev eno: denn  mimo pond lí a svátk  
10-17 h
David T šínský: Fotka jako zbra , fotka jako lék
Potrvá do 5.7.
Vzkaz pro TENTO DEN
Výstava z covidového projektu, potrvá do 5.7.
Karolína Koblenová: ernobyl
Potrvá do 23.7.
Pavel Brunclík: Diverse
Výstava k sedmdesátinám autora, který p edstaví 
své nejnov jší práce. Vernisáž 10.7. od 18.00 h

Další tipy na zajímavé akce najdete ve webovém kalendá i m sta Cheb. Dostat se do n j lze p es titulní stránku webu m sta 
www.cheb.cz (odkaz Kalendá  akcí v sekci Volný as), nebo zadáním p ímé adresy kalendar.cheb.cz. 

Divadlo 6.7. 19.7. 18.7.

Kulturní přehled na červenec
PROGRAMOVÝ SERVIS
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25.7. - Mušketýrská st elnice Butlerových dragou-
n  na chebském hrad
Mušketýrská st elnice pro všechny nebojácné odváž-
livce v režii regionálního spolku vojenské historie 
„Butlers Dragonerregiment“ 

V ervenci je hrad otev en denn  mimo pond lí od 10 do 18 h. Více 
na www.hrad-cheb.cz.  
Kostel Zv stování Panny Marie - po celý ervenec
Výstava chebské výtvarnice Viktorie Spá ilové v prostorách gotického 
kostela na Františkánském nám stí
Františkánský klášter - po celý ervenec
V klášterním ambitu stálá výstava st edov kých ád  a kongregací, 
v p vodní klášterní knihovn  expozice st edov ké písa ské dílny
Muzeum chebského letišt  1918-1938
Muzeum, které najdete v bývalých prostorách Galerie 4 v Kamenné uli-
ci pod nám stím, je otev eno vždy od st edy do ned le od 10 do 15 h.
15.7. - P ednáška o historii prvorepublikového letectva spojená s pre-
zentací dobových artefakt , dokument , výstrojních sou ástek, atd.

Akce na hrad  a v dalších památkových 
objektech 

 Bohoslužby
Sbor Bratrské jednoty baptist
Libušina 4, tel.: 354 431 692, 
www.cheb.baptistcz.org
Pátky: Biblické hodiny - podrobný výklad Bible 
s diskusí, za . v 19 h
Soboty: Setkání dorostu - za . v 16 h, setkání za-
m ené na porozum ní Bible a na aktuální témata 
zajímající mladé lidi.
Ned le: Bohoslužby v 9:30 a 16 h, b hem ranních 
bohoslužeb probíhá „Ned lní besídka“ pro d ti 
- vyu ování Bible a k es anských zásad formou 
p im enou v ku d tí.
Rodinné centrum Pastelka - info na: 
Facebooku @RCPastelka
2. Sbor Bratrské jednoty baptist
Centrum Sedmi ka, Mánesova 7, 
tel.: 355 327 111, www.bjbcheb2.cz, 
e-mail: bjbcheb2@seznam.cz 
Bohoslužby v ned li 9.30 h
Hus v sbor Církve eskoslovenské husitské
Vrbenského 14
www.husuvsbor-sokolov.cz, 
sokolov@ccshplzen.cz, administrováno 
fará em ze Sokolova, tel.: 775 541 440
Bohoslužby se konají první ned li v m síci od 14 h, 
možnost uložení urny do kolumbária. 
Sbor Církve adventist  sedmého dne
Centrum Sedmi ka, Mánesova 7
Bohoslužby se konají každou sobotu od 9.30 h. 
Nápl : zp v duchovních písní, modlitby, studi-
um bible, aktuální úvahy nad biblickým textem. 
Více informací u kazatele Miroslava Bíska, 
tel.: 739 345 675, mirosla.vbisek@gmail.com, 
cheb.casd.cz.

eskobratrská církev evangelická
6. dubna 5
cheb@evangnet.cz, tel.: 211 221 395
St eda - biblické hodina na fa e, za . 15 h
Ned le - bohoslužba, za . 10.15 h
K es anské spole enství
www.kscheb.com
Ned lní shromážd ní (písn , kázání, modlitby, 
Ve e e Pán ), za . v 9.30 h, v ul. 26. dubna 23, 
p ízemí, tel.: 725 677 191 - O. apek.

Svobodná spole enství k es an , z.s.
Spole enské centrum Maják, Na Hrad anech 
1, Cheb
Pravidelná shromážd ní každou sobotu od 15 h
Kontakt: majakcheb@gmail.com.

ímskokatolická farnost Cheb
Fara, Kostelní nám. 188/15
www.farnostcheb.cz 
farnost@farnostcheb.cz, tel.: 354 422 458
Fará  Petr Hruška, tel.: 608 656 557
Ned lní bohoslužba:
Od 10 h v Chrámu sv. Mikuláše a Alžb ty
Více na www.bohosluzby.farnostcheb.cz.
Chrám sv. Mikuláše a Alžb ty 
Hlavní lo , krypta a vyhlídková v ž
otev eno denn  krom  pond lí - od dubna do zá í 
10-17 h, od íjna do b ezna 10-16 h
Více na www.mikulas.farnostcheb.cz
mikulas@farnostcheb.cz, tel.: 608 656 557

Klub zdraví
www.energy-cheb.cz
Kostelní schody 1, Cheb, otev eno po 14-18 h, 
út 14-17 h, st 10-12 a 14-17 h, t 13-18 h, pá zav-
eno (v nutných p ípadech volejte 603 486 331), 

prodej a poradenství k p írodním preparát m es-
ké � rmy Energy.
Akce na ervenec - ochutnávky zelených potra-
vin - Chlorelly, Spiruliny, Barleye a dalších.
Klubová nabídka:
Pond lí a tvrtek - m ení Supetronicem pro vy-
testování vhodného preparátu pro prevenci i ná-
pravu potíží na bodech drah jednotlivých orgán  
dle ínské medicíny. Zastavte se pro info v klubu 
zdraví, i objednávky na tel.: 603 486 331.
Úterý - m ení Supertronicem pro správný výb r 
preparát , lék , potravin, kosmetiky (vhodnost 
pro konkrétní organismus) s A. Chmelovou (nut-
no objednat na tel.: 724 965 773) 

Zubní pohotovost
vždy od 9 do 14 h
4.7.
MUDr. Jana P ibylová, 
Skalná, eská 430

5.7.
MUDr. Jaroslav Révay, 
Cheb, R žový kope ek 11
6.7.
MUDr. Hana Révayová, 
Cheb, Mírová 6
11.-12.7.
MDDr. Lucie Schreinerová, 
Aš, Šumavská 23
18.-19.7.
MUDr. Vasiliki Sintai, 
Aš, Sk iván í 37

25.-26.7.
MUDr. Zden k Socha, 
Cheb, 17. listopadu 18

Turistické infocentrum
tel.: 354 440 302, 354 440 304, 
fax 354 440 330, 
e-mail: infocentrum@cheb.cz, www.tic.cheb.cz
otevírací doba: po-pá 9-17 h, so a ne 9-12.30 h, 
13-17 h
Informujeme vás o kulturních akcích m sta Chebu. 
Nabízíme p edprodej vstupenek - KC Svoboda, 
Západo eské divadlo. 



str. 10 Chebské radni ní listyNÁZORY / INZERCE

Pár poznámek k rekonstrukci Zem d lské 
ulice a dalším projekt m v Hájích

Dlouho a složit  p ipravovaná rekonstrukce Zem d lské ulice kone n  b ží. 
Jsme za to rádi, stejn  jako za opravu mostu z ulice Osvobození do Háj . Mrzí 
nás však, že tyto stavby nebudou mít prozatím logické pokra ování ve vy e-
šení dlouhodob  nevyhovujícího ve ejného prostoru mezi nimi. Tím je k ížení 
ulic Zem d lské s Blanickou a celé okolní prostranství za mostem v Hájích. 
P ed mostem tak budeme v Hájích nadále jezdit nevyhovujícím dvojitým esí -
kem, kde je cesta úzká, rozbitý asfalt a chybí zde i kus chodníku pro bezpe ný 
pohyb chodc . 
P itom byla v minulosti pro tento prostor zpracována dokumentace pro kruho-
vý objezd, s vhodn jším napojením ulic, ešením zastávky MHD i chodník . 
Po ítalo se s tím, že tato stavba prob hne sou asn  s opravou Zem d lské. 
Existovala i druhá varianta ešení, namísto kruhového objezdu by zde vznikly 
dv  k ižovatky ve tvaru T, umíst né blíže trati, a tím by zárove  došlo k na-
rovnání Blanické ulice. Sou asné vedení m sta se nerozhodlo, které variant  
úprav dát p ednost. Projekt tak stojí a i když se p ímo nabízí, aby se ešil sou-
b žn  i ihned po dokon ení Zem d lské ulice, je jeho realizace momentáln  
ve hv zdách.
Sou ástí rekonstrukce Zem d lské není ani propojka k již rekonstruované 
ásti ulice Sokolovská pod hájenským h išt m. Zde je nyní pár metr  provi-

zorního úzkého asfaltu podél plotu bývalé školky, bez chodníku i osv tlení. 
Toto provizorium tu z ejm  ješt  dlouho z stane, i když je tento úsek p šími 
i motoristy hojn  využíván.
Zmíníme se ješt  o uvažovaném projektu tzv. erveného mostu. Tento most 
by vedl na míst  lávky z Dyle ské ulice do Háj  a dále p es plze skou tra  
na Švédský vrch, s možností napojení na jihovýchodní obchvat. Po ítalo se 
s jeho využitím i pro auta. Toto spojení mimochodem v historii již existovalo, 
dokladem jsou zbytky mostních staveb v okolí trat . 

ervenému mostu sou asné vedení radnice nefandí, náhradu za dosluhující 
lávku z Dyle ské eší projektem velkorysého zasypání trat  do N mecka na 
míst  dnešní lávky a novou komunikací na tomto zásypu, ovšem komunikací 
ur enou jen pro p ší a cyklisty. Propojení dál sm rem na Švédský vrch se mo-
mentáln  ne eší. S ohledem na budoucí vývoj dopravy ve m st  a jeho okolí 
vnímáme jako pot ebné, aby se s možností vzniku mostu v budoucnu po íta-
lo a ešení náhrady za lávku z Dyle ské bylo pro p ípadnou budoucí stavbu 
mostu technicky p edp ipraveno. Tento názor vyjad uje mín ní chebské ODS. 

MUDr. Jan Svoboda, zastupitel za ODS

Obsah p ísp vk  len  zastupitelstva m sta se nemusí 
shodovat s názorem redakce.

 
ICM Cheb p i Krajské rad  d tí a mládeže Karlovarska po ádá 

P ÍM STSKÝ TÁBOR 

3. – 7. srpna 2020 
 

TÉMA: 

STA  SE BYZNYSMENEM  
PROGRAM: 

ZALOŽENÍ VLASTNÍ FIRMY 
TVORBA REKLAMY, KOMIKSU NEBO FOTOSTORY 

VYUŽÍVÁNÍ MODERNÍCH TECHNOLOGII 
VIRTUÁLNÍ REALITA 

VÝLET DO KARLOVÝCH VAR   
ÚNIKOVÁ HRA 

A MNOHEM VÍCE…. 

 

DOPORU ENÝ V K Ú ASTNÍKA 10 LET A VÝŠE  

500 K  
v etn  stravného 

ENÝ V K Ú ASTNÍKA 10 LET

Pro  je dobré si p ipomínat odkaz 
Václava Havla

„Nad je není to p esv d ení, že n co dob e dopadne, ale jistota, že má 
n co smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne.“ V. Havel.
Ješt  p ed jeho politickým p sobením jsem Václava Havla znal jako dra-
matika sv tového formátu. Jeho ve ejné p sobení dosahuje stejn  výji-
me ných kvalit a doce uji na n m p edevším to, že v asech totality m l 
odvahu vynášet nep íjemné pravdy i na úkor vlastní svobody. Obdivuhod-
ná kariéra od zam stnance pivovaru po pozici hlavy státu a mezinárodn  
uznávané osobnosti imponovala nejen americkým senátor m a preziden-
t m, ale i Dalajlámovi a Rolling Stones. Ve sv t  je uznáván v kulturní 
i politické sfé e a vnímán pozitivn  jako symbol eské republiky a boje za 
dodržování lidských práv. Po smrti se z aktéra ve ejného d ní stal objek-
tem pozorování, obdivu i kritiky a za aly se ozývat dehonestující hlasy sni-
žující jeho význam a odhalující ty, kte í mají vnímaní demokracie odlišné. 
Jeho myšlenky se práv  v poslední dob  stávají znovu více než aktuálními 
a nabývají podobné d ležitosti jako v dob  p ed listopadem 1989. Zejmé-
na v dob  fake news a manipulací s informacemi je d ležitá myšlenka 
„života v pravd “, ovšem pravd  pojímané jako neustálý proces pozná-
vání a prov ování, nikoli slepé p ijímání hotových názor , ve kterých se 
lov k potom zatvrdí. Nutno dodat, že Václav Havel sv j život zasv til 

hájení spole enských hodnot, jako jsou svoboda, demokracie, rovnost 
a dodržování lidských práv a také boji proti zneužívání moci, rozkladu 
demokracie a totalitním praktikám. Protože nám op t nastává problém se 
zapomínáním na vlastní minulost, hodí se také p ipomenout jeho motto: 
„je zbyte né malovat minulost v lepších barvách, aby se zahnala pachu  
z malosti a nesvobody p ítomných as “.
Jsem rád, že se, díky ve ejné sbírce iniciované Komunitním osv tovým 
spole enstvím, da í v našem m st  p ipomenout jeho odkaz v symbolické 
podob  Lavi ky Václava Havla, stejn  tak jako ve Washingtonu, Barcelo-
n , Oxfordu, Dublinu, Benátkách, Praze, Plzni a Karlových Varech. 
Více informací a možnost p isp t: 
http://www.kosas.cz/sbirka-na-lavicku-vaclava-havla-v-chebu

Zastupitel za eskou pirátskou stranu Ladislav Tkaczyszyn

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA NJ DLE DOMLUVY 
KURZY N MECKÉHO JAZYKA V CENTRU CHEBU, 

V MENŠÍCH SKUPINÁCH (max. 6 osob)
od zá í 2020 do ervna 2021 – 90 min. jednou týdn

�  Za áte níci: Pond lí 18.00–19.30 hod.
�  Mírn  pokro ilí (úrove  A1): Pond lí 16.30–18.00 hod.
�  Pokro ilí (úrove  B1): S eda 17.30 – 19.00 hod.
�  Cena: 800 K /m síc

Ing. Tomáš PURMA, DiS.
e-mail: purmik@seznam.cz, info@jazykovaskola-allesgute.cz

tel.: 607 885 886, 604 962 461, 776 148 041
www.jazakovaskola-allesgute.cz

Veterinární chiropraxe koní a psůVeterinární chiropraxe koní a psů

+420 737 775 271

barboralevova@seznam.czbarboralevova@seznam.cz

#chiropraxepsuakoni#chiropraxepsuakoni

Barbora LevováBarbora Levová
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M sto Cheb nabízí k pronájmu formou elektronických aukcí 
následující byty:

–  byt . 15, Sadová 1139/7 o velikosti 1+2 a vým e 
57,72 m2, bez sklepa, ve 3. pat e domu, minimální 
výše nájemného 3.752 K , jistina 10.000 K

–  byt . 5, Provaznická 442/15, o velikosti 1+1 a vým -
e 43,50 m2, bez sklepa, ve 2. pat e domu, minimální 

výše nájemného 3.262 K , jistina 9.788 K
 

–  byt . 5, nám. Krále Ji ího z Pod brad 487/41 o veli-
kosti 1+1 a vým e 72,76 m2, v . sklepní kóje 5,0 m2, 
v 1. pat e domu, minimální výše nájemného 4.469 K , 
jistina 10.000 K

Termín pro podání p ihlášek: 12. 8. 2020 do 11.00 hod.
Auk ní kola: 24. 8. 2020

Bližší informace naleznete na www.chebskenemovitosti.cz 
nebo je podá referentka odd lení správy budov Nad žda Musílková, DiS. 

(tel.: 607 806 118, e-mail musilkovan@cheb.cz).

NABÍDKA BYT  K PRONÁJMU Služba pro seniory And l na drát
M sto Cheb nabízí ob an m v seniorském v ku možnost 
zap j ení za ízení k poskytnutí tís ové a asisten ní pé e 
And l na drát . 
And l na drát  je ur en všem, kte í pot ebují mít pomoc 
stále na blízku. M že pomoci vy ešit krizovou situaci, 
jako je ohrožení zdraví i dokonce života. Poskytuje jis-

totu pro klienta samotného i jeho rodinu. Senio i se tak nemusí omezovat 
ve svých oblíbených aktivitách kv li obavám z ne ekaných problém .
Sou ástí služeb je také linka d v ry a bezpe í pro seniory a pomoc p ed 
nekalými praktikami dodavatel  produkt  a služeb.
Další p idanou hodnotou za ízení je možnost p ijímat hovory od rodiny 
a p átel, ale hlavn  neomezené volání ze za ízení (odchozí hovory) na 
jakákoliv ísla v rámci všech stát  EU (vše v cen  služby). Klient tak 
nepot ebuje telefon a ušet í za kredit i paušál.
Bližší informace: M stský ú ad Cheb, 26. dubna 21/4, 2. patro, kancelá  
. 55 - Ond ej Topinka, DiS. (e-mail topinka@cheb.cz, tel.: 354 440 251)

Na kole se do práce v kv tnu 
jezdilo i v Chebu

Do kv tnové výzvy Do práce na kole, která probíhala v p ti desítkách 
po adatelských m st, se v Chebu i p es zna n  nestandardní podmínky 
zp sobené koronakrizí zapojilo 16 ú astník . Ti b hem kv tna absolvo-
vali 486 „bezmotorových“ cest o celkové délce 2093 kilometr .
Celorepublikov  výzva oslovila na 16 tisíc ú astník , kte í na kole, ko-
lob žce, p šky i poklusem zdolali tak ka 4 miliony kilometr . Oproti 
jízdám autem tím životní prost edí ušet ili o 493 tun CO2.
Podrobné informace o projektu najdete na webu www.dopracenakole.cz. 

Proč fenomén?
 krovy tvoří jediný dochovaný soubor nejvýznamnějších 

historických dřevěných konstrukcí datovaných od 
středověku do poloviny 20. století na území ČR

 nesou v sobě komplexní informaci o typech 
a konstrukcích krovů v řádu stovek let, a to v jednom 
prostoru – v městských domech na chebském náměstí

 navštívit a poznat tak bohatý komplex krovů je možné 
pouze v Chebu

Souhra šťastných okolností!
… čemu vděčíme za existenci památky s vysokou 
historickou hodnotou

 bohatství místních kupců, kteří:
–  od 14. stol. staví velké domy, jejichž přestavby 

nejsou v dalších stoletích nutné
–  staví z kvalitního dřeva s vynikajícími tesaři 
–  střechy pokrývají pálenou krytinou, 

která brání šíření devastujících požárů 
 minimální snaze krovy upravovat v průběhu 

poválečné asanace 
 projektu Nadačního fondu Historický Cheb, který 

krovy chrání, prezentuje a zpřístupňuje veřejnosti

PROHLÍDKOVÁ TRASA „Pod střechami chebských domů“
Turistické infocentrum města Chebu vás zve na prohlídkovou trasu, která 
vás provede po půdách městských domů na chebském náměstí. Představí 
vám technickou památku vysoké historické hodnoty – krovy zkonstruované 
v různých staletích, představující jedinečnou řemeslnou zručnost 
a geometrickou představivost našich předků. 

rezervace prohlídek: www.historickycheb.cz nebo www.tic.cheb.cz

Turistické infocentrum Cheb  tel.: +420 354 440 302  e-mail: infocentrum@cheb.cz  www.historickycheb.cz  www.cheb.cz

Historické krovy –
chebský fenomén

KAM17 Special v1.indd   III 12.05.2017   9:23:23

V rámci projektu Otev ená sportovišt  jsou ve ejnosti ve vyhrazených 
asech k dispozici sportovní areály u n kterých základních škol, d tské 

dopravní h išt  i venkovní ást areálu domu d tí a mládeže.
• Sportovní h išt  v areálu 1. ZŠ (Skalka)
 – otev eno pro ve ejnost v sobotu od 9 do 11 h a od 16 do 18 h
• Sportovní h išt  v areálu 3. ZŠ (Zlatý vrch)
 – otev eno pro ve ejnost v úterý a tvrtek od 16 do 19 h 
• Sportovní h išt  v areálu 6. ZŠ (u bazénu)
 – otev eno pro ve ejnost v pond lí a st edu od 16 do 19 h
• Areál Domu d tí a mládeže Sova (Goethova ul.) 
 – otev eno pro ve ejnost o víkendech od 14 do 19 h
• D tské dopravní h išt  (B ehnická ul.)
 –  otev eno pro ve ejnost v pond lí až pátek od 15 do 19 h, o víkendech 

od 9.30 do 11.30 a od 15 do 19 h
V p ípad  nep íznivého po así budou sportovišt  z bezpe nostních d -
vod  zav ena.

KDY NA SPORTOVIŠT  
O PRÁZDNINÁCH? 

H išt  2. ZŠ je otev eno denn
I b hem letních prázdnin je každý den pro ve ejnost otev eno školní 
h išt  2. ZŠ (bývalý areál TJ Olympionik mezi ulicemi K Nemocnici 
a Vrbenského). Jeho sou ástí je nap íklad asfaltová dráha pro in-line 
brusla e, dvousetmetrový b žecký ovál se ty mi drahami nebo víceú e-
lové h išt  s um lým povrchem pro kolektivní sporty. 
Otevírací doba pro ve ejnost: Po–Ne 9:00–12:00, 14:00–20:00

Splatnost poplatku ze ps  
byla odložena až na konec íjna

V rámci tzv. balí ku úlev pro ob any Chebu došlo k odložení splat-
nosti poplatku ze ps  z konce kv tna až na 31. íjna 2020. Poplatek se 
hradí na ú et m sta . 19-528331/0100 n kterým z níže uvedených zp -
sob . Složenky se nezasílají. Variabilní symbol obdržel každý poplatník 
p i evidenci psa. V p ípad , že má držitel více ps , platí za každého z nich 
pod samostatným variabilním symbolem. V p ípad  pot eby je variabilní 
symbol možné zjistit na odd lení místních poplatk  - tel.: 354 440 152, 
e-mail: soldan@cheb.cz.
Možnosti úhrady:

 trvalým p íkazem u vaší banky
 jednorázovým p íkazem v bance
  úhradou na pošt  - na pošt  si vyzvedn te složenku typu A a dopl te 

údaje 
  v pokladn  M stského ú adu Cheb (možnost úhrady v hotovosti i pla-

tební kartou)
Veškeré formulá e, podrobn jší informace a vý et osob osvobozených od 
poplatku najdete na webu m sta www.cheb.cz v sekci POT EBUJI SI 
ZA ÍDIT (dále Poplatky/Poplatek za psa).
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V Chebu bude šampionát v minigolfu

Ve dnech 16. až 18. ervence se v chebském minigolfovém areálu v B e-
hnické ulici uskute ní Mistrovství eské republiky v minigolfu. P jde 
o vyvrcholení minigolfové sezóny v kategorii jednotlivc . Týmové sou-
t že smíšených a juniorských družstev se letos kv li pandemii a zrušení 
jarních extraligových turnaj  na šampionátu neodehrají.
Mistrovství eské republiky se bude hrát systémem dvojkol miniaturgolf-
minigolf. Po dvoudenní sout ži jednotlivc  na rány se bude pokra ovat KO 
systémem - sout ží na jamky. Letošní nejprestižn jší minigolfový turnaj 
na území eské republiky bude mít zhruba 140 ú astník  (hrá , trenér  
a funkcioná ) v etn  eských reprezentant . Minigolf není jen rekrea -
ním sportem a zábavou. Špi koví hrá i v nují tréninku i n kolik desítek 
hodin týdn . P ij te se na vlastní o i podívat, co to znamená hrát minigolf 
na té nejvyšší úrovni!
Slavnostní zahájení turnaje prob hne již v úterý 14. ervence v 18:00. 
Vystoupí na n m i speciální hudební host, chebský zp vák Lvcas Dope. 
Za átek hracích dn  bude vždy v 8:00. Finále a super� nále systémem KO 
jsou naplánovány na sobotu 18. ervence. Parkování je zajišt no 40 metr  
p ed sportovišt m, v areálu je také ob erstvení. 
V letošním roce slaví chebský minigolfový klub TJ MG Cheb 40 let od 
svého založení. B hem této doby si ud lal jméno v tuzemsku i zahrani-
í. Turnaje, které po ádá, si drží vysokou úrove  a mají prestiž v celém 

minigolfovém sv t . Cheb hostil nap íklad Mistrovství Evropy senior  
v letech 2010 a 2017, Mistrovství sv ta junior  v roce 2018 nebo Mistrov-
ství eské republiky v letech 2008 a 2015.
Mistrovství R se koná za podpory m sta Cheb, Karlovarského kraje 
a eského minigolfového svazu.

TJ MG Cheb

Ve stavu nouze vznikl Covid deník 
naší t ídy 5. B

Žáci t ídy 5. B ze 6. základní školy dostali 
na za átku karantény úkol, aby si jedno-
duše zapisovali, ím se každý den zabýva-
li. Zda se u ili, zda sportovali nebo d lali 
jiné innosti. Žádný den není bezvýznam-
ný a aspo  za n kolik ádk  zápisu ur i-
t  stojí. Každý je pak jakousi „zapsanou 
konzervou“, z stane zachován a nebude 

zapomenut. A za 100 let si t eba o n m n kdo rád p e te.
Tém  všechny žáky musím za poctivou práci na denících pochválit.

Mgr. Šárka Trnková, t ídní u itelka 5. B p i 6. ZŠ Cheb

Valdštejnova desítka letos bude

Dost už bylo virtuálních b h ! Poj te si s námi na konci léta užít trasu 
ve m st  s tém  tisíciletou historií. Uli ky historického centra, št rk, pí-
sek i tartanová dráha. Valdštejnova desítka 2020 - to je závod i turistický 
zážitek.
Ješt  nedávno viselo nad letošním ro níkem oblíbeného závodu hodn  
otazník . Nakonec to však vypadá, že se poslední srpnovou sobotu usku-
te ní v plném rozsahu. Organizáto i z Rozb hnito.cz už chystají vše po-
t ebné a t ší se na b žce z celé eské republiky.
P ipravené budou trat  na 10 a 5 km a štafeta 2x5 km. Na své si p ijdou 
i rodiny s d tmi. Pro n  bude p ichystán D tský Chevak b h.
Trasa hlavního závodu bude zahrnovat dva p tikilometrové okruhy, které 
b žc m nabídnou velice rozmanitou tra . Z malebného historického cen-
tra se b hem chvíle ocitnou v nádherném sportovn -relaxa ním areálu 
Krajinka. Jejich b žecké kroky pak povedou po hrázi p ehrady Skalka 
i po raritním zlatém tartanovém oválu na atletickém stadionu. Ti, co se 
nebudou soust edit jen na sv j sportovní výkon, si budou moci užít krásné 
scenérie Chebu.
Organizáto i závodu op t p ipravili pam tní medaili pro každého, kdo 
úsp šn  prob hne cílem. B žci budou mít také veškerý komfort. K dis-
pozici budou pánské i dámské šatny, toalety, pitná voda v pr b hu celého 
závodu, bohaté ob erstvení v cíli, doprovodný program, rychlé odbavení 
u prezentací, informa ní koutek, fotogra� e v elektronické podob  pro ka-
ždého, SMS s výsledkem a mnoho dalšího.
B žci se mohou pohodln  a hlavn  výhodn  zaregistrovat online na o� -
ciálním webu závodu www.valdstejnova10.cz, kde naleznou registra ní 
formulá . Kdo online registraci nestihne, m že se o to pokusit i na míst . 
Zbylá ísla budou na nám stí v den závodu k dispozici od 13:30.

asový plán b hu - sobota 29. srpna 2020:
13:30  otev ení registrace a prezentace
14:30  start d tského závodu mini
15:00  start d tského závodu maxi
16:30 start hlavního závodu (5 km, 10 km, 2x5 km)

Bližší informace naleznete na www.valdstejnova10.cz. 
Rozb hnito.cz
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I když ztratíte sob sta nost, m žete dál 
ŽÍT DOMA

Pe ovatelská služba, která spadá pod m stskou p ísp vkovou orga-
nizaci Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb, pomáhá nejen 
senior m, ale i rodinám s d tmi nebo t eba mladým lidem po úrazu. 
Umož uje jim zachovat si v maximální možné mí e zp sob života, na 
který byli zvyklí, soukromí, rodinné a spole enské vazby.

Když padala na rovin , smáli se jí, že je nešika, 
jenomže ona za to nemohla. Roztroušenou skle-
rózu Elišce (na snímku) diagnostikovali ve v ku, 
kdy si mladí lidé v tší zdravotní komplikace ne-
p ipoušt jí. Za as se neobešla bez berlí, dnes bez 
vozíku. Ve svých p ta ty iceti letech t žko ovládá 
i ruce. Bez toho, aby jí pe ovatelská služba ráno 
pomohla z postele a ve er zase zpátky, aby jí po-
mohla s hygienou, se už neobejde. M že ale dál 
ŽÍT DOMA, což je pro ni d ležité. „Snažím se co 

nejvíc si ud lat sama. Uklidím si, trvá mi to déle, ale zvládnu t eba i vyt ít 
podlahu. Jednou možná budu muset do n jakého ústavu, ale doma chci 
z stat, co nejdéle to p jde. Je to moje království, mám tu ko i ky, sv j klid 
a hodné sousedy, kte í mi také pomáhají,“ lí í s úsm vem.
Pe ovatelská služba pomáhá klient m s tím, co sami nezvládnou, a záro-
ve  je podporuje v co nejdelším zachování zbývajících schopností. Kv li 
pé i ve ve erních hodinách již p ed asem prodloužila provozní dobu až 
do 19 hodin, po domluv  je možná ale i pozd jší podpora. „N kte í lidé 
pot ebují i ve er pomoct s p ípravou jídla, hygienou, p ípadn  p evle e-
ním nebo uložením. Chceme, aby se tito lidé, kterým nem že pomoci 
rodina i blízcí, nemuseli zbyte n  p ed asn  st hovat do pobytového za-
ízení, jako je domov pro seniory,“ uvádí Petra Tomková, editelka Správy 

zdravotních a sociálních služeb Cheb. 
Panu Václavovi, který je po autonehod  roky upoutaný na l žko, pe ova-
telky pomáhají doma s hygienou. „Manželka, která se o n j stará, ješt  na 
malý úvazek pracuje. V tom ase k n mu docházíme my, abychom ho na 
l žku umyly ve speciální van ,“ popisuje pe ovatelka Radka.
Aby m ly pe ovatelky více asu na poskytování odborné pé e, ješt  p ed 
pandemií koronaviru postupn  omezily zajiš ování dnes b žn  dostup-
ných služeb, jako je nap íklad dovážka stravy nebo velký úklid. Zájemc m 
p edávají kontakty na konkrétní � rmy a živnostníky nebo na soukromou 
pedikérku, která objíždí domácnosti. „Ob dy nadále vozíme do okolních 
obcí, kde dosud neexistuje alternativa. Stejné je to s nákupy - i ve m st  je 
p ed vyhlášením nouzového stavu obstarávaly pe ovatelky,“ vysv tluje 
Petra Tomková s tím, že díky dotaci z kraje a m sta mají další automobil, 
který to usnad uje.
O uživatele vyžadující náro n jší pé i se starají i mnohé další pe ova-
telské služby v Karlovarském kraji. V rámci projekt  Institutu sociální 
práce, z.s. napl ují vizi ŽÍT DOMA, pracují na svém rozvoji a pravideln  
se vzd lávají v pé i dle jednotlivých diagnóz. Klient m dokáží být opo-
rou i v záv ru jejich života, starají se o lidi s chronickým nebo duševním 
onemocn ním, zdravotním i mentálním postižením, nevidomé, seniory 
trpící demencí, krátkodob  i o lidi po operacích.
Institut sociální práce, z.s. vznikl z iniciativy odborník  v oblasti so-
ciálních služeb, kte í mají spole ný cíl: umožnit lidem co nejdéle ŽÍT 
DOMA. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci dru-
hých. Institut pomáhá m nit fungování pe ovatelských služeb  už ne-
zajiš ují p edevším rozvoz ob d  a úklidy senior m (služby, ve kterých 
suplují b žn  dostupné komer ní � rmy), ale v nují se odborné pé i, ve 
které jsou nenahraditelné.

Institut sociální práce, z.s.

Pod kování St ediska sociální 
rehabilitace Cheb

Sociální služba St edisko sociální rehabilitace fungovala i b hem nouzového 
stavu, kdy se naši klienti mohli v novat úklidovým pracovním aktivitám pro 
m sto Cheb. Provoz nemusel být p erušen hlavn  díky sp ízn ným sociálním 
službám a Karlovarskému kraji. Pod kování pat í p edevším organizacím 
Hospic Sv. Ji í a Joker, které nám dodávaly desinfekce, roušky a štíty. Služba 
St edisko sociální rehabilitace je spolu� nancována z dotace m sta Chebu.

St edisko sociální rehabilitace Cheb

ervenec v knihovn
Je tu léto a s ním tradi n  upravená provozní 
doba našich p j oven. Odd lení pro dosp lé 
má otev eno v pond lí až pátek 9-12 a 13-17 h, 
odd lení pro d ti + studovna s ítárnou v pon-

d lí a st edu 9-12 a 13-17 h, zbývající dny 8-12 a 13-15 h.
Co také po celé léto nabízíme? Pod heslem Zdekuj se na zahradu! je vý-
zva, abyste si u nás p j ili deku, pop . i knihu i spole enskou hru, a pro-
žili p kné chvíle v okolí knihovny. Odd lení pro d ti p ipravilo hned t i 
celoprázdninové sout že: Známe eskou republiku?, Putování po cheb-
ských nikách a Knižní léto. Doporu ujeme také nep ehlédnout prezentaci 
prací chebské amatérské výtvarnice Ivety Kubínové p ed studovnou a í-
tárnou i výstavu Herci píší… ve foyer p j ovny pro dosp lé.
V sobotu 11. 7. zveme na výlet sm r Soos, ve st edu 22. 7. na po ad Povíš 
mi to? (pro malé d ti s rodi i a p edškoláky) a v úterý 28. 7. na posezení 
s kapelou Hezouni - s opékáním vu t . V plánu také máme vyjíž ky na 
koupališt  D enice s nabídkou knih z našeho antikvariátu, ve st edu 29. 7. 
a v pátek 31. 7. Pohodové léto!

PhDr. Martina Kuželová, editelka M stské knihovny v Chebu

Informace o rizicích
Na internetových stránkách m sta Chebu najdete informace o možných ri-
zicích ohrožení (nap . únik pavku - zimní stadion) a pokyny, jak se v dané 
situaci i v p ípad  živelných pohrom zachovat. Adresa: www.cheb.cz 
(odkaz Ochrana obyvatel v sekci UŽITE NÉ INFORMACE). V p ípad  
pot eby volejte: 156 (M stská policie), 112 (hasi i), 158 (Policie R), 
155 (záchranná služba). 

Poradna pro rodinu, manželství 
a mezilidské vztahy v Chebu

Palackého 1562/8, Cheb (budova bývalého školského ú adu) 
Dolehla na vás aktuální situace?
Duševní nepohoda, sociální izolace, ztráta zam st-
nání, � nan ní nejistota, strach z nákazy, uv zn ní v 

nefunk ním vztahu? A pot ebujete si s n kým promluvit? V souvislos-
ti s pandemií koronaviru a jejími dopady na náš každodenní život nabízí 
naše poradna poradenství a podporu.
Jaké služby poskytujeme?
Poradenství zam ené na ešení osob-
ních, partnerských a rodinných problé-
m . Poradenství v nep íznivé životní 
situaci (rozvod, rozchod, nastavení pé e 
o nezletilé d ti po rozchodu rodi , ztrá-
ta zam stnání, bydlení, problematická 
komunikace v rámci rodiny, genera ní 
problémy, syndrom vyho ení, atd.).
Krizová intervence
Doprovázení p i úmrtí blízkého (man-
žela/ky, dít te, rodi  a dalších blízkých 
osob).
Jaká je cena za poskytované služby?
Služby jsou poskytovány bezplatn .
Kdy a jak nás kontaktovat?
Pond lí až tvrtek od 8:00 do 17:00, pátek od 8:00 do 12:00 
- tel.: 731 549 171, e-mail: rp.cheb@ss-po.cz.
Poradnu � nan n  podporuje Karlovarský kraj a m sto Cheb.

Chebské krajká ky vyrobily srdce 
pro zdravotníky

Výzvu spolku krajká ek Herdulky z Litvínova vyslyšely i ty naše, chebské. 
Pro zdravotníky spole n  s krajká kami z Aše a Kynšperka vyrobily 180 
kus  srdí ek. V prostorách chebského klubu senior , jehož jsou také ak-
tivními lenkami, pak tyto dárky slavnostn  p edaly vrchní sest e chebské 
nemocnice Miroslav  Korseltové. 
Krajková srdce jsou symbolickým pod kováním zdravotník m, kte í v dob  
pandemie stáli v první linii. Akci p išel podpo it i místostarosta Ji í erný, 
který je civilním povoláním zdravotnický záchraná .
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Policie: Jaká nebezpe í nám hrozí 
o prázdninách

Léto je tady a s ním i letní prázdniny. Dva m síce plné her, 
zábavy, dovolených a tábor . O prázdninách však dochází 
také k velkému množství úraz . Nezapomínejte proto na 
základní zásady bezpe ného chování a chra te p ed úrazy 
sebe i své d ti. 

Na co si dávat pozor?
P i sportovních aktivitách používejte ná iní ur ené pro daný sport. Vždy 
myslete také na vhodný sportovní od v, který by m l obsahovat i re� ex-
ní prvky. To se týká zejména t ch, kte í se p i sportovní aktivit  ú astní 
i silni ního provozu. Re� exní prvky nás však mohou ochránit p ed úrazy 
i v b žném život . Cyklisté by m li mít na pam ti užití cyklistické helmy 
i p esto, že je povinná  jen do 18 let v ku. D ležité je také si p ed každou 
jízdou zkontrolovat technický stav jízdního kola a povinnou výbavu. 
Zvýšené opatrnosti dbejte v letních m sících p edevším p i koupání. 
Zvláš  nebezpe né m že být koupání v neznámých a nest ežených vo-
dách, jakými jsou eky, rybníky i lomy. Tam, kde to neznáte, se vyhn te 
skok m do vody. P edejdete tím riziku vážného úrazu. Do vody neská-
kejte ani hned po p íchodu k vod . Chvilku setrvejte na b ehu, vyhnete se 
hrozícímu kolapsu organismu. P i koupání nenechávejte d ti ani chvilku 
bez dozoru, a to ani na koupalištích.
Jestliže d ti z stávají samotné doma, pou te je, jak se mají správn  cho-
vat. Nau te je také, jak v p ípad  pot eby správn  volat na tís ovou linku. 
D ti by m ly v d t, že nesmí nikomu otvírat dve e ani se bavit s cizími 
lidmi. Pou te je, jak se mají bezpe n  chovat nejen doma, ale i v parku 
i na ulici. Nebezpe í hrozí na každém rohu. V p ípad , že vaše dít  n -

kam odchází, m lo by vám nechat alespo  písemný vzkaz, kam jde a jak 
dlouho se tam p ibližn  zdrží, p ípadn  telefonický kontakt na n koho 
z kamarád . Klí e od bytu by d ti m ly nosit skryt , odd len  od jiných 
osobních v cí. Zbyte n  ukazovat by nem ly ani cennosti i � nan ní ho-
tovost, kterou mají p i sob .
V p ípad , že se budete chtít ú astnit turistiky v t žších terénech, nechte 
si poradit od odborníka. M jte pot ebné vybavení a nep ece ujte své síly. 
Na túry tohoto typu se rad ji nevydávejte sami.
Jestliže posíláte dít  na letní tábor, dejte na doporu ení svých známých. 
Také si v as zjist te, jaké požadavky mají po adatelé na vás a vaše d ti. 
P esv d te se, v jakých podmínkách bude dít  tábor trávit. i te se poža-
davky po adatel , a  se vyhnete nep íjemnostem.
V p ípad  pot eby volejte na ísla tís ových linek: 158, 150, 155, 156, 112.
Krásné prožití letních m síc  bez úraz  p ejí policisté Karlovarského kraje.

nprap. Mgr. V ra Hnátková, odd lení tisku a prevence 
Krajského editelství policie Karlovarského kraje

Pro pracovišt  M Ú Cheb krom  níže uvedených:

Pond lí 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
St eda 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00

tvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00

Sch zku mimo ú ední hodiny lze domluvit telefonicky s p íslušným zam stnan-
cem.

Pracovišt  v budov  M Ú na nám stí Krále Ji ího z Pod brad 1/14:
Recepce a podatelna

Pond lí 7:30 - 18:00
Úterý 7:30 - 15:30
St eda 7:30 - 17:00

tvrtek 7:30 - 15:30
Pátek 7:30 - 14:00

Pokladna

Pond lí 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
St eda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

tvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00

Ov ování listin a podpis , služby Czech POINT

Pond lí 7:30 - 12:00 a 13:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
St eda 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00

tvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00

Pracovišt  v budov  M Ú v ul. 26. dubna 4:
Podatelna

Pond lí 7:30 - 18:00
Úterý 7:30 - 15:30
St eda 7:30 - 17:00

tvrtek 7:30 - 15:30
Pátek 7:30 - 14:00

Ob anské pr kazy a cestovní doklady 
Registr idi  a vozidel

Pond lí 7:30 - 12:00 a 13:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
St eda 7:30 - 12:00 a 13:00 - 17:00

tvrtek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00
Pátek 8:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00

Odd lení správy budov (v bývalé drogerii na nám stí Krále Ji ího 
z Pod brad 9):

Pond lí 8:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00
Úterý 9:00 - 12:00 a 12:30 - 16:00
St eda 8:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00

tvrtek 9:00 - 12:00 a 12:30 - 14:00
Pátek 9:00 - 12:00 jen po p edchozím objednání

Kontakt:
M stský ú ad Cheb, nám. Krále Ji ího z Pod brad 1/14, 350 20 Cheb
tel.: 354 440 111
e-mail: podatelna@cheb.cz
ID datové schránky: a8gbnyc

Ú EDNÍ HODINY M STSKÉHO Ú ADU CHEB 

ATLETICKÉ NAD JE. První ervnovou sobotu se na zlaté dráze 
v Pooh í konala tradi ní Malá cena m sta Chebu v atletice, kterou p i-
pravil atletický klub SKP Union Cheb. P ijelo na ni bezmála 180 nej-
menších atlet  z Karlovarského kraje. Chebské atletické nad je zm ili 
své síly v trojboji – b h na 60 m p ekážek, skok daleký a hod raketkou 
– s kolegy z Triatletu Karlovy Vary, SC Startu Karlovy Vary, Šaku Chodov 
a Atletiky Ostrov. (foto: Lukáš Leskovjan)
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Objednávky a informace – M Ú Cheb, tel.: 354 440 501, e-mail: ivanic@cheb.cz

Starostovo jarní koulení
V polovin  kv tna se konal již 17. ro ník turnaje v pétanque dvojic „Starosto-
vo jarní koulení“. Byl to v bec první turnaj v R po vynucené p estávce. 
P es etné nep íznivé okolnosti se po adatel m s vydatnou pomocí m sta 
Cheb poda ilo zorganizovat p kný, perfektn  p ipravený turnaj. Pravda, 
sešlo se jen 16 dvojic, o to více musíme ocenit ú ast pražských ú astník  
a ob tavého hrá e z Bechyn .
Turnaj zahájili starosta m sta Chebu Antonín Jalovec spolu s tajemníkem 
Václavem Sýkorou. Za nádherného po así byly vid t p kné výkony, ale 
hlavn  dobrá nálada, nat šenost na hru (po vynucené p estávce) a radost 
ze setkání s p áteli. 
Hra p kn  plynula až k � nálovým boj m, ve kterých se p edstavili fa-
vorité turnaje - Jind ichové Kauca a Horá ek (PC Kolová) a p ekvapení 
z Mariánských Lázní - dvojice Míra Peš ák a Jirka Velek. V p kném boji 
se nakonec ukázaly zkušenost a um ní favorit . Bronz vybojovali Jarda 
Pastorek (SKP epy) s Petrem Pilátem (Kulová osma Praha), když po 
dlouhém a urputné boji zdolali veterány turnaj  - Marušku Hokešovou 
s Jindrou Kubešem (PC Kolová). 
Našim barvám se docela da ilo, o emž sv d í 6. místo Pavla Jur e (PC 
Egrensis) a Zde ky Španerové (Kostomlaty), 8. místo Jirky Vykoukala 
a Pepy Smitka (PC Egrensis) a 10. místo Vládi Hoška s Jardou Bo kem. 
Dík za krásný den pat í všem ú astník m turnaje, ob tavým po adatel m 
z PC Egrensis, m stu Cheb, které umožnilo konání turnaje a dodalo ceny 
pro vít ze, i usm vavému personálu místní restaurace.
Kompletní fotogalerii najdete na https://www.rajce.net/a16758774

RNDr. Jaroslav Bo ek, PC Egrensis

Symfonici zahráli senior m 

Koncem kv tna zahrálo uživatel m našeho domova pro seniory dechové 
trio Západo eského symfonického orchestru Mariánské Lázn . V zajíma-
vém složení nám zahráli skladby Antonína Dvo áka a ve velmi zajíma-
vé úprav  symfonickou báse  Vltava od Bed icha Smetany. Vystoupení 
v krásném p edletním po así všechny pot šilo. Velmi d kujeme za nezišt-
nou a povzbuzující akci. 

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Pod kování školce Diakonie Cheb
Cht li bychom pod kovat mate ské školce Diakonie Cheb za pé i a trp -
livost, kterou v novala našemu synovi. Díky jejich citlivému a profesio-
nálnímu p ístupu z n j vyrostlo š astné dít , které se do školky vždycky 
t šilo. Velmi oce ujeme r znorodé aktivity, které školka podniká s cílem 
u init ji zajímav jší, sblížit d ti navzájem, poznat je i v jiném než školním 
prost edí. Díky vám všem, že jste Lukáškovi dali skv lý základ pro další 
život i pro další vzd lávání. 

Vojí ovi

Muzeum: D kujeme za spolupráci 
na „koronavirovém“ projektu

Na konci b ezna jsme oslovili cheb-
skou ve ejnost s prosbou o spolupráci 
p i dokumentaci doby „koronavirové“ 
ve m st  a v regionu. A jaká byla ode-
zva? Zapojilo se 25 fotograf , kte í 
nám poslali p es tisíc fotogra� í a do-
konce i jednu videonahrávku! 
Fotogra� e nyní t ídíme a v tšinu z nich 
za adíme do naší digitální fotobanky 
spolu se jménem autora. 

Pokud n jaké fotogra� e máte, stále je m žete zasílat na: 
koronavircheb@centrum.cz nebo knihovna@muzeumcheb.cz.
Moc d kujeme a vážíme si vašeho zájmu o naši dokumenta ní práci.
N které fotogra� e si již nyní m žete prohlédnout na webu muzea: 
www.muzeumcheb.cz pod odkazem Cheb a Chebsko v dob  koronaviru 
(https://muzeumcheb.cz/cheb-a-chebsko-v-dobe-koronaviru/).

Muzeum Cheb

Zásady bezpe ného koupání
eky, jezera, vodní nádrže a rybníky jsou v letních m sících místem pro 

rekreaci, koupání a vodní sporty. Podle eských zákon  jsou ale i vod-
ní cestou. Platí na nich pravidla plavebního provozu, která v n kterých 
ohledech p ipomínají pravidla silni ního provozu. Když se nap íklad 
na p ehrad  plavec st etne s lunem, bude nehoda posouzena v souladu 
s plavebními p edpisy. Lidé, kte í se koupají, potápí, plavou na lehát-
cích, by tak i ve vlastním zájmu m li znát základní praktické instruk-
ce, které je chrání p ed nebezpe ím a zbyte nými kon� ikty.
•  Ke koupání nebo k potáp ní si vybereme místo, kde není frekven-

tovaný provoz nákladních nebo osobních lodí, anebo sportovních 
a rekrea ních plavidel.

•  Pokud se p ibližuje plavidlo, NEsnažíme se p eplavat p ed jeho 
p ídí, ale držíme se od n j co nejdále a upozorníme na sebe ales-
po  máváním.

•  Když se blíží lo , plavec uhýbá sm rem k bližšímu b ehu, nikoli 
na otev enou vodu.

•  P i sportovním plavání ve vzdálenosti v tší než 50 m od b ehu 
doporu ujeme používat koupací epici s výraznými barvami 
a upozornit na sebe plovákem nebo balónem oranžové barvy.

•  Plavci by m li dodržovat bezpe né vzdálenosti od plavidel ales-
po : 3 metry od malých a bezmotorových, 10 metr  od malých 
plavidel s motorem, 50 metr  od velkých plavidel.

•  P edpisy chrání plavce tak, že plavidla musí u b ehu omezit 
rychlost na maximáln  10 km/h. Prostor u b ehu je ur en tak, že 
na velkých plochách je to až 50 metr  od b ehu, na menších až 
25 metr  od b ehu.

•  Plujeme-li na nafukovacím lehátku nebo obdobném p edm tu, 
musíme dodržovat pravidla jako koupající!

Kde platí úplný zákaz koupání?
V blízkosti p ístaviš , na trasách p ívoz , ve vymezených plochách 

pro vodní lyža e a skútry, ve vjezdech do p ístav  a p ítok , v blízkosti 
most , v plavebních komorách.
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NABÍDKA STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021

Škola služeb a řemesel

Průmyslová škola Houslařská škola

Zemědělská škola

Obory s maturitní zkouškou
 Strojírenství, programování CNC strojů
 Mechanik elektrotechnik - robotizace 

Obory s výučním listem
 Mechanik opravář motorových vozidel
 Elektromechanik pro zařízení 

 a přístroje
 Strojírenské práce

Obory s maturitní zkouškou
 Ekonomika a podnikání, 

 management kvality
 Informační technologie 

 umělá inteligence 

Obory s výučním listem
 Prodavač, výrobce lahůdek
 Řezník - uzenář
 Potravinářská výroba
 Instalatér
 Kadeřník

Obory s maturitní zkouškou
 Umělecko - řemeslná stavba 

 hudebních nástrojů 

Obory s výučním listem
 Truhlář

Obory s maturitní zkouškou
 Agropodnikání 

Obory s výučním listem
 Zahradník
 Opravář zemědělských strojů

Nově otevíráme obory
 Cukrář [ s výučním listem ]

 Zemědělec - farmář [ s výučním listem ]

 Zemědělské práce [ s výučním listem ]

 Dřevařská výroba [ s výučním listem ]

 Řidič kamionové a osobní dopravy

 
příspěvková organizace 
Obrněné brigády 2258 / 6, Cheb 
Tel:  354 408 011, 734 522 684 
E-mail: info@iss-cheb.cz 

PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

Škola je vybavena v rámci projektu 
Modernizace strojů a zařízení 
školních dílen pro kvalitní výuku 
CZ.1.09 / 1.3.00 / 68.01143

ISŠ Cheb
příspěvková organizace

Připravujeme otevření
 Klempíř [ s výučním listem ]

 Truhlářské práce [ s výučním listem ]

SLEDUJTE PROSÍM NAŠE 
INTERNETOVÉ STRÁNKY, 

KDE NALEZNETE VŽDY 
AKTUÁNÍ INFORMACE

www.iss-cheb.cz

najdete nás i na facebooku

PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI - HLEDÁME KOLEGY A KOLEGYNĚ NA POZICE

Učitel / ka odborného výcviku 
učebního oboru KADEŘNÍK

 Hlavní pracovní poměr
 Doba určitá s možností na dobu   

 neurčitou
 Středoškolské vzdělání v oboru,   

 vzdělání podle Školského zákona
 Praxe v oboru
 Místo výkonu práce - Cheb ŠSŘ
 Směnný provoz
 Nástup od 1. 9. 2020

Učitel / ka ANJ / NEJ
 Hlavní pracovní poměr

Učitel / ka ANJ / TEV
 Částečný úvazek 0,55 

 od 1. 9. 2020 částečný úvazek 0,35
 Přizpůsobení se platnému rozvrhu
 Doba určitá
 VŠ vzdělání podle Školského zákona
 Místo výkonu práce - OP Dalovice

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ 
Kateřina Jozová 
E-mail: jozova@iss-cheb.cz 
Tel: +420 734 522 636, 354 408 024

VYHLÁŠENÍ 2. a 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO OBORŮ

 Informační technologie
 Strojírenství
 Mechanik elektrotechnik
 Ekonomika a podnikání
 Agropodnikání

Učitel / ka ČJL
 Částečný úvazek 0,4
 Přizpůsobení se platnému rozvrhu
 Doba určitá
 VŠ vzdělání podle Školského zákona
 Místo výkonu práce - OP Dalovice
 Nástup od 1. 9. 2020

 Doba určitá s možností na dobu   
 neurčitou

 Vysokoškolské vzdělání podle   
 Školského zákona

 Místo výkonu práce - Cheb PŠ
 Nástup od 1. 9. 2020

 Mechanik opravář 
 motorových vozidel

 Opravář zemědělských strojů
 Elektromechanik pro 

 zařízení a přístroje
 Kadeřník
 Truhlář
 Instalatér

 Zahradník
 Zemědělec - farmář
 Řezník - uzenář
 Prodavač - výrobce lahůdek
 Dřevařská výroba
 Potravinářská výroba
 Strojírenské práce
 Zemědělské práce

UKONČOVANĚ MATURITNÍ ZKOUŠKOU UKONČOVANÉ ZÁVĚREČNOU ZKOUŠKOU

Přihlášky ke studiu budou přijímány do 8. července 2020 
Přijímací zkouška se bude konat dne 20. července 2020

UKONČOVANÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU

 Uměleckořemeslná stavba hudeb. nástrojů
Přihlášky ke studiu budou přijímány do 27. července 2020 
Talentové zkoušky se budou konat dne 4. srpna 2020

Přihlášky ke studiu budou přijímány do 8. července 2020

Více informací: Renata Spáčilová, studijní odělení ISŠ Cheb, Obrněné brigády 2258/6, Cheb 

Tel: +420 354 408 053, +420 734 522 611, E-mail: spacilova@iss-cheb.cz; info@iss-cheb.cz

KARLOVARSKÝ
KRAJ
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