
Vážení Chebané,
i letos si uprost ed léta dovo-
lím napsat úvodník v trochu 
rozverném duchu.
Níže se do tete, jak pokra o-
valy telefonáty, maily i zprá-
vy, které jsem v uplynulých 

m sících vy ídil a které vesm s za ínaly: „Já 
vím, že te  máte spoustu jiných starostí, ale…
… žádám o laskavou radu, kam nyní (po výsky-
tu koronaviru v n meckém pohrani í) jezdit pro 
základní nákup, když nap íklad odmítám Babi-
šova nebo polská vejce?“
… ráda bych ušila roušky pro zdravotníky, ov-
šem stávkuje mi šicí stroj. M žete mi prosím 
poslat kontakt na opravá e?“
…smí se lít horký olej z pánve ke ko en m stro-
m  v parku?“ 
…nemohl by Chetes sekat trávu n kdy jindy? 
Vzbudili m  už v osm hodin.“ Odpovídám: „To 
bylo o víkendu?“ Odpov : „Ne, v úterý!“
…te e mi v byt  baterie u d ezu a nikdo se nemá 
k oprav , objednáte ji?“ Odpovídám: „A hlásil 
jste závadu na správ  budov?“ Odpov : „Ne.“ 
Odpovídám: „Bez toho k vám opravá  nedorazí. 
A jen pro jistotu – bydlíte v m stském byt ?“ 
Odpov : „Ne, u soukromníka.“
…pro  tady v R žové ulici stavíte parkovišt ?“ 
Odpovídám: „V R žové ulici žádné parkovišt  
nestavíme.“ Odpov : „Lžete, koukám na to 
z okna!“ Odpovídám: „A to je ve vnitrobloku za 
základní um leckou školou?“ Odpov : „Ne, 
to je tady mezi paneláky u Pivovarské ulice.“ 
Odpovídám: „A není to náhodou Sadová ulice?“ 
Odpov : „Jo, je! Já tu totiž bydlím.“
…ta mailová adresa na nového léka e, co jste 
mi poslal, nefunguje! P ikládám snímek obra-
zovky.“ Odpovídám: „Když nebudete do adresy 
psát „sezam“, ale „seznam“, fungovat to bude.“ 
Odpov : „Promi te, švagr mi vzal brýle.“
…pro  místo výstavby nových dom  neopravíte 
ty staré?“ Odpovídám: „Mohla byste uvést, které 
domy máte na mysli?“ Odpov : „Nevím, já to 
v Chebu neznám.“
P eji krásné léto s úsm vem na tvá i!

www.cheb.cz SRPEN 2020

INFORMACE Z RADNICE  ZAJÍMAVOSTI  LETECKÝ DEN  PROGRAMOVÝ SERVIS

TIP NA SRPEN: 1.–2. 8. – WINE AND FRESH FOOD FESTIVAL (více na str. 9)

M STO CHEB

Antonín Jalovec, starosta Chebu 

Na nám stí zahraje 
17. zá í kapela Lucie

Ve tvrtek 17. zá í zahraje na chebském nám s-
tí kapela Lucie a jako p edskokan Michal Hr -
za. Koncert bude symbolickým pod kováním 
všem, kte í se v Chebu zasloužili o zvládnutí 
koronavirové epidemie. Tomu bude také odpo-
vídat cena vstupného. Díky � nan nímu p ísp v-
ku m sta bude stát lístek v první vln  prodeje 
pouze 400 K . Zdravotníci, hasi i, policisté 
a další, kte í s koronavirem bojovali v první li-
nii, dostanou od m sta volné vstupenky. V první 
vln  se vstupenky budou prodávat pouze fyzicky 
v infocentru na chebském nám stí. Díky tomu 
si je budou  moci za zvýhodn nou cenu koupit 
hlavn  ob ané Chebu, kterým je koncert ur en. 
Pro bližší informace sledujte web www.cheb.cz 
a facebookovou stránku M sto Cheb.

LETECKÝ DEN. Po t ech letech se o víkendu 22. a 23. srpna bude na chebském letišti konat 
tradi ní Letecký den. T šit se m žete na elitní eské i sv tové piloty, na moderní i historická 
letadla. V divácky atraktivním programu vystoupí nap íklad Petr Kopfstein, kterého ur it  znáte 
díky jeho p sobení v prestižním seriálu Red Bull Air Race, slavná eská akrobatická letka The 
Flying Bulls Aerobatics Team, rakouský pilot Rainer Wilke s dechberoucí helikoptérovou akro-
bacií, slavný obojživelný letoun z období druhé sv tové války Catalina nebo proudové letouny 
L-29 Delfín a L-39 Albatros. Bližší informace najdete na str. 6 a 7.

Pr myslový park II. 
z stane zatím prázdný

Významná globální � rma, která plánovala n ko-
likamiliardovou investici v chebském Pr mys-
lovém parku II., od svého zám ru odstoupila. 
Cheb o tuto investici sout žil s dalšími lokali-
tami v SRN, � rma se ale rozhodla, že vzhledem 
k sou asné ekonomické krizi a nejistému výhledu 
odloží realizaci celého zám ru minimáln  o n ko-
lik let a zamýšlenou halu nepostaví zatím nikde.
P ípravy plochy Pr myslového parku II. budou 
i nadále pokra ovat s tím, že až do p ípadného 
nalezení jiného strategického investora, který 
splní p edstavy m sta o kvalit  zamýšleného 
projektu (vytvo ení kvali� kovaných pracov-
ních míst, minimalizace dopad  na životní 
prost edí, sponzoring aktivit ve m st  Cheb,…) 
bude využita jako orná p da.
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Rekonstrukce prodloužila životnost 
mostu do Háj  aspo  o 20 let

Na za átku ervence byla dokon ena rekonstrukce mostu do Háj  v ulici 
Osvobození, díky které došlo k prodloužení jeho životnosti minimáln  
o 20 let. V rámci úprav, které p išly na 5 milion  korun, došlo ke kom-
pletní oprav  izolace mostovky v etn  mostních uzáv r . Následn  byl 
položen nový asfaltový povrch jak na vozovku mostu, tak na chodník. 
Nat eno bylo také zábradlí a ošet eno ocelové svodidlo. Aby byl po dobu 
rekonstrukce provoz omezen co možná nejmén , oprava probíhala po 
polovinách. Jeden jízdní pruh byl vždy pr jezdný a dopravu ídil sema-
for. Sou ástí opravy bylo i z ízení nového sjezdu na komunikaci podél 
zahrádká ské kolonie. Tato komunikace je vedena jako stezka pro p ší 
a cyklisty a pr jezd vozidel je pouze na povolení silni ního správního ú adu. 
Rekonstrukce mostu se provedla na základ  výstup  z jeho pravidelných 
prohlídek, které upozornily na dlouhodobý problém se zatékáním vody 
do nosné konstrukce.

Až do p lky zá í jezdí na koupališt  
D enice autobus

Od za átku ervence op t jezdí z Chebu na koupališt  na D enici autobu-
sová linka . 7. V provozu bude až do 15. zá í. Na rozdíl od lo ského roku 
není p eprava zdarma, ale platí se stejné jízdné jako na ostatních linkách 
MHD Cheb. Ve všední dny i o víkendech jede tam i zp t sedm spoj . 
Z nádraží odjíždí autobus na D enici v 9.30, 11.00, 12.30, 14.30, 15.30, 
16.45 a 18.30 h, z takzvané K ižovatky pak vždy o 2 minuty pozd ji. 
V opa ném sm ru, tedy z D enice do Chebu, jezdí autobus v 9.45, 11.15, 
12.45, 14.45, 15.45, 17.00 a 18.45 h. 

VÝUKA KLAVÍRNÍ HRY
Výuka klavírní hry pro děti, včetně dětí s poru-

chou autistického spektra, i pro dospělé. 

Technický princip výuky na Pražské konzerva-

toři v 90. letech. Vyučující je posledním žákem 

Ilji Hurníka. Teorie je spojena s okamžitou pra-

xí. Možnost výuky i v italštině, řeči hudebníků. 

Zájemcům zodpovím každý dotaz na mail adrese 

gabriela.ravanelli@gmail.com nebo 

na telefonu 723 416 310.

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 kultury, historie, tradic a p íležitostí. 
Cheb, m sto, které podporuje rozvoj, stabilitu a p íliv mladých lidí. 
Cheb, m sto, ve kterém stojí za to žít. 
To vše a mnohem víc chce sou asné vedení m sta p edstavit na his-
toricky první prezentaci v nované pražským p íznivc m Chebu. Pro  
práv  Praha? 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 pro-
gramu 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 
kulturu 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 pre-
zentaci � nan n  p ipojit. Nabízíme možnost prezentace dvojí formou:
•  za p ísp vek 10 tisíc korun je možno umístit logo v rámci videopre-

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

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

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

Atletická Velká cena má 40. výro í!
Již po ty icáté zvou chebští atleti tí organizáto i nejlepší eské atlety na 
Velkou cenu m sta Chebu. Na „zlaté dráze“ v Pooh í se bude konat ve tvr-
tek 27. srpna od 17 hodin.
Op t se o ekává ú ast našich p edních atlet  Pavla Masláka a Zuzany Hej-
nové, kte í do Chebu jezdí velice rádi. Lo ská vít zka b hu na 60 m Klára 
Seidlová již ohlásila pokus o historicky nejlepší as v eské republice na 
150 m, který je nyní v držení Denisy Rosolové. Úsp šn  probíhají také jed-
nání o startu halové mistra Evropy na 60 m ze skotského Glasgow z roku 
2019, slovenského sprintera Jána Volka, který v Chebu již dvakrát startoval.
Chebský mítink a „zlatá dráha“ mají pov st vysoké kvality, o emž sv d í 
6 (!) nejlepších výkon  vytvo ených na území eské republiky: 60 m - 6.48 
- K. Collins (Svatý Kryštof a Nevis, 2014), 150 m - 15.20 - T. Cotton (USA, 
2015), 500 m - 1:00.35 P. Maslák (2016), 600 m 1:26.14 - A. Wilson (USA, 
2018), 300 m p ekážek - 38.16 - Zuzana Hejnová (2013) a 34.76 - A. Whyte 
(Jamajka, 2018). P ij te na skv lou atletiku do Pooh í, nebudete litovat!

Jacek P ibá , manažer mítinku
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Zem el herec Kamil Pracha
Ve v ku 89 let zem el 24. ervna 2020 herec Kamil 
Pracha , osobnost spjatá se Západo eským divadlem 
v Chebu více než kterákoliv jiná.
Narodil se ve Zlín  v rodin  vášnivých ochotník , 
a tak jeho cesta vedla na brn nskou JAMU, kterou ab-
solvoval v roce 1955. Poté krátce p sobil v divadlech 
v Novém Ji ín  a Klatovech. V roce 1961 se stal na 

popud režiséra a prvního editele Západo eského divadla Karla No-
váka jedním ze zakládajících len  profesionálního souboru v Chebu.
Na chebském jevišti strávil Kamil Pracha  nep etržit  následujících 
56 sezón, b hem nichž vytvo il více než 250 rolí. Byl p edevším mi-
strem charakterních postav. Pracoval pod vedením mnoha režisér  
zvu ných jmen jako Jan Grossman, Luboš Pistorius, Ji í Budinský 
nebo Miroslav Krobot. Na jevišti se setkal nap íklad s Vlastou Chra-
mostovou, Gustavem Opo enským, Stanislavem T ískou i Františ-
kem Husákem.
Z jeho rolí v posledních letech p ipome me Antonia z Ve era t íkrálo-
vého (2008), D de ka ze Saturnina (2010), Feraponta ve T ech sest-
rách (2011) nebo Kapucína v Cyranovi z Bergeracu (2014). Jeho úpl-
n  poslední rolí byl v roce 2015 Flašinetá  v pohádce Strach má velké 
o i. P ed t emi lety se s chebským jevišt m rozlou il na Divadelním 
banketu, p i kterém se stal jediným držitelem ceny Zlatý Albrecht za 
celoživotní dílo.
Kamil Pracha  je skute nou legendou chebského divadla, na kterou 
budou s láskou a vd ností vzpomínat diváci i bývalí kolegové.

Na mén  exponovaných místech 
se nebude sekat tak asto

M sto chce i nadále omezovat intenzitu se ení trávy na mén  exponova-
ných místech Chebu. Ušet ené peníze poslouží k nákupu semen lu ních 
kv tin, které trávníky obohatí. astá se  p ispívá k vysušování ploch, ni í 
p irozený domov hmyzu a drobných živo ich  a brání rozvoji n kterých 
druh  rostlin. Snížení frekvence sekání se netýká travnatých ploch u by-
tových dom  nebo m stských park . 

Další setkání starosty s ve ejností 
se uskute ní po prázdninách

Další setkání starosty Chebu Antonína Jalovce s ve ejností se uskute ní 
po letních prázdninách. V kancelá 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.

MEGANÁPADY. Autorky t í nejúsp šn jších Meganápad  p ijal ve své 
kancelá i a obdaroval kv tinami a drobnými pozornostmi starosta Anto-
nín Jalovec. V bec nejvíce hlas  – 412 – získal v kv tnovém hlasování 
projekt Dagmar Kaliny (na snímku druhá zleva) O íšky. Druhá skon ila 
Mo ská pláž v Chebu od Aleny Vaculové (na snímku vlevo) a t etí Kuli ko-
vá dráha od Lenky Berankové (na snímku vpravo). Nyní již b ží 18m sí ní 
lh ta, b hem které se musí všech 14 vybraných návrh  zrealizovat. Ješt  
jednou d kujeme všem, kte í se do premiérového ro níku projektu cheb-
ského participativního rozpo tu zapojili. Více na www.meganapady.cz. 
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V Chebu budou studovat i u itelé
Již od nadcházejícího akademického roku se budou 
v chebské budov  Západo eské univerzity vyu ovat 
nejen ekonomické obory. Krom  Fakulty ekonomic-
ké, která nabízí nový studijní program Marketingové 

ízení, bude v Chebu p sobit i Fakulta pedagogická. Ta tady otevírá magis-
terský obor U itelství pro 1. stupe , který se bude vyu ovat v rámci progra-
mu celoživotního vzd lávání, kdy výuka probíhá kombinovanou formou. 
Vzd lání si tak mohou p i zam stnání doplnit stávající u itelé z regionu, 
kterým odpovídající kvali� kace chybí. Fakulta pedagogická chce p itom 
v Chebu otev ít svoji stálou pobo ku. 
Klí ový podíl na p íchodu Fakulty pedagogické do Chebu má � nan ní pod-
pora ze strany kraje a m sta. „Jelikož donedávna reáln  hrozilo, že Fakul-
ta ekonomická po 30 letech fungování Cheb opustí, jsem velmi pot šen 
vývojem v posledním m síci, kdy se spole nou iniciativou m sta a kraje 
poda ilo nejen zajistit pokra ování výuky ekonomických obor , ale i rozší-
ení možností vzd lávání v Chebu o studium pro u itele 1. stupn . Jednak 

to umožní innost univerzity v Chebu ekonomicky stabilizovat, jednak tím 
napom žeme zvýšit nízkou kvali� kovanost pedagogických sbor  v kraji. 
Cheb dlouhodob  � nan n  podporuje innosti univerzity a jsme p iprave-
ni p isp t i na rozjezd jejích dalších obor  v našem m st ,“ uvedl starosta 
m sta Cheb Antonín Jalovec.
„Karlovarský kraj považuje spolupráci s univerzitou za velmi významnou 
pro náš region, který nemá na svém území ve ejnou vysokou školu. Proto 
jsme podpo ili výuku u itel  1. stupn . Dlouhodob  se potýkáme s nedo-
statkem kvali� kovaných u itel  p edevším na základních školách a toto je 
p esn  cesta, která nám pom že problém vy ešit. Naše podpora sm uje 
také k aktivitám Fakulty ekonomické,“ dodal hejtman Karlovarského kraje 
Petr Kubis.
O studium Fakulty pedagogické v Chebu má zájem p ibližn  osmdesát 
u itel  z regionu. Do prvního ro níku jich nyní nastoupí t icet. S dalšími 
uchaze i tak fakulta po ítá pro následující roky. Do budoucna pak zvažuje 
možnost rozší it svoji nabídku v Karlovarském kraji i pro u itele 2. stupn .
Výuka bude probíhat jedenkrát týdn  v chebské budov  Západo eské uni-
verzity v Hradební ulici. Díky dotaci Karlovarského kraje ve výši 1 milionu 
korun bude studium poskytováno bezplatn . Finan ní podpora m sta Cheb, 
která se bude pohybovat kolem 300 tisíc korun, umožní nakoupit materiální 
vybavení, zejména pom cky pro výuku výtvarné, hudební a t lesné výcho-
vy. „Cílem naší fakulty je otev ít v Chebu stálou pobo ku, která by umož o-
vala efektivn  ešit nedostatek u itel  s odpovídající kvali� kací a aprobací 
a další problémy regionálního školství,“ ekl d kan Fakulty pedagogické 
Pavel Mentlík. Postupn  by tak m lo v Chebu vznikat zázemí, které umožní 
kvalitní a dlouhodobé p sobení Fakulty pedagogické.
Fakulta ekonomická rozší ila v Chebu pro akademický rok 2020/21 nabíd-
ku studijních program . Její innost podpo í nyní Karlovarský kraj ástkou 
2,5 milionu a m sto Cheb ástkou 600 tisíc korun. „Díky t mto � nan ním 
podporám m žeme rozvíjet vzd lávání v regionu. Vedle již tradi ního baka-
lá ského studijního programu Podniková ekonomika a management nabízí-
me v Chebu zcela nový program Marketingové ízení. Tímto reagujeme na 
požadavky zam stnavatel  v regionu, p edevším z oblasti služeb a cestov-
ního ruchu,“ uvedla d kanka fakulty Michaela Krechovská.
Fakulta ekonomická p sobí v Chebu od roku 1990. Dlouhodob  po ádá 
také kurzy celoživotního vzd lávání a univerzitu t etího v ku. 

DAN  – Ú ETNICTVÍ – MZDY
�  Zpracování dan  z p íjm  i dalších

(DPH, silni ní, z nemovitostí...)

� Externí vedení ú etnictví

� Zpracování mezd 

� Personalistika

� Zastupování na ú adech

� Správa datové schránky

Tel.: 602 685 312

E-mail: sumenda@email.cz

HRAD. Chebský hrad byl v lo ském roce tvrtým nejnavšt vovan jším 
turistickým cílem v Karlovarském kraji. Po adí bylo v roce 2019 následu-
jící: 1. Hrad Loket (156 tisíc návšt vník ), 2. Miniaturpark Boheminium 
Mariánské Lázn  (113,2 tisíc návšt vník ), 3. Státní hrad a zámek Be ov 
nad Teplou (76,1 tisíc návšt vník ), 4. Hrad Cheb (54,9 tisíc návšt vník ), 
5. Muzeum Jana Bechera Karlovy Vary (51,4 tisíc návšt vník ), 6. Motý-
lí d m Karlovy Vary (44,2 tisíc návšt vník ), 7. Státní zámek Kynžvart 
(42,2 tisíc návšt vník ), 8. Národní p írodní rezervace Soos (39,9 tisíc 
návšt vník ), 9. Sklá ské muzeum Moser Karlovy Vary (38,7 tisíc ná-
všt vník ), 10. Vlastiv dné muzeum Boží Dar (35,5 tisíc návšt vník ).

 Rada m sta Chebu vyhlašuje podle usnesení . 30/6/2020 ze 
dne 25. 6. 2020 a v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 
. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd j-

ších p edpis , a v souladu s §166 odst. 2 zákona . 561/2004 
Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném 
a jiném vzd lávání (školský zákon), ve zn ní pozd jších 
p edpis , konkursní ízení na vedoucí pracovní místo:

editele Mate ské školy Cheb, 
Osvobození 67, p ísp vková organizace

P edpoklady pro výkon vedoucího pracovního místa editele školy:
-  ukon ené vzd lání a praxe podle § 5 zákona . 563/2004 Sb., o pedago-

gických pracovnících a o zm n  n kterých zákon , ve zn ní pozd jších 
p edpis ,

-  znalost problematiky ízení ve školství a znalost školských p edpis ,
- ob anská a morální bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav,
- organiza ní a ídicí schopnosti.

Obsahové náležitosti p ihlášky:
-  ú edn  ov ené kopie doklad  o nejvyšším dosaženém vzd lání, p ípadn  ú ed-

n  ov ené kopie doklad  o získání odborné kvali� kace pro daný druh školy,
-  doklad o celkovém pr b hu zam stnání potvrzený posledním zam stnava-

telem, ze kterého je patrný druh práce a asové vymezení,
- strukturovaný profesní životopis,
- koncepce rozvoje školy (max. rozsah 3 strany formátu A4),
- výpis z rejst íku trest  (ne starší 3 m síc ),
-  léka ské potvrzení o zdravotní zp sobilosti k výkonu vedoucího pracovní-

ho místa editele (ne starší 2 m síc ),
-  písemný souhlas se zpracováním osobních údaj  pro ú ely konkursního í-

zení ve smyslu zákona . 101/2000 Sb., o ochran  osobních údaj  a o zm n  
n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis .  

Termín podání p ihlášky (v etn  p íloh) nejpozd ji do 
21. srpna 2020 na adresu:

M stský ú ad Cheb, odbor školství, t lovýchovy a kultury, nám stí Krále 
Ji ího z Pod brad 1/14, 350 20 Cheb

Obálku ozna te textem 
KONKURSNÍ ÍZENÍ – NEOTVÍRAT!

Nástup na vedoucí pracovní místo editele školy je 1. ledna 2021.

PRODEJ SLEPI EK
ervený Hrádek prodává slepi ky typu Tetra hn dá, Dominant ve všech 
barvách, Green Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu Maranska. 

Stá í 15–19 týdn , cena 169–219 K /ks.

Prodej: Cheb – u prodejny Selka 
1. 8. 2020 - 16.15 hod.

Info: Po–Pá 9.00-16.00 hod. – tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

M STO CHEB
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Tel.: 354 440 440, tís ová linka 156, www.mpcheb.cz 
•  Strážníci m stské policie spat ili malou dívku, která se v po-

zdních ve erních hodinách pohybovala venku. Její domácí 
oble ení neodpovídalo venkovní teplot . Strážníci šet ením 
zjistili veškeré okolnosti a dívenka byla p edána pracovnici 
sociáln -právní ochrany d tí. 

•  Strážníci poskytli první pomoc muži, který se p i pádu ude il do temene 
hlavy. Na místo pak p ivolali zdravotnickou záchrannou službu a muž byl 
p evezen do nemocnice.

•  Strážník m se da í odhalovat osoby, které odkládají odpad nepovoleným 
zp sobem. V uplynulém období se jim to povedlo celkem ty ikrát. Zjiš-
t né osoby musely provést úklid a jejich proh ešek je dále ešen v souladu 
s platnou legislativou.  

•  V uplynulém m síci bylo m stskou policií p ijato 423 oznámení a strážní-
ci ešili 946 událostí zjišt ných vlastní hlídkovou službou. Díky posílení 
p ší hlídkové innosti bylo ešeno 32 p estupk  souvisejících s porušením 
obecn  závazných vyhlášek nebo 24 p estupk  proti ve ejnému po ádku. 
Z ulic našeho m sta strážníci sebrali 11 použitých injek ních st íka ek. 

•  Na konci ervna prob hla akce „ istý Cheb“. M stská policie se zam ila 
na nebezpe né p edm ty na d tských h ištích a v jejich okolí. Bylo zjiš-
t no a odklizeno 6 injek ních st íka ek, n kolik sklen ných st ep  a ple-
chovek od nápoj . Pokud podobné p edm ty na d tských h ištích objevíte, 
volejte na linku 156. Nemanipulujte hlavn  s použitými injek ními st í-
ka kami. Strážníci se p i akci zam ili také na po ádek u kontejnerových 
stání a na erné skládky. Kontrolní akce tohoto typu se budou v pr b hu 
prázdnin opakovat.

•  Strážníci spole n  se leny rybá ské stráže a hasi i provedli kontrolní akci 
na p ehradách Skalka a Jesenice. Zam ena byla na dodržování ve ejného 
po ádku, rybá ského ádu a p edpis  k ochran  životního prost edí. B -
hem akce bylo zkontrolováno více než šedesát osob. Zjišt né p estupky 
byly vy ešeny na míst . Rovn ž kontrolní akce tohoto typu se ve spoluprá-
ci zmín ných složek budou v pr b hu prázdnin opakovat.

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 

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
Vedoucí provozn  administrativního úseku odd lení správy budov
Druh práce:  ú ednice/ú edník - vedoucí provozn  administrativního úseku od-

d lení správy budov odboru správy majetku pro komplexní zajiš-
ování majetkové správy se zam ením na pronájem byt  a neby-

tových prostor ve vlastnictví m sta
Platová t ída: 9
Termín nástupu: 24. srpna 2020, nebo dle dohody
Hlásit se m žete: do 14. srpna 2020 (v etn )
Bližší informace: Ing. Pavol Van o, tel.: 354 440 186, e-mail: vanco@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

Kdy rokuje zastupitelstvo? 
Nejbližší zasedání Zastupitelstva m sta Chebu se po prázdninové pauze 
uskute ní ve tvrtek 24. zá í od 14 hod. v ob adní síni radnice. Zasedání 
volených zástupc  m sta je ve ejnosti p ístupné. V p ímém p enosu ho lze 
sledovat na webu www.cheb.cz. Na webu je zasedání zastupitel  možné 
zhlédnout také pozd ji ze záznamu, a to pod odkazem Videa. 
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Golem je opravdový unikát 
Chebská obecní pec v komunitní zahrad  v Májové ulici, jejíž výstavbu 
zahájil m stský Nada ní fond Historický Cheb vloni na podzim a kterou 
pak lenové spolku Ch(l)ebáci pojmenovali Golem, v sob  skrývá n ko-
lik unikát . Samotná pec, kterou postavil mistr kamná  Jaroslav Závacký 
z pálených cihel starým zp sobem, nemá komín, takže topení, vymetání 
i sázení chleba se uskute uje pouze elními dví ky. Tento typ pece po-
chází už z období renesance, zp sob pe ení se od té doby nijak nezm nil. 
Cihly, ze kterých je pec postavena, byly navíc vyrobeny v bývalé ciheln  
rodiny Hartových v Hroz atov . Práv  Anton Hart, zachránce poutního 
místa Maria Loreto a estný ob an Chebu, p itom v noval v roce 2005 
m stu � nan ní dar, který se následn  stal základním jm ním nov  založe-
ného Nada ního fondu Historický Cheb.
Krov p íst ešku, pod kterým pec stojí, je replikou nejstaršího krovu v e-
chách, nacházejícího se nad presbytá em františkánského kostela v Chebu. 
Repliku vyrobili tesa i tradi ní metodou v pr b hu týdenního workshopu, 
který se konal vloni v zá í na chebském nám stí. Letos v kv tnu se pak 
v komunitní zahrad  konal emeslný workshop nazvaný Omítková dílna, 
v jehož pr b hu došlo k omítnutí st n p íst ešku. Rovn ž v tomto p í-
pad  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.

Areál chebského letišt  bude pro návšt vníky akce otev en v sobotu 
22. srpna od 9 do 19  hod. a v ned li 23. srpna od 9 do 18 hod. 

Pokladny budou po oba dny otev eny od 9 hod. 
Podrobné informace o Leteckém dni najdete na webu: 

www.leteckydencheb.cz a v mobilní aplikaci Letecký den Cheb. 
Ta je zdarma ke stažení na Google Play pro Android za ízení 

a na AppStore pro iOS za ízení.

Jak se dostanete na letišt ?
Na letišt  se m žete dostat n kolika zp soby. Nejoblíben jší zp sob je 
jízda vlastním automobilem s možností parkování na velkokapacitním 
parkovišti v t sné blízkosti letišt . Nejjednodušší zp sob je využití hro-
madné dopravy, která jezdí v krátkých intervalech z Chebu i zp t a je 
zdarma. Další možností je jízda vlakem.
Autobusem: I letos bude pro návšt vníky akce zajišt na autobusová 
doprava zdarma. Z chebského nádraží na letišt  i zp t z letišt  do m s-
ta budou jezdit autobusy v pravidelných intervalech. P esný jízdní ád 
bude zve ejn n 14 dní p ed Leteckým dnem na stránkách www.letecky-
dencheb.cz a v mobilní aplikaci Letecký den Cheb. Vstupné se platí až 
p i vstupu do areálu letišt .
Vlakem: Z chebského nádraží bude jezdit kyvadlová vlaková doprava, 
a to až p ímo na letišt , protože zastávka se nachází tém  u letištní 
plochy. P esný jízdní ád bude zve ejn n 14 dní p ed Leteckým dnem 
na stránkách www.leteckydencheb.cz a v mobilní aplikaci Letecký den 
Cheb. Vstupné se platí až p i vstupu do areálu letišt .
Autem: Navigace: Horní Dvory 19, Cheb
Ze sm ru od Karlových Var , Sokolova a Plzn  sje te z dálnice D6 Exi-
tem 164 Dolní Dvory Cheb a dále je te po zna ení sm r Letišt . Cesta 
vede kolem h bitova p es kruhový objezd na Maškov , který opustíte 
na t etím sjezdu sm r D enice. Dále je te zhruba 2 km. P i p íjezdu od 
Aše je te p es Cheb sm rem na Karlovy Vary po ulici Pražská. P ed 
obcí Dolní Dvory odbo te vpravo do ulice Ke H bitovu (sm r Podhrad) 
a dále podle zna ení až na letišt .

Informace k prodeji vstupenek
Vstupenky na Letecký den si m žete za sníženou cenu koupit v p edpro-
deji prost ednictvím webu www.leteckydencheb.cz. V p edprodeji stojí 
vstupenka pro dosp lé 210 K  (na míst  na pokladnách 250 K ) a d tská 
vstupenka 60 K  (na míst  80 K ). D ti do 6 let a držitelé pr kaz  ZTP 
a ZTP/P mají vstup zdarma. Pokladny budou po oba dny konání Letec-
kého dne otev eny od 9 hod. 
Letos jsou nov  v prodeji také vstupenky na speciální tribunu - Zlatou 
zónu. Cena pro dosp lé diváky je 650 K  a pro d ti do dvanácti let v ku 
300 K . Co díky vstupence do Zlaté zóny získáte? Vstup na tribunu, 
která bude umíst na v bezprost ední blízkosti letištní plochy, kupóny 
na ob erstvení, stánek s ob erstvením bez ekání a také vlastní toaletu.

Recept na pšeni no-žitný kváskový chléb
1.  oživení a na ed ní kvásku – 6 až 8 hodin p ed zad láním t sta 

200 g kvásku z lednice, 200 g žitné mouky, 600 ml vlažné vody - vzniklý 
idší kvásek p ikryjte ut rkou

2.  zad lání t sta - 6 hodin p ed pe ením 
100 g žitné mouky, 500 g pšeni né mouky, 3 lži ky soli, 1,5 lži ky kmínu
- s l nesypte p ímo do kvásku, p idejte až po pšeni né mouce
-  vypracujte p im en  tuhé, nelepivé t sto a nechte ho p ikryté hodinu 

odpo ívat
3.  kynutí v ošatce vysypané moukou 

-  vytvarujte bochník a nechte ho 4 až 5 hodin (záleží na teplot  v byt ) 
kynout, op t p ikrytý 

4.  pe ení
- roztopte troubu na 250 °C, na dno dejte plechá ek s vodou
-  vyklopte bochník na plech (použít lze nap íklad kulatý na pizzu), post í-

kejte povrch vodou
-  vsa te do trouby, 10 minut pe te naplno a pak snižte teplotu na 180 až 200 °C
-  chléb je upe ený zhruba za 40 minut, ješt  horký op t post íkejte vodou 

(k rka je pak p kn  lesklá)
- doporu ujeme krájet až vychladlý

Dobrou chu !

OBECNÍ PE ENÍ. V ervenci prob hlo v komunitní zahrad  v Májové 
ulici první pe ení pro ve ejnost v nové obecní peci Golem. Konat se 
te  bude pravideln , nejbližší termín je v pátek 7. srpna. Zájemci se 
musí p edem zaregistrovat. Podrobné informace, jak postupovat, v etn  
registra ního formulá e, najdete na webu spolku Ch(l)ebáci, který pec 
provozuje, na adrese https://sites.google.com/view/chlebaci/. A pokud 
byste si cht li chleba upéct doma, recept p ímo od CH(l)ebák  najdete 
níže. (foto: Martin Stola )

Informace pro návšt vníky 
Leteckého dne – 22. a 23. srpna 
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Kyvadlová doprava z vlakového nádraží Cheb 
na letiště Cheb i zpět ZDARMA

Catalina je obojživelný letoun, který 
se stal legendou především 

ve 2. světové válce

Dva nádherné větroně české výroby 
létající pod hlavičkou Red Bullu. 
Blanix-Team předvede tichou krásu 
a eleganci v oblacích

L-39 Albatros vyvinutý v šedesátých letech 20. 
století v Československu i v dnešní době patří 
k nejpoužívanějším proudovým výcvikovým 
letounům na světě

L-29 Delfín je vůbec první proudový 
letoun navržený a vyráběný v Česko- 

slovensku. První let cvičného letounu se 
uskutečnil v roce 1959

Mysleli jste, že s vrtulníkem nejde dělat 
akrobacie? The Flying Bulls Aerobatics 
Helicopter Vás vyvede z omylu

Nejlepší akrobatická skupina na světě 
s českými piloty. Letadla The Flying Bulls 

Aerobatics Team létají od sebe ve vzdálenosti 
pouhých několik desítek centimetrů

Dospělí předprodej / po skončení předprodeje
Děti předprodej / po skončení předprodeje
Zlatá zóna
Děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P

...............................

...............................

...............................

...............................

210 Kč / 250 Kč
60 Kč / 80 Kč

650 Kč
ZDARMA

VSTUPNÉ:

www.leteckydencheb.cz



str. 8 Chebské radni ní listy

Divadlo
tel.: 354 432 522
www.divadlocheb.cz

19.8.
Všechny báje ný v ci
Náhrada za 21.3. a 24.4.
Za  ve 20.30 h, louka za poliklinikou Astra

20.8.
Odysseus
Dobrodružný p íb h z mýtických as  pro 
celou rodinu
Za  ve 20.30 h, louka za poliklinikou Astra

21.8.
Odysseus
Za  ve 20.30 h, louka za poliklinikou Astra

23.8.
Je úchvatná!
P íb h nejhorší p vkyn  všech dob
Za  ve 20.30 h, chebský hrad

25.8.
Škola základ života
P ekvapiv  muzikálová komedie o študácích 
a kantorech
Za  ve 20.30 h, chebský hrad

30.8.
Strach má velké o i
Vtipný pohádkový horor pro d ti všeho v ku
Za  v 15 a 20.30 h, louka za poliklinikou As-
tra, I. a II. derniéra

Kulturní centrum Svoboda
Za Mostní branou 5
tel.: 354 423 311, www.kcsvoboda.cz

1.-2.8.
Wine and Fresh Food Festival 2020
Druhý ro ník festivalu, který vedle dobrého 
jídla nabídne i skv lou hudební show. Více 
na str. 9
Krajinka, po oba dny 10-22 h

4.8.
Ji í Morkes - Klasická kytara
Koncert Kruhu p átel hudby
Klášterní knihovna, za . v 19 h

5.8.
Chebské varhanní léto 2020
Koncert pro � étnu a varhany, Vojt ch Novák 
- varhany, Eliška Bošková - � étna
Kostel sv. Mikuláše, za . v 19 h

9.8.
Pohádka v Krajince 
Divadlo Dokola - O state ném ková i Mike-
šovi
Krajinka, za . v 16 h, vstup volný

15.8.
Koncert v Klášterní zahrad
Hmlisto + Petr Linhart - P íb hy dvou krajin
Klášterní zahrada, za . v 17 h, vstup volný

23.8.
Pohádka v Krajince
D ev né divadlo - Zví átka a loupežníci
Krajinka, za . v 16 h, vstup volný

28.8.
Slam ve Svobod  + Martin Kozák
P ij te si užít jedine nou „show“ do klubo-
vých prostor.
Klub KC Svoboda, za . ve 20 h 

Kino Sv t
tel.: 354 437 722 
www.kinosvet.cz

30.7.-2.8.
od 16.30 h
Scoob!
První celove erní animované dobrodružství 
Scooby-Dooa

od 18.30 h
Démon zatracení
Z lesa se mezi lidi vplížilo starobylé zlo…

od 20.30 h
V síti 18+
Necenzurovaná verze ukáže realitu.

1.8.
od 14.30 h
Ledová sezóna: Ztracený poklad
Lední medv d Norm se spolu s lumíky vydá 
na cestu kolem sv ta.

2.8.
od 14.30 h
Vzh ru za sny
Život dvanáctileté Míny se obrátí vzh ru 
nohama.

3.-5.8.
od 18.30 h
Meky 
Co všechno potkalo Mekyho Žbirku od 
chvíle, kdy vzal poprvé do ruky kytaru?

od 20.30 h
K2 vlastní cestou
Dokument o výstupu Kláry Kolouchové na 
„Ká Dvojku“

6.-9.8.
od 16.30 h
Trollové: Sv tové turné
V trollím sv t  žijí i další Trollové - rockoví.

od 18.20 h
3Bobule
P íb h lásky v p ekrásné krajin  jižní 
Moravy

od 20.30 h
Ava: Bez soucitu
Ak ní drama

8.8.
od 14.30 h
Scoob!

9.8.
od 14.30 h
Velké dobrodružství malé pandy
Popletený áp doru í medv dovi malou 
pandu…

10.-12.8.
od 18 h
V síti
Experiment, který otevírá téma zneužívání 
d tí na internetu

od 20.30 h
Vzpomínky na Itálii
Otec a syn se vracejí do starého domu 
v Toskánsku.

13.-16.8.
od 16.30 h
Scoob!

od 18.30 h
Casting na lásku
Stela se rozhodne, že si najde n koho, p ed 
kým její podvád jící manžel zbledne závistí.

od 20.30 h
Tenet
Velkolepá ak ní jízda ze sv ta tajných agent

15.8.
od 14.30 h
Trollové: Sv tové turné - 3D

16.8.
od 14.30 h
Vzh ru za sny

17.-19.8.
od 18 h
3Bobule

od 20.30 h
V síti 18+

20.-23.8.
od 16.30 h
Hurá do džungle
Když do džungle zavítá návšt vník 
z vesmíru…

od 18.15 h
Šarlatán
Životopisné drama muže obda eného 
lé itelskými schopnostmi

od 20.30 h
Tenet

22.8.
od 14.30 h
Velké dobrodružství malé pandy

23.8.
od 14.30 h
Scoob!

24.-26.8.
od 18 h
Mulan
Nejstarší dcera bojovníka zaujme místo 
svého nemocného otce.

od 20.30 h
Casting na lásku

27.-30.8.
od 15.50 h
K upaví mazlí ci
Animované dobrodružství pro celou rodinu

od 18 h
Noví mutanti

ty i mladé mutanty drží v odlehlé nemocnici.

od 20 h
Št stí je krásná v c
Pohádková výhra jim otev e dve e do sv ta 
neomezených možností. 

29.8.
od 14 h
Trollové: Sv tové turné

30.8.
od 14 h
Hurá do džungle

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

po celý srpen (odd. pro dosp lé)
Zdekuj se na zahradu!
P j te si u nás deku, pop . i knihu i spole en-
skou hru, a prožijte p kné odpoledne v okolí 
knihovny

po celý srpen (odd. pro d ti)
Známe eskou republiku? 
Sout ž na webu knihovny s elektronickým 
zasíláním odpov dí

po celý srpen (odd. pro d ti)
Putování po chebských nikách
Literárn -výtvarná sout ž, podrobnosti 
a materiál v knihovn

po celý srpen (odd. pro d ti)
Knižní léto
Písemná sout ž o knihách, ilustrátorech …, 
sout žní list k vyzvednutí v knihovn

po celý srpen (foyer knihovny)
Herci píší … 
Výstava

7.8.
Barevný pátek
P ij te, tentokrát v r žovém, a budou vám pro-
minuty sankce za výp j ky nevrácené v as

10.8. 
Cvi ení na židlích 
(od 13 do 14 hod., zahrada knihovny) 
M ení stavby t la 
(od 14 do 17 hod., p ednášková místnost)
S Veronikou Landrgottovou

11.8.-30.9. (odd. studovna)
Krajinou mojí duše
Výstava obrázk  arteterapeutky Petry Vorlové

17.8., 24.8., 31.8. 
od 10 do 11 hod.
Cvi ení na židlích na zahrad  knihovny
S Veronikou Landrgottovou

25.8. 
od 13 do 15 hod.
Lou ení s prázdninami na zahrad  odd. pro 
d ti 

26.8. 
od 13.30 hod. (odd. pro d ti)
Turnaj v pexesu 

29.8.
Co vypráv jí sochy
Netradi ní procházka františkoláze skými 
parky. Kde stál pomník císa ovny Sissi? Ko-
likátá soška Františka zdobí park? Jaké byly 
prom ny pomníku Boženy N mcové nebo 
padlým ve sv tových válkách? Provázet bude 
Petra Mat jková. Sraz ve 13 hod. p ed vlako-
vým nádražím v Chebu.

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 ne-
jsou 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 rám-
ci výstavy se p edstaví polovina z 26 muzejních 
podsbírek s informacemi, stru nou historií a n -
kolika zajímavými exponáty z každé z nich. 

15.8.
Valdštejnský okruh v kostýmech
Komentované prohlídky

22.8.
Léto s archeologií 
Archeologická vycházka - Fr. Lázn , Skalná

29.8.
Netopý í noc v Michalových horách 
P írodov dná exkurze

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

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. 

dlo od 18 30 h 20 -23 8 ppo celý srpen (odd pro d ti)

Kulturní přehled na srpen
PROGRAMOVÝ SERVIS
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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 Ar-
t 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 ná-
m stí 30/1, otev eno: denn  mimo pond lí 
a svátk  10-17 h

Pavel Brunclík: Diverse
Výstava k sedmdesátinám autora, který p ed-
staví své nejnov jší práce. Vernisáž 10.7. 
od 18.00 h

24.-28.8.
Barevné prázdniny
Tv r í workshop pro d ti od 7 let a mládež, 
p ihlášky a info na pedagog@galerie4.cz, 
vernisáž 28.8. v 16.30 h

 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 
zam 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 besíd-
ka“ 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, 
studium 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 írod-
ním preparát m eské � rmy Energy.

Akce na srpen - ochutnávky zelených potravin 
+ vzorky terapeutických krém .

Klubová nabídka:
Pond lí a tvrtek - m ení Supetronicem pro 
vytestování vhodného preparátu pro prevenci

i nápravu 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 vý-
b r preparát , lék , potravin, kosmetiky (vhod-
nost pro konkrétní organismus) s A. Chme-
lovou (nutno objednat na tel.: 724 965 773) .

Pátek - výživové poradenství s J. Slana ovou 
+ m ení tuk  na p ístroji TANITA (10–12, 
14–17 h)

Zubní pohotovost

vždy od 9 do 14 h

1.-2.8.
MUDr. Yvetta Sochová,
Cheb, 17. listopadu 18

8.-9.8.
MUDr. Vladimír Solar, 
Mar. Lázn , B. N mcové 7

15.-16.8.
MUDr. Iva Solarová, 
Mar. Lázn , Lidická 125

22.-23.8.
MUDr. V ra Svobodová,
Cheb, Dvo ákova 46

29.-30.8.
MUDr. Petr Šácha, 
Aš, Klostermannova 12

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. 
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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 

SPOLEČENSTVO VLASTNÍKŮ 
Horrorová komedie o zdánlivě nevinné schůzi vlastní-
ků bytových jednotek.

SYLVIE 
On, ona a... pes. 
Netradiční vztahový trojúhelník v americké komedii. 

HRA, KTERÁ SE ZVRTLA 
Situační fraška o průběhu představení, které ani „vichr 
z hor“ nezachrání.

TARTUFFE 
Nejslavnější pokrytec klasické dramatické literatury 
je zpět.

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH 
Skotská komedie o nelehkém životě dnešních 
třicátníků.

BABIČKA DRSŇAČKA 
Akční jízda pro starší děti a duchem mladé seniory 
za krádeží britských korunovačních klenotů. 

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.

V    A  SPOLUBYDLÍCÍCH  UVEDEME:

Středa 19. 8. 
VŠECHNY BÁJEČNÝ VĚCI – louka za dětskou poliklinikou Astra

Čtvrtek 20. 8. + pátek 21. 8. 
ODYSSEUS – louka za dětskou poliklinikou Astra

Neděle 23. 8. 
JE ÚCHVATNÁ! – bastion Chebského hradu

Úterý 25. 8. 
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA – bastion Chebského hradu

Neděle 30. 8. v 15:00 a ve 20:30  DERNIÉRA
STRACH MÁ VELKÉ OČI – louka za dětskou poliklinikou Astra 

HRAJEME POD ŠIRÝM NEBEM!

ZAČÍNÁME VŽDY VE 20:30, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
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Dostane se n kdy vzácná památka 
ze sk ín ?

Mnoho eských turist  se rozhodlo strávit svou dovolenou doma a obje-
vovat krásy naší zem . Navšt vují také m sta a vyhledávají jejich histo-
rické památky. Cheb má v tomto ohledu jist  co nabídnout. Jedna ze zají-
mavých a velmi cenných chebských památek je však již dlouho zav ená 
ve sk íni chebské fary a snahy o její zp ístupn ní ve ejnosti s nástupem 
sou asného vedení m sta z ejm  nadobro usnuly. Možná si, milí Cheba-
né, ješt  vzpomenete. P ed více než dv ma lety cht lo m sto Cheb odkou-
pit od chebského farního ú adu vzácnou gotickou monstranci. Stalo se tak 
poté, co ji farní ú ad hodlal odprodat do Prahy. 

Monstrance je zdobný p edm t, který sloužil k vystavování a uctívání tzv. 
sv cené hostie. Jedná se o nádherné um lecké dílo, s dramatickým his-
torickým p íb hem, který dob e dokládá pohnuté d jiny našeho m sta. 
Tehdejší vedení m sta, p edevším pak náš místostarosta Michal Pospíšil, 
za alo s fará em Hruškou vyjednávat. Cílem bylo tuto vzácnou památku 
z 15. století zachovat v Chebu, získat ji do majetku m sta, opravit ji a vy-
stavit na d stojném míst . Ve h e byla kaple Chebského hradu i barokní 
kostel Svaté Kláry. Monstranci m sto ale nakonec nekoupilo. Farní ú ad 
od zám ru ne ekan  upustil, by  existoval ústní p íslib dohody odprodeje 
m stu. Našt stí s tím padla i varianta prodat monstranci n komu jinému. 

Tehdejší opozice (dnešní vládnoucí garnitura) zám r koup  nepodporo-
vala. Nakonec napomohla jen tomu, že vznikl p íslib vytvo ení pracovní 
skupiny, která se m la možnostmi vystavení cenného skvostu zaobírat. 
Máme skoro dva roky po volbách a gotická monstrance je, alespo  dou-
fejme, stále zav ená ve sk íni farního ú adu. O pracovní skupin  nikdo nic 
neslyšel. Obdobných artefakt  je p itom v R minimum. Pokud n kde 
jsou, snaží se jimi jejich vlastníci a správci pochlubit. Je te se podívat do 
Sedlce u Kutné Hory, kde obdobný skvost gotického um ní tvo í st žejní 
bod prohlídky bývalého cisterciáckého kláštera.

Obáváme se, že ne innost v tomto projektu je d sledkem jediného – ná-
pad není z dílny sou asného vedení. A tak jej, stejn  jako adu dalších pro-
jekt , v etn  d ležitých investi ních akcí, drží u ledu. N které p edstaví-
me v dalších íslech radni ních list , abyste si mohli sami utvo it názor na 
jejich pot ebnost. Tento lánek je názorem chebské ODS. Užívejte léto!

MUDr. Jan Svoboda, zastupitel za ODS

9.8. od 19.30 h - echomor akusticky 
Prodej vstupenek na www.ticketstream.cz. 
8., 15. a 22.8. - Mušketýrská st elnice Butlerových 
dragoun  na chebském hrad
Mušketýrská st elnice pro všechny nebojácné odváž-

livce v režii regionálního spolku vojenské historie „Butlers Dragone-
rregiment“
23.8. od 20.30 h - Je úchvatná! 
P edstavení Západo eského divadla v Chebu v kulisách chebského hradu
25.8. od 20.30 h - Škola základ života
P edstavení Západo eského divadla v Chebu v kulisách chebského hradu
V srpnu je hrad otev en denn  mimo pond lí od 10 do 18 h. Více na 
www.hrad-cheb.cz.  
Kostel Zv stování Panny Marie - od 4.8.
Chevys 2015 - výstava chebské výtvarné skupiny v prostorách gotického 
kostela na Františkánském nám stí. Vernisáž se uskute ní 4.8. od 16 h.
Františkánský klášter - po celý srpen
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.
19.8. od 17 h - Vzh ru do oblak - p ednáška PhDr. Daniela Švece 
o historii nejen prvorepublikového letectva spojená s prezentací dobo-
vých artefakt , dokument , výstrojních sou ástek a dalších zajímavostí. 
Vstup zdarma

Akce na hrad  a v dalších památkových 
objektech 

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

Máte p ipomínku k jízdním ád m 
linkových autobus ?

P ísp vková organizace Koordinátor integrovaného dopravního systému 
Karlovarského kraje p ipravuje v sou asné dob  jízdní ády autobusových 
linek (jedná se o linkovou dopravu, nikoli systém MHD Cheb), pro-
st ednictvím kterých bude v roce 2021 zajiš ována dopravní obslužnost 
území kraje. Máte-li podn ty k úprav  autobusových jízdních ád , žá-
dáme vás o vypln ní formulá e, který naleznete na webových stránkách 
m sta www.cheb.cz (odkaz Pot ebuji si za ídit/Doprava/Doprava/P ipo-
mínky k autobusovým jízdním ád m v Karlovarském kraji). P ipomínky 
lze uplatnit nejpozd ji do 31. srpna 2020. 

Pokud jste n co ztratili…
Na webových stránkách m sta www.cheb.cz najdete také pravideln  aktua-
lizovaný seznam nalezených v cí. Nachází se pod odkazem Radnice a dále 
M stský ú ad/Odbor organiza ní/Dokumenty/Ztráty a nálezy. Nalezené 
v ci uvedené v seznamu jsou vydávány majitel m po prokázání vlastnic-
tví v budov  M stského ú adu Cheb v ulici 26. dubna 4 (kancelá i . 51 
ve druhém pat e). Bližší informace podá pracovnice odboru organiza ního 
Jaroslava Procházková - tel.: 354 440 670, e-mail: prochazkovaj@cheb.cz. 

Rada m sta Chebu vyhlašuje 
výb rové ízení na obsazení funkce

editele/ editelky p ísp vkové organizace 
Správa sportoviš  m sta Chebu

Druh práce: editel - statutární orgán organizace
Platová t ída: 9-12 (dle dosaženého vzd lání), p íplatek za vedení, osobní 
p íplatek
Termín nástupu: 1. íjna 2020, nebo dle dohody

Minimální požadavky na uchaze e:
- minimáln  st ední vzd lání s maturitní zkouškou
- ídící, organiza ní a komunika ní schopnosti
-  minimáln  2 roky praxe spojené se správou sportoviš  nebo správou ne-

movitého majetku, pop ípad  s organizováním sportovních inností
-  zákaz lenství v ídícím, dozor ím nebo kontrolním orgánu jiné právnické osoby
-  znalost zákona . 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn ní pozd jších p edpis
-  rámcová znalost zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech 

územních rozpo t , ve zn ní pozd jších p edpis
- dobrá uživatelská znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
- idi ské oprávn ní skupiny B

Výhodou:
-  praxe ve vedoucí pozici p ísp vkové organizace nebo jiné právnické osoby
Nabízíme
-  zajímavou smysluplnou práci v nov  z ízené organizaci s možností pro-

fesního i osobního r stu
Vý et doklad , které je nutno p edložit: 
-  vypln ná p ihláška do výb rového ízení (závazný tiskopis je k dispozici 

na podateln  M Ú Cheb a na internetových stránkách www.cheb.cz)
- motiva ní dopis
-  strukturovaný životopis s údaji o dosavadní praxi, odborných znalostech 

a dovednostech uchaze e
- výpis z evidence Rejst íku trest  ne starší než 3 m síce
- ov ená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzd lání
-  návrh koncepce ízení a organiza ní struktury Správy sportoviš  m sta 

Chebu v rozsahu 2-3 strany A4, uchaze em vlastnoru n  podepsaný a p ed-
ložený v zalepené obálce ozna ené „KONCEPCE“

Lh ta pro podání p ihlášek: do 14. 8. 2020 (v etn ), p ihlášky doru ené 
po stanoveném termínu budou vy azeny 
Místo a zp sob podání p ihlášky: osobn  na podateln  M Ú Cheb nebo 
písemn  na adrese: M stský ú ad Cheb, odbor kancelá e starosty, Pavlína 
Skoupá, nám. Krále Ji ího z Pod brad 1/14, 350 20 Cheb 
P ihláška v etn  požadovaných p íloh bude doru ena v zalepené obál-
ce, ozna ené v levém dolním rohu „NEOTEVÍRAT – výb rové ízení 
Správa sportoviš  m sta Chebu, p. o.“
Termín výb rového ízení: pohovory s uchaze i provede výb rová komi-
se, o termínu konání pohovoru budou uchaze i s p edstihem informováni
Bližší informace o pracovní pozici lze získat u vedoucí odboru kancelá e sta-
rosty M Ú Cheb Ing. Jany Kuklové, tel.: 354 440 124, e-mail: kuklova@cheb.cz 
nebo u vedoucí odboru školství t lovýchovy a kultury M Ú Cheb Ing. Dany 
Krulišové, tel.: 354 440 642, e mail: krulisova@cheb.cz.

M STO CHEB
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M sto Cheb má zájem � nan n  podpo it aktivity ob an , institucí, organizací 
a spolk  neziskového charakteru, které vedou k rozvoji ob anské spole nosti a kul-
tivaci života ve m st . Cílem je zkvalitn ní života ob an  m sta v oblasti kultury, 
sportu, vzd lanosti a v oblasti sociální a zdravotní. O dotaci na celoro ní innost 
a jednorázové akce si mohou požádat fyzické osoby, spolky, obecn  prosp šné spo-
le nosti, p ísp vkové organizace, církevní právnické osoby, apod. 

Rada m sta Chebu schválila Sm rnici k zabezpe ení Systému podpory vy-
braných aktivit ob an  a institucí z rozpo tu m sta Chebu . 10/2020, která 
je ú inná od 1. ervence 2020 (dále jen „sm rnice SPA“). Program je vyhlášen 
pro níže uvedené oblasti:

I. OBLAST „ŠKOLSTVÍ“

a) Celoro ní innost
P ednostn  budou uspokojovány žádosti podporující:
 - pravidelnou celoro ní innost s d tmi a mládeží,
 - rozvoj d tí, žák  a student  se speciálními vzd lávacími pot ebami,
 - prevenci sociáln -patologických jev  z hlediska vzd lávacích aktivit.

b) Jednorázové akce
 P ednostn  budou uspokojovány žádosti podporující:
 - tradi ní a osv d ené akce,
 - rozvoj d tí, žák  a student  se speciálními vzd lávacími pot ebami,
 - prevenci sociáln -patologických jev  z hlediska vzd lávacích aktivit,
 - vzd lávací aktivity spojené s historií a kulturním d dictvím Chebu,
 -  spolupráci a p átelské vztahy mezi ob any m sta Chebu a ob any  

partnerských m st zejména v oblasti aktivit, které se týkají d tí a mládeže,
 -  prezentaci a propagaci poznatk  v dy v oblasti p írodních, technických a spo-

le enských v d.
P edpokládaný celkový objem pen žních prost edk  vy len ných v rozpo tu m s-
ta pro oblast „školství“ iní 500 tis. K .

II. OBLAST „SPORTU A T LOVÝCHOVY“

a) Celoro ní innost
Uspokojovány budou žádosti podporující:
 -  sportovní kluby a t lovýchovné jednoty spl ující kritéria pro p id lování dotace, 
 - ostatní sdružení a ob any spl ující kritéria pro p id lování dotace.

b) Jednorázové akce
 P ednostn  budou uspokojovány žádosti podporující:
 - tradi ní a osv d ené sportovní akce,
 - sportovní aktivity mládeže,
 - t lovýchovné a nesout žní akce pro ve ejnost m sta Chebu.

P edpokládaný celkový objem pen žních prost edk  vy len ných v rozpo tu m s-
ta pro oblast „sportu a t lovýchovy“ iní 10.100 tis. K . 

U celoro ní innosti je povinnost zaregistrování a vedení aktuálních údaj  
v aplikaci „Sportuj v Chebu“, ástka dota ní podpory je vypo ítána dle schvá-
lených kritérií, která jsou p ílohou sm rnice SPA. Pokud však žadatel bude 
požadovat ástku nižší, než bude vypo ítána dle kritérií, bude mu poskytnuta 
požadovaná výše dle žádosti.

III. OBLAST „KULTURY“

a) Celoro ní innost
P ednostn  budou uspokojovány žádosti podporující:
 - pravidelné aktivní zapojení ob an  m sta do kulturního života m sta,
 - kulturní innosti d tí a mládeže. 

b) Jednorázové akce
 P ednostn  budou uspokojovány žádosti podporující:
 - tradi ní a osv d ené akce,
 -  akce svým významem p ekra ující hranice m sta, které m sto Cheb propagují 

v R i zahrani í,
 - kulturní prezentace ob an  m sta Chebu.

P edpokládaný celkový objem pen žních prost edk  vy len ných v rozpo tu m s-
ta pro oblast „kultury“ iní 1.600 tis. K .

Mimo hlavní kritéria posuzování žádostí v oblasti „kultury“ je dalším rozhodujícím 
faktorem pro posuzování:
 - obohacení kulturního d ní v Chebu,
 - podpora rozvoje amatérské kultury,
 -  akce se zam ením na podporu handicapovaných skupin i charitativního cha-

rakteru,
 -  p ísp vek k vytvá ení pozitivních vztah  mezi r znými sociálními skupinami 

ve m st ,
 -  p ísp vek ke spolupráci mezi ob any m sta Chebu a ob any partnerských m st. 

M sto Cheb vyhlašuje podmínky dota ního programu na celoro ní 
innost a jednorázové akce po ádané v roce 2021

IV. OBLAST „SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ, PREVENCE DROG A PATOLO-
GICKÝCH JEV “

a) Celoro ní innost
P ednostn  budou uspokojovány žádosti podporující:
 -  poskytování sociálních služeb, které jsou zaregistrovány dle zákona . 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis  a jsou sou asn  za azeny 
do sít  sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2019 nebo se jedná 
o sociální služby dlouhodob  poskytované ve m st  Cheb s nadregionální 
a celostátní p sobností – sociální služby za azené do „národní“ sít  sociálních 
služeb,

 -  zdraví životní styl, prevenci užívání drog a prevenci patologických jev . 

b) Jednorázové akce
 P ednostn  budou uspokojovány žádosti podporující:
 - akce s dlouholetou tradicí,
 -  akce zam ené na zkvalitn ní a obohacení života osob se zdravotním postiže-

ním.

P edpokládaný celkový objem pen žních prost edk  vy len ných v rozpo tu 
m sta pro oblast „sociální a zdravotní, prevence drog a patologických jev  “ iní 
2.300 tis. K . 

Ke každému druhu sociální služby se svým registra ním íslem musí být p i-
ložen samostatný rozpo et a popis služby. Poskytnutí schválených dotací po-
skytovatel m sociálních služeb na provoz sociálních služeb, bude podmín no 
p edložením uzav ené ve ejnoprávní smlouvy s Karlovarským krajem nebo 
MPSV, která p edstavuje sou asn  s Pov ením k poskytování služeb obec-
ného hospodá ského zájmu spole ný právní akt. Uzav enou ve ejnoprávní 
smlouvu s Karlovarským krajem nebo MPSV a Pov ení k poskytování slu-
žeb obecného hospodá ského zájmu p edloží poskytovatel sociálních služeb 
odboru sociálních v cí a zdravotnictví M Ú Cheb.

V. OBLAST „OSTATNÍ“

Celoro ní innost a jednorázové akce neza aditelné do oblastí I až IV
P ednostn  budou uspokojovány žádosti:
 - tradi ní a osv d ené akce nebo innosti,
 - akce nebo innosti týkající se široké ve ejnosti.

P edpokládaný celkový objem pen žních prost edk  vy len ných v rozpo tu m s-
ta pro oblast „ostatní“ iní 50 tis. K .

Lh ta pro podání žádostí je stanovena od 01. 9. do 30. 9. 2020. Za termín po-
dání se považuje datum odeslání žádosti v elektronickém nástroji.

Žadatel o dotaci nesmí být dlužníkem m sta a musí mít v po ádku vyú tování 
všech p edešlých poskytnutých dotací. 

Hlavní kritéria posuzování žádostí:
1.  Spln ní podmínek stanovených sm rnicí SPA a vyhlášeného dota ního pro-

gramu:
 - reálnost p edloženého rozpo tu,
 - od vodn ní, pro  nelze ú el pokrýt z vlastních prost edk ,
 - schopnost úsp šn  realizovat aktivity obsažené v projektu,
 - pot ebnost a prosp šnost pro ob any a návšt vníky m sta Cheb, 
 - prezentace m sta navenek, pop . o ekávaný mediální ohlas,
 - význam p esahující hranice m sta, tradice a odezva akce,
 - ú ast subjekt  z partnerských m st Chebu na jednorázové akci,
 -  p edpokládaný po et ú astník  akce (aktivních, divák , zapojení mládeže), 
 -  u celoro ní innosti a opakovan  organizovaných jednorázových akcí výsle-

dek hospoda ení za poslední uzav ené ú etní období, resp. za p edchozí akci.

2. Obecné principy ú elnosti, efektivnosti a hospodárnosti.
Formulá e žádostí o dotaci v etn  tabulky pro výpo et dotace na celoro ní in-
nost v oblasti sportu a t lovýchovy jsou k dispozici na adrese:
https://portalobcana.cheb.cz. 

Novou sm rnici SPA najdete na webových stránkách m sta www.cheb.cz (odkaz 
Radnice/M stský ú ad/Odbor � nan ní/Dokumenty).

Nejd ležit jší zm ny v nové sm rnici SPA: 
   žádosti se podávají jednou ro n  a pouze elektronicky, formulá e jsou k dispo-

zici na adrese https://portalobcana.cheb.cz,
   za termín podání se považuje datum odeslání žádosti v elektronickém nástroji,
   u celoro ní innosti v oblasti „sportu a t lovýchovy“ platí povinnost registrace 

a vedení aktuálních údaj  v aplikaci „Sportuj v Chebu“,
   v p ípad  ú asti subjekt  z partnerských m st Chebu na jednorázové akci iní 

dotace maximáln  70 % celkových náklad  (výdaj ) souvisejících s uspo ádá-
ním akce.
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Spole n  jsme to zvládli
Vážení rodi e, prarodi e, zákonní zástupci žák  
naší školy! D kujeme vám za spolupráci b hem 
nouzového stavu. Pod kovat vám chceme za 
pomoc a ochotu p evzít na svá bedra ást u itel-
ských povinností. D kujeme za to, ím jste v této 
dob  obohatili své d ti, že jste je stále udržovali 
v pracovním tempu a d sledn  vyžadovali pln ní 

úkol . I pro vás to ur it  bylo zat žující. 
Na vaše d ti se budeme t šit 1. zá í 2020. P ejeme krásný zbytek prázdnin.

Pedagogický sbor 2. ZŠ Cheb 

Žáci 4. ZŠ se zapojili do výstavy 
„Sucho a voda“

Žáci 2. A ze 4. základní školy v Chebu se blýskli, když p edvedli své um ní 
na Chebských dvorcích. Ve spolupráci se spolkem Chebsko za klima vysta-
vovali své výtvarné práce; ilustrovali a p evypráv li známou bajku Vrána 
a džbán. Žá ci se p i své práci zamýšleli nad tím, jak hospoda it s vodou, 
jak ji zadržet v krajin . Návod k tomu si návšt vníci mohli p e íst na d tmi 
vytvo ených plakátech. Všechno ješt  doplnila výstava r zných pítek pro 
živo ichy a hmyzí dome ky. Výstava m la u návšt vník  ,,Dvork “ velký 
úsp ch. Kdo ji nevid l, má možnost si ji prohlédnout v kostele sv. Miku-
láše a Alžb ty od zá í do listopadu s jednou malou p estávkou, kdy se na 
26. 9. p est huje do KC Svoboda na festival „V dom  žít“.

Dana Žemli ková, Zde ka Brožová

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  2. ZŠ (bývalý areál TJ Olympionik)
 - otev eno pro ve ejnost denn  od 9 do 12 h a od 14 do 20 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? 

MINIGOLF: Za ú asti hrá  z eské republiky, Slovenska, Rakouska, 
Finska, N mecka a Itálie se v záv ru ervna konal v chebském minigol-
fovém areálu 8. ro ník mezinárodního kombimaratonu ICM 2020, který 
po ádal domácí klub TJ MG Cheb. (foto: Lukáš Leskovjan)

Sraz bývalých žák  a u itel  eské školy 
bude 21. srpna

V pátek 21. srpna se uskute ní sraz bývalých žák  a u itel  takzvané 
eské školy. Akce se bude konat od 14 hodin v restauraci Tenisklubu 

v B ehnické ulici. P ípadné bližší informace  na tel.: 604 649 955 (Mon a).

Kdo si hraje, nezlobí
V ervnu se na 3. ZŠ uskute nil volejbalový turnaj u itel  chebských 
škol. V konkurenci  osmi družstev získal tým naší školy p kné 3. místo. 
I p es nep íznivé po así jsme si všichni skv le zasportovali. Organizáto-
r m akce pat í velký dík.

Dagmar Morkesová, ZŠ Cheb, Kostelní nám. 14
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Policie: Vydáváte se na dovolenou? 
Dávejte na sebe pozor

B hem letních prázdnin se spousta z nás vydává na dovo-
lenou. Policisté Karlovarského kraje si pro vás p ipravili 
n kolik rad, které vám mohou usnadnit cestování i návrat 
dom .

 •  O svém odjezdu ekn te jen nejbližším osobám. Rozhodn  na svou 
nep ítomnost neupozor ujte po dobu dovolené na sociálních sítích. 
Mohlo by se vám to vymstít.

 •  P ed odjezdem sv j byt i d m ádn  zajist te proti nezvaným hos-
t m. Okna zcela uzav ete a dve e zamkn te. 

 •  Blízkou osobu požádejte o kontroly nemovitosti v dob  vaší nep í-
tomnosti. 

 •  P ed cestou si zjist te, jaká bezpe nostní pravidla platí v míst  vaší 
dovolené.

 •  Pokud budete cestovat vozidlem, zkontrolujte si dob e povinnou vý-
bavu vašeho vozu a dolijte provozní kapaliny. Dále zkontrolujte také 
tlak v pneumatikách a dotažení kol. 

 •  Zavazadla ve vozidle by m la být ádn  zajišt na proti pohybu, aby 
v p ípad  dopravní nehody nedošlo k poran ní pasažér .  

 •  Jestliže vyrážíte na delší cestu, trasu si naplánujte dop edu. D lejte 
bezpe nostní p estávky a dodržujte dostate ný pitný režim. 

 •  V p ípad , že se cítíte unavení, zastavte vozidlo a projd te se. Nej-
lepším lékem na únavu je spánek. Rad ji si pár minut zd ímn te, než 
byste ohrozili sebe, své blízké a další ú astníky provozu.  

P ejeme vám krásné prožití prázdnin a letních dovolených a hlavn  š ast-
ný návrat dom . 

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

Zajímá vás nedávná historie Chebu? 
Chebskému autorovi Miloslavu Brožovi vyšla nová 
kniha nazvaná Cheb v prom nách dvacátého století 
(události let 1918–2000).
Kniha shrnuje d ní v Chebu v p ti asových obdo-
bích – p edvále ném od vzniku republiky do roku 
1937, za druhé sv tové války, v asech povále -
né obnovy m sta, v dobách socialismu a na záv r 
v období návratu k demokracii. Ve všech ástech je 
popsán politický a ve ejný život, hospodá ský vývoj 
i tehdejší kulturní i sportovní d ní. 

Po dvou povídkových knihách Zelené epizody a Diagnóza život se Mi-
roslav Brož v posledních letech zam uje na regionální historii. V po-
sledních ty ech letech vydal publikace Okres Cheb v letech 1960–2000 
s podtitulem Nástin politického a hospodá ského vývoje, Cheb v období 
druhé sv tové války a Povále ný Cheb.
Novinka Cheb v prom nách dvacátého století (události let 1918–2000, 
která má 230 stran a obsahuje 150 dobových fotogra� í, je k dostání 
v Turistickém infocentru, M stské knihovn  a knihkupectví Kosmas 
v Kamenné ulici.

Tesa ský mistr z N mecka v noval 
Chebu modely unikátních krov

Když m sto za ínalo s podrobným 
pr zkumem historických krov  dom  
na chebském nám stí a v jeho okolí, 
netušilo, že objeví unikát, který se ne-
zachoval nikde jinde v Evrop . P vod 
nejstarších d ev ných konstrukcí totiž 
sahá až do období vlády Karla IV. Pr-
votní pr zkum prob hl v letech 2015 
a 2016 a od té doby se aktivity kolem 

krov  rozrostly. Zatím nejviditeln jším po inem byl vznik prohlídkové 
trasy nazvané Pod st echami chebských dom .
Mistr tesa  Josef Hauer z n meckého m sta Parkstein vyrobil v roce 2018 
pro Nada ní fond Historický Cheb dva modely chebských krov  - Gab-
lerova domu na nám stí a františkánského kostela Zv stování Panny Ma-
rie. Tento dar pak p edal na slavnostní vernisáži výstavy, na které m li 
Chebané poprvé možnost zhlédnout i další jeho díla. V lo ském roce se 
zástupci Chebu zú astnili v Parksteinu vernisáže výstavy dalšího modelu 
krovu tesa e Hauera, tentokrát kostela, který stával v n meckém Mnicho-
v . Tento velikostí naprosto mimo ádný model a devatenáct dalších p edal 
p ed nedávnem Josef Hauer starostovi Chebu Antonínu Jalovcovi. Jeho 
jediným p áním je, aby m la široká ve ejnost jak z ech, tak z N mecka 
možnost si je kdykoliv prohlédnout.
Cenu t chto model  odborníci odhadují zhruba na dva miliony korun, 
významn jší je ale jejich význam kulturní a vzd lávací. M sto už má p i-
tom vytipováno místo, kde by do budoucna m ly být umíst ny. Jedná se 
o prázdné prostory bývalého špejcharu v Hradební ulici, kde jsou rovn ž 
k vid ní unikátní historické d ev né konstrukce. M sto by tak po pro-
hlídkové trase po p dách dom  na chebském nám stí mohlo získat další 
tematickou expozici – m stský špejchar zapln ný modely krov  a dalšími 
p edm ty a exponáty, které se týkají historických st ešních konstrukcí.

Nada ní fond Historický Cheb

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

Velké pod kování Hospici Sv. Ji í
Cht li bychom pod kovat Hospici Sv. Ji í a jeho pracovník m za ob ta-
vou a láskyplnou pé i, kterou v novali v posledních týdnech života panu 
Aleksandru Lichtnekerovi. Pod kování pat í p edevším MUDr. Karlu Ty-
rpeklovi, Blance Horníkové, Petru Gubišovi, paní Jiráskové a Son  Škva-
reninové. Jsou to opravdu zlatí lidé na svém míst . Za celou rodinu d kuje

Vlasta Lichtnekerová, manželka, Marcela Aišmanová, dcera

Komora zve na tenisový turnaj
Krajská hospodá ská komora Karlovarského kraje a Raiffeisenbank a.s. 
ve spolupráci s IHK Chemnitz vás srde n  zvou na 7. ro ník Tenisového 
turnaje ty her, který se bude konat 17. 9. od 9 hod. v areálu Tenisklubu 
Cheb v B ehnické ulici. Ú ast na turnaji je zdarma na základ  p edchozí 
registrace. 
Uzáv rka pro p ihlášení je 11. 9. Bližší informace na: www.khkkk.cz 
a u Jany Hadašové (tel.: 603 274 294, 354 426 140, e-mail info@khkkk.cz). 
P ij te si zahrát, odreagovat se a také se pobavit! T šíme se na vás.

Krajská hospodá ská komora Karlovarského kraje
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NABÍDN TE SVÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY
INZERCE V CHEBSKÝCH RADNI NÍCH LISTECH

uzáv rka
p íštího ísla:

13. 8. 2020

–  je efektivní. Radni ní listy se dostanou do všech domácností na Chebsku, vychází v nákla-
du 22 000 kus , k dispozici jsou také v infocentru, lidé je mají spolu s jediným o� ciálním 
kulturním programem m sta na stole po celý m síc.

–  je exkluzivní. Prostor inzerce je omezen 4 stranami A4 p i 16 stranách.
–  je výhodná. Radni ní listy nabízí p i vysokém nákladu a tenosti velmi výhodné kone né 

ceny inzerce. 1/16 strany ............1 100,- K  1/2 strany...........6 050,- K
 1/8 strany...............1 950,- K  1 strana A4 .....10 600,- K
 1/4 strany...............3 450,- K  (Ceny jsou bez 21 % DPH)
–  a hlavn , inzerce u nás je ú inná. P i opakování inzerátu možnost výhodných slev.

Objednávky a informace – M Ú Cheb, tel.: 354 440 501, e-mail: ivanic@cheb.cz

Swingové Babí léto v hrn írn  
- v sobotu 5. zá í

Koronavirová patálie má letos na sv domí mnoho kulturních událos-
tí, které musely být zrušeny. Kv li mimo ádné situaci byl na p íští rok 
p eložen i celý 27. ro ník festivalu Hrn í ský swing v Novém Drahov . 
Ale úpln  bez swingu ani letos pravidelní návšt vníci koncert  na dvo e 
hrn írny nebudou. První zá ijovou sobotu se bude totiž konat Swingové 
Babí léto v hrn írn !  

Všem p íznivc m swingu a dobré nálady zahrají Lucie Víšková & Jazz 
Cakes + hosté. Zp va ka Lucie Víšková si již v Drahov  s velkým úsp -
chem zazpívala s kapelou kornetisty Boba Zají ka - ješt  pod dív ím 
jménem Zemanová. Letos p ijede s kapelou vlastní, ve které vedle jejího 
manžela, saxofonisty Luboše Víška, hrají ješt  kytarista Honza Horych, 
kontrabasista Jakub Vohnout a bubeník Ali Siládi. Muzikanti, kte í již dv  
desetiletí na svých vystoupeních dokazují spokojeným poslucha m, že 
nejen jazzoví veteráni dovedou parádn  swingovat! 

Tak na shledanou v sobotu 5. zá í od 14 hodin na dvo e hrn írny v Novém 
Drahov !

Roman Werner

RETROMUSEUM. V chebském Retromuseu na nám stí Krále Ji ího 
z Pod brad byla v ervnu slavnostn  zahájena unikátní výstava mapující 
padesátiletou historii festivalu FIJO. Sou ástí vernisáže bylo vystoupení 
M stského dechového orchestru a mažoretek, k est doprovodné publikace 
(na snímku jsou editel Galerie výtvarného um ní, pod kterou Retromuse-
um spadá, Marcel Fišer, editel chebské ZUŠ a dirigent M stského decho-
vého orchestru Ji í Smitek a moderátor Vladimír Keblúšek) a rovn ž módní 
retrop ehlídka k soub žn  probíhající výstav  k sedmdesátinám podniku 
JITEX Písek. Výstava FIJO Cheb 1970–2020 bude probíhat do 3. ledna 
a výstava JITEX 70 do 25. íjna. Retromuseum, kde je krom  dvou již 
zmín ných výstav k vid ní i stálá expozice v novaná životnímu stylu v 
dobách socialismu, je až do konce íjna p ístupné zdarma. (foto: Lukáš 
Leskovjan)

Pavel Šporcl a Západo eský symfonický orchestr 
Mariánské Lázn

Slavnostní koncert ke Dn m evropského d dictví
12. zá í 2020, Západo eské divadlo v Chebu, za átek v 19:00

Carl Maria von Weber - arost elec - p edehra k ope e
Henryk Wieniawski - Koncert pro housle a orchestr . 1 � s-moll
Antonín Dvo ák - Symfonie . 7 A-dur

Pavel Šporcl - housle 
Stanislav Bogunia - dirigent
Západo eský symfonický orchestr Mariánské Lázn

Pavel Šporcl je eský houslový virtuóz sv tového renomé, p ímý po-
kra ovatel slavné tradice eské houslové školy. Díky svému um ní 
i nekonven nímu vystupování slaví úsp chy na nejvýznamn jších sv -
tových pódiích u poslucha  všech generací. Se Západo eským sym-
fonickým orchestrem vystoupí v Chebu u p íležitosti Dn  evropského 
d dictví. Charismatický um lec u nás není poprvé a náro ný koncert 
polského básníka houslí Henryka Wieniawského si v provedení jeho 
známých modrých houslí z dílny mistra Jana Špidlena místní publikum 
jist  nenechá ujít.
V druhé p li koncertu zazní jedna z vrcholných symfonií Antonína Dvo-
áka, zvukov  bohatá, vášnivá, na jedné stran  dramatická, na druhé 

hluboce intimní, v po adí sedmá symfonie v tónin  d moll. Celý koncert 
bude ídit bývalý šéfdirigent Západo eského symfonického orchestru 
Stanislav Bogunia. 
Vstupné: 500 K  p ízemí, 450 K  balkon (p edprodej v Turistickém 

infocentru na nám stí, online na www.divadlocheb.cz).

CHEBSKÝ VO ÍŠEK 2020
Základní kynologická organizace Cheb . 252 vás srde n  zve na

1. ro ník vo íškiády o titul Chebský vo íšek 2020

5. zá í 2020 v areálu ZKO Cheb v ulici Zátiší
Sout že:
 • p edvedení psa 
 • rychlostní b h - uli ka plná nástrah
 • poslušnost - p edvedení min. 5 cvik  i trik

Kategorie:
 • št ata 4 - 11 m síc
 • fena vo íšek
 • pes vo íšek
 • fena isté rasy bez PP
 • pes isté rasy bez PP

Titul „Chebský vo íšek 2020“ bude ud len z kategorií fena a pes vo íšek.

Startovné: 250 K

Podmínky ú asti:
-  všichni psi musí mít platný o kovací pr kaz a ip (kontrola prob hne 

p i registraci)
-  akce se nesmí zú astnit psi, u nichž došlo k úprav  ušních boltc  za 

ú elem zm ny vzhledu 
- kousavým a agresivním ps m je vstup na akci zakázán
- háravým fenám je vstup zakázán
-  je zakázáno psy v pr b hu akce fyzicky trestat, agresivní chování v i 

ps m m že být d vodem vylou ení z akce
- volný pohyb ps  je v areálu zakázán
- za svého psa po celou dobu akce zodpovídá majitel
-  každý ú astník je povinen po svém psu sbírat exkrementy a dodržovat 

istotu v areálu
- neú ast z jakýchkoliv d vod  není d vodem k navrácení startovného
-  p ihlášením dává ú astník souhlas se zpracováním osobních údaj  pro 

pot eby evidence závodník  a plateb, umíst ním fotogra� í, výsledk  
a lánk  na internetové stránky po adatele; pokud s uve ejn ním foto-
gra� í nesouhlasíte, je toto t eba sd lit p ímo po adateli závodu

Bližší informace naleznete na webových stránkách 
www.zko-cheb.estranky.cz.
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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


