
Vážení Chebané,
cizinec není našinec. Nebo p es-
n ji - cizinec leccos vidí a vnímá 
jinak než místní obyvatel. Krás-
n  se to ukazuje, když (a d lám 
to celkem asto) p ed radnicí 
lapnu tuzemského nebo zahra-
ni ního turistu a p eptám se ho, 

zda je v Chebu spokojen a zda se mu m sto líbí. 
Drtiv  p evažují kladné reakce. Podobné zkuše-
nosti mají i pracovnice našeho infocentra. Zmí-
ním-li se o tom ale následn  na sociálních sítích, 
v diskusi si mnozí Chebané za nou st žovat, že 
p ece turisté projdou jen na an aným historic-
kým centrem a do problémov jších ástí m sta 
nezavítají, proto je jejich pohled zkreslený.

áste n  je to pravda. Turistu nebo jiného ob-
asného návšt vníka skute n  nezajímá, jak se 

lidem žije v okrajových tvrtích, jaká je výše 
poplatku za odpad, jak funguje místní školství 
i nakolik je radnice vst ícná k podn t m ob-
an . Na rozdíl od místních ale vnímají jiné zá-

ležitosti - dostupnost a istotu ve ejných toalet, 
výši vstupného do památkových objekt  nebo 
kvalitu orienta ního systému. Je to vskutku jiný 
pohled na m sto, ale i pro nás, stálé obyvatele, 
m že být inspirativní. Cht  necht  totiž trpíme 
„provozní slepotou“. Vidíme m sto každý den, 
máme v n m své nau ené trasy a mnohdy nevní-
máme, jak se, t eba i velmi zvolna, m ní a vyví-
jí. Ale ten, kdo k nám znovu zavítá po n kolika 
letech, vidí zm nu a pokrok hned.
Uv domme si ale, že stejn  tak se my stáváme 
podobn  „nev domými“ p i návšt v  jiných 
m st. V zte, že i v Mikulov , i v eském Krum-
lov , ba i v Praze mají problémové ásti m s-
ta. Ale Cheban, který tam zavítá v roli turisty, 
mnohdy ud lá p esn  to, co turist m v Chebu 
vy ítá - p ijede dom  a vypráví, jak v míst  po-
bytu bylo isto, nemají tam žádné nep izp sobi-
vé a fasády dom  svítí novotou. A neopomene 
dodat, kolik nového toho od poslední návšt vy 
v daném m st  stihli ud lat a co vše se tam vy-
lepšilo.
Važme si, že turisté vidí Cheb pozitivn . Sd -
lí-li své kladné zážitky svým známým, p ijedou 
k nám i oni, utratí tu své peníze a i my, Chebané, 
z toho budeme pro� tovat. Spokojenost turistic-
ká se tak asem m že transformovat ve spoko-
jenost ob anskou. Už aby to bylo!
P eji vám krásný zbytek léta!

www.cheb.cz ZÁŘÍ 2020
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TIP NA ZÁŘÍ: 17. 9. na náměstí – KONCERT PRO PRVNÍ LINII (více na str. 7)

M STO CHEB

Antonín Jalovec, starosta Chebu 

Nová stezka propojila 
Háje a Podhrad

V záv ru prázdnin byla dokon ena výstavba 
stezky pro cyklisty a chodce, která propojuje 
m stské ásti Háje a Podhrad. Kopíruje p i-
tom trasu d ív jší neupravené p šiny, která 
byla hojn  využívána. Necelý kilometr dlouhá 
stezka za íná u depa v sousedství Háj  a po-
dél železni ní vle ky vede do ulice Ke K íž m 
v Podhradu. Její vybudování v etn  ve ejného 
osv tlení p išlo na 7,3 milionu korun.
Výstavbu stezky provázely komplikace. S p -
vodn  vysout ženým zhotovitelem musela být 
v lo ském roce z d vodu opakujících se po-
žadavk  na proplácení vícenáklad  ukon ena 
smlouva. Díky tomu však došlo k áste nému 
p epracování projektu, takže nová stezka nako-
nec nemá d íve zamýšlený mlatový povrch, ale 
povrch asfaltový. 
V sou asné dob  se již projektuje napojení stez-
ky z Háj  do Podhradu na Podhradskou ulici, 
kde kolem areálu bývalých strojíren rovn ž 
vede nová cyklostezka. Do budoucna by m l 
totiž mezi Chebem, Háji, Podhradem, Švéd-
ským vrchem a chebským nádražím vzniknout 
ucelený okruh.

DIAMANTOVÁ SVATBA. V sobotu 25. ervence si v ob adní síni chebské radnice znovu 
vym nili prstýnky manželé Marie a Emanuel Mat jkovi z Chebu, kte í spolu se svými blízký-
mi oslavili pro mnohé t žko uv itelných 60 let spole né cesty životem. Srde n  blahop ejeme 
a p ejeme hlavn  pevné zdraví a hodn  lásky do dalších spole ných let.

Celková rekonstrukce 
ásti Dukelské je hotova

V záv ru srpna byla po necelých p ti m sících 
dokon ena celková rekonstrukce ásti Dukelské 
ulice mezi k ižovatkami s ulicemi Evropskou 
a Žižkovou. 
Rekonstrukce úseku Dukelské ulice o délce p es 
200 metr  byla rozd lena na dv  etapy. Nejprve 
se opravovala jeho horní ást nad k ižovatkou 
s Karlovou ulicí, poté ást spodní. V rámci in-
vestice za zhruba 14,1 milionu korun došlo ke 
kompletní rekonstrukci vozovky i chodník  
v etn  nového vymezení podélných parkovacích 
míst na obou stranách komunikace, úpravám od-
vodn ní, ve ejného osv tlení a sv telné signali-
zace. Sou ástí byla také rekonstrukce k ižovatky 
s ulicí Karlovou nebo vybudování podzemních 
kontejner  na odpad. Aby nehrozilo rozkopání 
nov  opravené vozovky, provedla vloni spole -
nost Chevak v této ásti Dukelské ulice rekon-
strukci vodovodního adu. 
Letos se pak vodovodní ad m nil v navazující 
ásti Karlovy ulice, s jejíž celkovou rekonstrukcí 

se rovn ž po ítá.
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LAVI KA VÁCLAVA HAVLA. V sousedství Špalí ku byla v záv ru 
ervence za ú asti Michaela Žantovského, dlouholetého spolupracovníka 

našeho prvního polistopadového prezidenta, slavnostn  odhalena Lavi -
ka Václava Havla. Její po ízení bylo � nancováno výlu n  ze soukromých 
zdroj  prost ednictvím sbírky, kterou po ádal spolek Komunitní osv to-
vé spole enství (KOS). Ten je v Chebu a na Chebsku známý t eba díky 
tomu, že p i nedávné koronakrizi zorganizoval „Kosí sí “ dobrovolník , 
kte í ve velkém šili roušky pro všechny, kdo je pot ebovali. ást výt žku 
z prodeje Lavi ek Václava Havla jde na realizaci projekt  nadace VIZE 97, 
která nap íklad po ádá kampa  zam enou na prevenci rakoviny tlusté-
ho st eva a p ímo v Chebu � nan n  podpo ila Hospic Sv. Ji í. Podobu 
Lavi ky Václava Havla navrhl již zesnulý architekt a designér Bo ek Ší-
pek jako místo k setkávání, dialogu a „svobodnému projevování názor , 
kde se bude diskutovat a p emýšlet v duchu ideál  a životních postoj  
prezidenta Havla“. (foto: Martin Stola )

P es léto se ve sportovní hale 
piln  pracovalo

V pr b hu letních m síc  pro-
b hly další úpravy v rámci po-
stupné revitalizace sportovního 
areálu bývalé Lokomotivy. Opra-
vy se tentokrát týkaly dožilého 
hledišt  sportovní haly, které bez 
v tších investic sloužilo od roku 
1974. Došlo k vým n  všech 
sedadel a k oprav  podlah a vý-
m n  podlahových krytin jak na 
samotné tribun , tak i ochozech 

haly. Celkové náklady dosáhly výše p ibližn  2,5 milionu korun. 
Postupná revitalizace areálu za ala v roce 2017, kdy zde vzniklo nové 
fotbalové h išt  s um lou trávou a osv tlením. V polovin  lo ského roku 
byla dokon ena další fáze, jejíž sou ástí bylo vybudování p ístavby haly 
a áste ná rekonstrukce zázemí sportovní haly. V nové p ístavb  je šest 
šaten se sociálním zázemím. Na st eše vznikla navíc terasa, ze které je 
výhled na fotbalové h išt . Rekonstrukce zázemí zahrnovala vybudová-
ní nového gastroprovozu nebo instalaci výtahu, díky kterému je zajišt n 
bezbariérový p ístup do haly. Zkraje letošního roku pak došlo k demolici 
zchátralé tribuny fotbalového stadionu. Na jejím míst  má p itom do bu-
doucna vyr st druhé fotbalové h išt .
Rozsáhlý sportovní areál ze 70. let minulého století p evzalo m sto v roce 
2013 od t lovýchovné jednoty Lokomotiva, která se s ohledem na omeze-
né � nan ní možnosti už nedokázala postarat o údržbu a p ípadný rozvoj.

Setkání starosty s ve ejností prob hne 
ve st edu 16. zá í

Další setkání starosty Chebu Antonína Jalovce s ve ejností se uskute ní 
ve st edu 16. zá í. Ob ané mohou p ijít se svými nám ty a p ipomínka-
mi. V kancelá i starosty budou o ekáváni od 14 do 16.30 hodin. Množství vyt íd ného odpadu letos 

výrazn  roste
V Chebu se v letošním prvním pololetí vyt ídilo 740 tun papíru, plast  
a skla. V porovnání se stejným obdobím lo ského roku iní nár st 86 tun, 
tedy p es 13 %. Nemén  pot šující je také skute nost, že se pom rn  vý-
razn  snížilo množství sm sného komunálního odpadu. Toho se b hem le-
tošního prvního pololetí svezlo 3267 tun, meziro n  o 169 tun, tedy o tém  
5 %, mén . 
K dobrým výsledk m p isp l zejména nový systém svozu odpad  v loka-
litách se zástavbou rodinných dom , který se v Chebu od za átku letošní-
ho roku postupn  zavádí. V prvním pololetí tedy fungoval jen v n kterých 
ástech m sta a dá se proto p edpokládat, že se ísla budou b hem roku 

dále zlepšovat. 
Od rodinných domk  se v rámci nového systému sváží zbytkový sm sný 
odpad pouze jednou za dva týdny. Jejich obyvatelé ale mohou zdarma 
dostat hn dé nádoby na bioodpad a nov  modré a žluté popelnice na papír 
a plasty, aby pro n  bylo t íd ní jednodušší. Díky tomu by jim m la kapa-
cita erných popelnic bohat  sta it i p i nižší frekvenci svozu.
Svoz odpadu stojí m sto ro n  zhruba 35 milion  korun. Na dalších 12 mi-
lion  pak p ijde provoz sb rných dvor , úklid erných skládek a vyvážení 
odpadkových koš . 

Každý tvrtek prodáváme BUR ÁK z Vina ství CHATEAU 
VALTICE. Objednávky p ijímáme na tel.: 731 172 865 

nebo e-mailu: obchod@napojevineta.cz. 
Nabízíme exkluzivní vína z Vina ství LAHOFER, HANZEL 

A WALDBERG za ceny jako od vina e.
Nápoje VINETA – prodejna Židovská 16, Cheb

otevírací doba:
Po, Út, St, Pá: 10:00 – 17:00
t: prodej bur áku 9:00 – 18:00
Web: www.napojevineta.cz
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Ve v tšin  lokalit s rodinnými domy 
již funguje nový systém svozu 

V rámci optimalizace odpadového hospodá ství dochází v pr b hu letoš-
ního roku ke zm nám ve svozu odpad  v lokalitách se zástavbou rodin-
ných dom . Nový systém svozu je zavád n postupn  - ve ty ech etapách. 
V n kterých ástech m sta již funguje od za átku roku, další p išly na adu 
v dubnu a ervenci. Poslední tvrtá etapa (intravilán m sta) bude spušt na 
na za átku íjna (p ehled ulic a lokalit najdete na této stránce).
Zbytkový odpad z erných popelnic se postupn  za íná od rodinných 
dom  svážet pouze jednou za 14 dn . Zárove  m žete ke stávajícím er-
ným popelnicím a hn dým popelnicím na bioodpad zdarma dostat další 
nádoby na t íd ný odpad – žluté na plasty a modré na papír. 
Nádoby na plasty a papír si je možné objednat prost ednictvím m stského 
odpadového webu www.tridimevchebu.cz, nebo osobn  i telefonicky na 
odboru správy majetku – Martin Dvo ák, tel.: 354 440 178, kancelá  od-
d lení místního hospodá ství . 54 v budov  radnice na nám stí. 
I když jsou tyto menší nádoby na t íd ný odpad primárn  ur ené pro ro-
dinné domy, získat je mohou i obyvatelé dom  bytových, kte í cht jí t ídit 
a ke kontejner m ve ejné sít  to mají daleko. V p ípad  zájmu kontaktujte 
odbor správy majetku (viz výše uvedené kontakty).

Intervaly odvozu odpad  od rodinných dom  dle nového systému 
jsou následující: zbytkový odpad z erných popelnic jednou za 2 týd-
ny, papír jednou m sí n , plasty jednou za 2 týdny, BIO jednou týdn  
v letním období (v zim  jednou m sí n ).  

Harmonogram zavád ní zm n 
v zástavb  rodinných dom

4. etapa:
- spušt ní upraveného svozu 10/2020
- ulice a lokality: 17. listopadu, Americká, Bezejmenná, Brandlova, 
B ehnická, apkova, D lnická, Divadelní nám stí, Dragounská, Dyle -
ská, Goethova, Jablo ová, Joštova, Jungmannova, K Pomezí, Klášterní 
mlýn, Kv tná, Libušina, Máchova, Na erveném vrchu, Na Hrad anech, 
Na Hrázi, Na Návrší, Na Nivách, Na Výsluní, Nerudova, Obrn né brigá-
dy, Ovocná, Osvobození, Píse ná, Podho í, P í ná, Rákosová, Sadová, 
Slepá, Spálená, Trnková, Truhlá ská, U Skleníku, Údolní, Van urova, 
V Zahradách, Vilová, Zahradní, Zátiší
Do konce zá í 2020 bude probíhat svoz odpad  beze zm n, jak 
jste zvyklí. Vámi objednané nádoby (papír, plast) budou zaváženy 
v pr b hu m síce zá í.

Informace o novém systému svozu odpad  od rodinných 
dom  v etn  toho, jak si žluté a modré popelnice objednat, 

najdete na „odpadovém“ webu:
www.tridimevchebu.cz

Svoz odpad  Chetes: tel.: 725 557 238, 
e-mail: polak@chetes.cz

M sto Cheb: tel.: 354 440 178, e-mail: odpady@cheb.cz
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do ŠKOLYdo ŠKOLY

-20%-20%na VŠECHNOna VŠECHNO

✳ Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.
www.prior.czwww.prior.cz

Více z nabídky 
školních potřeb
naleznete na

Akční nabídka školních potřeb je platná do 30.9.2020
Na zboží v akci a ve slevě se nevztahují žádné další slevy.

Čtvrtek  17.9.2020

pro držitele
Slevové karty PRIOR
Získejte kartu ještě dnes 
za nákup nad 500 Kč.

zpátky zpátky 

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. 

PODPO TE GOLEMA. P íst ešek s novou obecní pecí Golem stojící 
v chebské komunitní zahrad  v Májové ulici sout ží v celorepublikovém 
klání Stavba roku 2020, které letos již po osmadvacáté organizuje Nada-
ce pro rozvoj architektury a stavitelství. Podpo te ho, a  se v konkurenci 
dalších 83 staveb ze všech kout  eské republiky neztratí! Hlasovat m -
žete na webu www.stavbaroku.cz pod odkazem Stavba roku 2020/Ve ej-
né hlasování. P íst ešek s naší obecní pecí má íslo 45. 
Bližší informace o chebské obecní peci v etn  termín  pe ení pro ve ej-
nost najdete na webu spolku Ch(l)ebáci, který pec provozuje, na adrese 
https://sites.google.com/view/chlebaci/. (foto: Martin Stola )

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

st eda 14. íjna od 18 do 22 hodin
Místo konání: Praha, 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. 
Vedení m sta po ádá první prezentaci s cílem p edstavit co nejširší ve-
ejnosti Cheb takový, jaký dnes ve skute nosti je. D íve zapadlý kout 

pohrani í, dnes sebev domé m sto. 
Chcete se dozv d t, jak se m sto v pr b hu let zm nilo? Co m že, p e-
devším mladým lidem, nabídnout? Jaké možnosti skýtá život v men-
ším m st , kde není problém s umíst ním d tí do školky nebo získáním 
m stského bytu, kde si vlastní bydlení m žete po ídit za relativn  ro-
zumnou cenu? Kde je jako bonus vnímána i blízkost n meckého p íhra-
ni í. A t ešni kou na dortu je všudyp ítomná p íroda. 
To, a mnoho jiného, bude v rámci pestrého diskusního programu p ed-
staveno jak zástupci m sta, tak podnikatelské sféry. Komponované vstu-
py v podání herc  skv lého Západo eského divadla a mladých nad j-
ných chebských muzikant  podtrhnou atmosféru ve era.   
Cheb je m stem s bohatou kulturní i politickou historií. M stem, jehož 
sou asné vedení ctí hodnoty otev enosti, dialogu a práce pro ve ejnost.
Budeme velmi rádi, když se spole n  s námi zú astníte akce, kde o ná-
m ty, nápady i možná p átelská setkání nebude nouze. Poj te do toho 
s námi!
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.

Další informace na e-mailu: liptakova@cheb.cz a telefonu 734 460 234. 
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Informace k blížícím se volbám 
do zastupitelstev kraj  a Senátu

V pátek 2. íjna a v sobotu 3. íjna se uskute ní volby do zastupitelstev 
kraj . V Chebu budeme v tomto termínu vybírat rovn ž nového senátora 
za náš volební obvod. První den budou volební místnosti otev eny od 14 
do 22 hodin a druhý od 8 do 14 hodin. P ípadné druhé kolo voleb do Se-
nátu prob hne ve dnech 9. a 10. íjna.
Podrobnosti v etn  p ehledu chebských volebních okrsk  s adresami vo-
lebních místností i ulicemi a domy, které do okrsku p ísluší, naleznete 
v p íštím ísle novin.

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 poplat-
k  - 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). 

Splatnost poplatku ze ps  byla 
odložena na konec íjna 

Za aly rekonstrukce dalších dvou 
chebských ulic

V pr b hu srpna byly zahájeny úpravy dalších dvou chebských ulic. Cel-
kovou rekonstrukcí, která bude stát necelých 5 milion  korun, prochází 
Bezru ova ulice. P estože se jedná o bo ní komunikaci, je pom rn  frek-
ventovaná. Hojn  sem totiž zajížd jí rodi e, kte í vozí d ti do tamní škol-
ky. Sou ástí kompletní rekonstrukce je vedle samotné komunikace také 
vybudování nových chodník , deš ov  kanalizace a ve ejného osv tlení, 
úprava k ižovatky s Palackého ulicí nebo vyzna ení parkovacích míst. 
Vše má být hotovo nejpozd ji do p lky prosince. 
Upravuje se také ást ulice Ob tí nacismu podél zimního stadionu. Do-
chází zde k velkoplošné oprav  komunikace v etn  autobusového zálivu, 
úpravám chodník  a sjezd  nebo budování nových parkovacích stání. Vše 
bude stát p ibližn  2,8 milionu korun. S dokon ením se po ítá do p lky 
listopadu.  

M sto Cheb má novou 
reprezentativní publikaci

M sto Cheb vydalo ve spolupráci s ne-
dalekým n meckým Waldassenem no-
vou reprezentativní publikaci.
Autorem text  je pan Günther Juba, 
který se dlouhodob  podílí na budování 
výborných vztah  mezi ob ma m sty. 
Kniha se v nuje zdejším významným 
osobnostem a zajímavostem i historic-
kým souvislostem, které Cheb a Waldsa-
ssen spojují. Texty jsou dopln ny sním-
ky sou asného Chebu, které poskytli 
Martin Stola  a Anna Dlesková, a foto-
gra� emi z archiv  obou m st.
Kniha, jejíž vydání � nan n  podpo ila 

Nadace Schola Ludus, je v prodeji v Turistickém infocentru na nám stí 
za cenu 250 korun.
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PRODEJ SLEPI EK
ervený Hrádek prodává slepi ky typu Tetra hn dá, Dominant ve všech 
barvách, slepi ky Green Shell – typu Araukana a Dark Shell – typu 

Maranska. Stá í 15–19 týdn , cena 169-219 K /ks.
Prodej: Cheb – u prodejny Selka 
5.9., 6.10. a 5.11. 2020 - 16.15 hod.

7.9. a 29.10. 2020 - 12.30 hod.
Výkup králi ích kožek – cena dle poptávky.

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

Tel.: 354 440 440, tís ová linka 156, www.mpcheb.cz 
•  Strážníci zasahovali v sou innosti s hasi i a policisty p i 

úniku plynu v panelovém dom  na sídlišti Zlatý vrch. Únik 
plynu se poda ilo v as zastavit. Následn  byli kontaktová-
ni všichni p ítomní obyvatelé domu, kdy nebyla zjišt na 
žádná újma na zdraví ani majetku. P ivolaný technik ply-
nárenské spole nosti pak provedl opravu. 

•  Strážníci ešili na základ  vlastních zjišt ní p i hlídkové innosti i na zá-
klad  p ijatých oznámení n kolik erných skládek v okolí Chebu. Nyní 
probíhají další šet ení ve spolupráci se správním orgánem. Na vytipova-
ná místa umis uje m stská policie fotopasti.

•  Strážníci vyjeli na jedno z chebských sídliš , kde si ob an všiml pode-
z elého chování neznámé osoby u zaparkovaných vozidel. Po spat ení 
hlídky utekla do nedalekého panelového domu. Na místo p ijela i hlídka 
Policie R a p i spole né kontrole panelového domu byla osoba naleze-
na. Ke vloupání do cizího vozidla se p iznala. 

•  Strážníci m stské policie jsou p ítomni i u smutných událostí, jako je 
nap íklad domácí násilí. Poskytli pomoc žen , kterou fyzicky napadal 
její manžel. Strážníci v c na míst  ešili v souladu s platnými zákony 
a celou záležitost poté p edali Policii R.

•  Strážník m m stské policie se poda ilo zadržet osoby, které kradli ple-
chové oplocení za ú elem jeho prodeje do sb rných surovin. Další osobu 
se poda ilo strážník m zadržet p i pokusu odcizit kovy na staveništi. 

•  M stská policie p ijala oznámení o skupin  osob, které v lese u Nového 
Hroz atova nedovoleným zp sobem sbírají lesní plody a do lesa m li 
p ijet osobním automobilem. Strážníci skupinu i vozidlo nalezli, nasbí-
rané plody a h ebeny zajistili a celou v c oznámili správnímu orgánu, 
který m že uložit vysoké sankce.

•  V ulicích našeho m sta i v jeho okrajových ástech m žete již n kolik 
týdn  potkat strážníky se služebním psem. Hlídka se služebním psem 
ešila už p es osm desítek událostí. Mimo jiné se jí poda ilo najít ukryté 

osoby, které se pokoušely za použití síly vloupat do chatek v zahrádká -
ské kolonii. V n kolika p ípadech zabránila p ítomnost služebního psa 
hrozícímu výtržnictví a narušování ve ejného po ádku. 

•  V uplynulém m síci bylo m stskou policií p ijato 515 oznámení a stráž-
níci ešili 1160 událostí zjišt ných vlastní hlídkovou službou. ešeno 
bylo nap íklad 52 p estupk  porušení obecn  závazných vyhlášek, 
27 p estupk  proti ve ejnému po ádku nebo 6 p estupk  proti majetku. 
Z ulic našeho m sta strážníci sebrali 14 použitých injek ních st íka ek. 

•  Strážníci spole n  se leny rybá ské stráže nadále provád jí kontroly na 
p ehradách Skalka a Jesenice, které jsou zam eny na dodržování ve-
ejného po ádku, rybá ského ádu a p edpis  na ochranu životního pro-

st edí. Kontroly byly rozší eny i na no ní hodiny. Slušní rybá i jsou za 
provád né kontroly vd ní, protože se od rádoby rybá  sami distancují.

•  Vzhledem k teplému po así monitoruje m stská policie lokality, ve kterých 
se zdržují osoby bez domova. Strážníci je také informují o možnostech 
pomoci, kterou mohou v jejich mnohdy nelehkých osudech získat. Bohu-
žel se na t chto místech strážníci asto setkávají s rozd láváním otev ené-
ho ohn , což p i letním suchu znamená vysoké riziko požáru. Pokud víte 
o míst , kde se ve v tší mí e zdržují osoby bez domova, oznamte nám to 
na linku 156. Strážníci budou nahlášené lokality preventivn  navšt vovat, 
aby zabránili možnému narušování ve ejného po ádku i vzniku požáru.

M stská policie Cheb d kuje všem ob an m a návšt vník m našeho m s-
ta, kte í se chovají slušn  a ohledupln .

Bc. Pavel Janoš ák, editel M stské policie Cheb

M STSKÁ POLICIE INFORMUJE Vše o sportu na Sportuj v Chebu!
Sportuj v Chebu je název webového portálu a stejnojmenné mobilní 
aplikace, kde jsou na jednom míst  shromážd ny veškeré informace 
o sportovním d ní v našem m st . Najdete zde nap íklad p ehled míst-
ních sportovních klub , oddíl  a skupin, kalendá  p ipravovaných spor-
tovních akcí nebo informace o chebských sportovištích. Veškerá data 
sem zadávají p ímo zástupci sportovních klub , organizáto i akcí a ma-
jitelé a správci sportoviš . Díky tomu je 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 také p ímo v mobilu. 
Nezapome te si stáhnout aplikaci Sportuj v Chebu! Pro android za ízení 
je dostupná na Google Play, pro za ízení s opera ním systémem iOS na 
App Store.
To vše a mnohem více na novém webovém portálu www.sportujvchebu.cz.

TOP LOKALITA K VÝSTAVB

P íležitost pro developery - jedine ná chebská lokalita láká k výstavb  
bytových a rodinných dom .
M sto Cheb nabízí developer m k prodeji top lokalitu pro výstavbu 
bytových a rodinných dom . Rozkládá se na vyklizených pozem-
cích po zdemolovaných kasárnách na Zlatém vrchu a na p ilehlých, 
p evážn  zatravn ných plochách Špitálského vrchu. 
Celková aktuáln  zastavitelná plocha iní p ibližn  22 ha, p i emž plo-
cha celého zájmového území je až 44 ha. 
Nabídková cena pozemk  prodávaných ve ejným výb rovým ízením 
formou elektronické aukce iní 350 korun za metr tvere ní bez DPH, 
a to za dodržení podmínek výb rového ízení ohledn  výstavby infra-
struktury. 
Lokalita je situována na jižním svahu s jedine ným výhledem na histo-
rickou ást m sta, v blízkosti centra i p írody, v sousedství volno aso-
vého areálu Krajinka u eky Oh e, mimo hlavní dopravní tepny m sta. 
Více na www.chebskenemovitosti.cz  



str. 7Chebské radni ní listy POZVÁNKY / INZERCE



str. 8 Chebské radni ní listy

Divadlo
tel.: 354 432 522
www.divadlocheb.cz
1.9.
Smith&Wesson
Jisk ivá hra plná sm lých plán , duchaplných 
dialog  a rozst ikujících se kapek z Niagar-
ských vodopád
Za . v 17 h
3.9.
Smith&Wesson
Za . v 19 h
6.9.
O hrochovi, který se bál o kování
„Prašt né“ pohádky klasika nonsensu, jemné 
absurdity a rozmáchlé fantazie Miloše Ma-
courka
Za . v 15 h
8.9.
O hrochovi, který se bál o kování
Za . v 10 h
10.9.
Babi ka
P edstavení Divadla Kladno, 
náhrada za 30. dubna
Za . v 17 h
11.9.
Znovusjednocení Korejí
Mozaika komických i melancholických p í-
b h , které dohromady skládají barvitý obraz 
r zných podob lásky v moderním sv t . 
Za . v 19 h, studio d, I. premiéra
12.9.
Znovusjednocení Korejí
Za . v 19 h, studio d, II. premiéra (náhrada 
za 30. kv tna)
12.9.
Pavel Šporcl a ZSO Mariánské Lázn
Koncert ke Dn m evropského d dictví
Za . v 19 h
15.9.
Soukromé rozhovory
P edstavení divadla X10, náhrada za 8. dubna
Za . v 19 h
17.9.
Znovusjednocení Korejí 
Za . v 19 h, studio d
19.9.
Znovusjednocení Korejí
Za . v 19 h, studio d
20.9.
Velká dobrodružství malého brouka
Pohádka Divadla Za2
Za . v 15 h
22.9.
Všechny báje ný v ci
P íb h mladého muže, jehož matka se pokusí 
o sebevraždu
Za . v 19 h, studio d
23.9.
P átelé ze sk ín
Náhrada za 17. b ezna
Za . v 19 h, studio d
25.9.
R.U.R.
Zadáno pro školy
Za . v 10 h
26.9.
Škola základ života 
Náhrada za 13. b ezna
Za . v 19 h
28.9
Miluju t , ale…
1. derniéra
Za . ve 14 h
28.9.
Miluju t , ale…
Náhrada za 22. b ezna, 2. derniéra
Za . v 19 h

30.9.
Odysseus
Dobrodružný p íb h z mýtických as  pro 
celou rodinu
Za . v 19 h

Kulturní centrum Svoboda
Za Mostní branou 5
tel.: 354 423 311, www.kcsvoboda.cz
4.9.
Babí léto
Tradi ní festival v areálu Krajinka pod hra-
dem, zahrají: Zelená i, Epydemye, Cop, mo-
deruje: Johanka Hubi ková
Krajinka, za . v 17 h
7.9.
LiStOVáNí.cz: Fotbalové deníky
Fotbalové deníky napsal Ji í Hájí ek kdysi 
po mistrovství sv ta ve fotbale v N mecku. 
Tato road movie není ale zdaleka jen o fot-
bale a už v bec ne jen pro muže. Ú inkují: 
Lukáš Hejlík a V ra Hollá
Klášterní knihovna, za . v 17 h
12.9.
Slavnostní koncert ke Dn m evropského
 d dictví
Vystoupí: Pavel Šporcl a Západo eský sym-
fonický orchestr Mariánské Lázn
Západo eské divadlo v Chebu, za . v 19 h
17.9.
Koncert pro první linii
Zahrají: Lucie, Michal Hr za
Nám stí, za . v 17 h (vstup od 15 h)
22.9.
Silvie Schelingerová, Amelia Tokarska:
Francouzský ve er
Koncert Kruhu p átel hudby
Klášterní knihovna, za . v 19 h
23.9.
Minipárty s Karlem Šípem
Náhradní termín za kv tnové zrušené p edsta-
vení, zakoupené vstupenky z stávají v plat-
nosti. V p ípad , že vám nový termín nevy-
hovuje, je možné vstupenky vrátit. 
Hlavní sál KC Svoboda, za . v 19 h
30.9.
Hana Zagorová
Koncert jedné z nejv tších hv zd eské po-
pulární hudby
Hlavní sál KC Svoboda, za . v 19 h

Kino Sv t
tel.: 354 437 722 
www.kinosvet.cz
31.8.-2.9.
od 17.30 h
Šarlatán
Strhující životopisné drama muže obda ené-
ho lé itelskými schopnostmi 
od 20 h
V síti 18+ 
Necenzurovaná verze ukazuje realitu v etn  
explicitních scén.
3.-6.9. 
od 15.45 h
K upaví mazlí ci
Animované dobrodružství pro celou rodinu
od 17.50 h
After: P iznání
Láska Tessy a Hardina projde divokým 
vývojem i zradou a eká je zkouška ohn m. 
od 20 h
Tenet
V temném sv t  mezinárodní špionáže bojuje 
o záchranu celého sv ta. 
5.9.
od 14 h
Trollové: Sv tové turné - 3D
Animovaná pohádka

6.9.
od 14 h
Tlapková patrola: Vždy ve st ehu
Neohrožená patrola je zp t ve speciálním 
závodnickém � lmu. 
7.-9.9.
od 17.30 h
Št stí je krásná v c
Nová eská komedie
od 20 h
Mulan - 3D
Nejstarší dcera bojovníka zaujme místo svého 
nemocného otce.
10.-13.9.
od 16.10 h
Ženská pomsta
T i ženy eší nev ru svých manžel …
od 18 h
Noví mutanti

ty i mladé mutanty drží v odlehlé nemoc-
nici za ú elem psychiatrického pozorování.
od 20 h
Tenet
12.9.
od 14 h
Vzh ru za sny
Život dvanáctileté Míny se obrátí vzh ru 
nohama.
13.9.
od 14 h
K upaví mazlí ci
14.-16.9.
od 17.30 h
D da, postrach rodiny
Rodinná komedie
od 20 h
Krajina ve stínu
Hrdinové � lmu elí nacismu i komunismu.
17.-20.9.
od 16 h
Princezna zakletá v ase
Aby zachránila království i sebe, musí se 
postavit kletb . 
od 18.10 h
Noví mutanti
od 20 h
Mulan
19.9.
od 14 h
Scoob!
První celove erní animované dobrodružství 
Scooby-Dooa
20.9. 
od 14 h
Trollové: Sv tové turné
21-23.9.
od 17.30 h
After: P iznání
od 20 h
Ženská pomsta
24.-27.9.
od 16 h
Princezna zakletá v ase
od 18.10 a 20 h
Bábovky 
Film mapuje sou asné partnerské i rodinné 
vztahy.
26.9.
od 13.50 h
K upaví mazlí ci
27.9.
Od 14 h
Hurá do džungle
Když do džungle zavítá návšt vník z vesmíru, 
zví átka jsou nadšena.

28.-30.9.
od 17.30 h
Bábovky 
od 20 h
V síti 18+

Kino Art
Kamenná 5 
Facebook: Kino ART Cheb

Promítání ve st edu od 19 h, vstupné 100 K
9.9.
Jeskyn  + debata s Davidem Jakšem
Film inspirovaný skute ným p íb hem mla-
dých fotbalist , který se odehrál v thajské 
jeskyni v roce 2018. 
16.9.
Víkend na chat
Finský � lm plný spontánnosti, humoru a p e-
kvapení, které gradují s mírou vypitého al-
koholu.
23.9.
Jak býti dobrou ženou
Komedie s Juliette Binoche ze sklonku 60. let 
minulého století o emancipaci na pozadí vel-
kých studentských bou í, které navždy zm ní 
celou Francii.
30.9.
Než skon í léto
S lehkostí a originálním humorem vypráv -
né australské drama se stalo diváckým hitem 
festivalu v Benátkách, odkud si � lm odnesl 
n kolik cen.
Pásmo dokumentárních � lm  v rámci Týdn  
duševního zdraví www.tdz.cz: 
10.9. od 18 h Bylo jednou jedno m sto 
blázn
22.9. od 18 h Sousedé
6.10. od 18 h Paralelní životy
Po � lmu vždy beseda na dané téma s odborníky, 
vstup zdarma

M stská knihovna
www.knih-cheb.cz
Odd. pro dosp lé, Obrn né brigády l, 
tel.: 354 422 368-9, e-mail: pult@knih-cheb.cz, 
otev eno po-pá 10-18 h, so 9-12 h
Studovna a ítárna, Obrn né brigády 18, 
tel.: 354 430 957-8, 
otev eno po-pá 10-18 h, so 9-12 h
Odd. pro d ti, Obrn né brigády 18, 
tel.: 354 430 957-8, e-mail: dk1@knih-cheb.cz, 
otev eno po-pá 12-17 h 
( tvrtek již od 9 h), so 9-12 h
Pobo ka odd. pro d ti p i 3. ZŠ, Malé nám. 3, 
tel.: 354 432 628, otev eno po a st 12-17 h
1.-30.9. (odd. pro d ti)
Pohádky Boženy N mcové 
Písemná sout ž pro d ti 
1.-30.9. (chodba p ed studovnou)
Krajinou mojí duše
Výstava obrázk  arteterapeutky Petry 
Vorlové
1.9.-15.10. (foyer p j ovny pro dosp lé)
Ray Bradbury - 100 let 
Výstava
1.9. 
od 17.30 h (p ednášková místnost)
Mons. Jan Šrámek - kn z, politik, v ze  
P ednáška PhDr. Jakuba Formánka
2.9.
od 17.30 h (p ednášková místnost)
Nultý den pro klima a energetiku 
P ednáška Ing. Michala Tancoše

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. 

30 9 6 9 28 -30 9

Kulturní přehled na září
PROGRAMOVÝ SERVIS



str. 9Chebské radni ní listy PROGRAMOVÝ SERVIS

3.9. 
od 17.30 h (p ednášková místnost)
Záhady a tajemství Chebska 
Beseda a zárove  k est nové knihy Za skry-
tou krásou Chebska autora Aleše esala, 
kmot i: Otomar Dvo ák, Emil Hruška
4.9. 
Barevný pátek 
P ij te, tentokrát ve žlutém, a budou vám pro-
minuty sankce za výp j ky nevrácené v as.
7.9. 
od 18 h (odd. studovna)
SOU EK - tená ský klub
Tu a tam po Evrop , autor: Milan Fridrich
8.9. 
od 17.30 h (p ednášková místnost)
Stopa em eskoslovenských legií v Rusku 
a na Ukrajin  
P ednáška Jana Rychetského
10.9. 
od 17.30 h (p ednášková místnost)
Málo známý sv t
Život lidí s mentálním postižením, p ednáška 
- Ing. Pavel Bráborec, MBA  
14.9. 
od 17.30 hod. (p ednášková místnost)
Kino v knihovn
Lidožrout vegetarián, režie: Branko Schmidt, 
Chorvatsko, Slovinsko, 2012 
15.9. 
od 15 h (odd. pro d ti) 
Kutílek
Kroužek výtvarných prací i pro nezapsané 
tená e, ú ast nutno nahlásit p edem.

15.9. 
od 17.30 h (p ednášková místnost)
Kam atka – zem  sopek a gejzír  
P ednáška - MUDr. Barbora Zahradníková
17.9. 
od 17.30 h (p ednášková místnost)
Altánky
P edstavení knihy a projekce fotogra� í - La-
dislav Šolc
19.9. 
Cyklovýlet s knihovnou do Kynšperka nad 
Oh í 
S možností exkurze v místním pivovaru 
(vstup cca 150 K ). V p ípad  zájmu o ex-
kurzi je nutno p ihlásit se nejpozd ji do 10.9. 
v p j ovn  pro dosp lé. Sraz ve 13 h v ulici 
Slavice na Zlatém vrchu (za kruhovým ob-
jezdem).
20.9. 
Evropský týden udržitelného rozvoje
Prezentace související literatury dostupné 
z fondu naší knihovny (do 26.9.) 
21.9. 
od 17.30 h (p ednášková místnost)
Bun ný stres jako astá p í ina blokace 
hubnutí 
P ednáška - Veronika Landrgottová
24.9. 
od 14 h (Ty� oCentrum Cheb, Svobody 19)

tení do ucha
Pro nevidomé a slabozraké
24.9. 
od 15 h (odd. pro d ti)
Po tení ko v knihovn  

tení d tem z knihy Z deníku ko i ky api -
ky od Markéty Harasimové 
29.9. 
od 17.30 h (p ednášková místnost)
Poctivá okoláda - lék na duši 
Degustace okolády Jordis - Ing. Marcela 
Kr álová, z kapacitních d vod  je nutné se 
p ihlásit p edem v p j ovn  pro dosp lé.
30.9.
od 14.30 do 16.30 h (p ednášková místnost)
Tvo ivá dílna pro dosp lé
Ú ast doporu ujeme nahlásit p edem

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 ás-
ti bohatého muzejního sbírkového fondu, z n hož 
v tšina je uložena v depozitá ích. V rámci výsta-
vy se p edstaví polovina z 26 muzejních podsbí-
rek s informacemi, stru nou historií a n kolika 
zajímavými exponáty z každé z nich. 
5.9.
My chceme motýle! aneb za hn dáskem na 
hranici 
P írodov dná exkurze  - Mgr. Jan A. Šturma
14.9.
Invitia Invidia
P ednáška o Albrechtovi z Valdštejna 
19.9.
Komentované prohlídky Valdštejnského okru-
hu v kostýmech
26.9.
Podzimní slavnost

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:
Ji í Na eradský: Podle fotogra� e
Vernisáž ve st edu 9. zá í v 17 h
Malá galerie:
Veronika Holcová: Oh Canada
Vernisáž ve st edu 9. zá í v 17 h
Výstava z depozitá e:
Antonín Hude ek ve sbírkách GAVU Cheb
Opus Magnum:
Alexandr Vladimír Hrska: Model v pose 
Venuše
Vernisáž ve st edu 9. zá í v 17 h
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 l 
a svátk  10-18 h, poslední vstup v 17 h
Michael W. Pospíšil: Paris, Praha etc….
Francouzské a pražské kavárny jsou hlavním 
tématem autorovy tvorby od 70. let do sou as-
nosti, vernisáž v pátek 4.9.
Barevné prázdniny
Výsledky prázdninového tv r ího workshopu 
pro d ti a mládež

eskoslovenská fotogra� cká technika do roku 
1970
Výstava v novaná 180. výro í ohlášení vyná-
lezu fotogra� e

 D m d tí a mládeže Sova
Goethova 26, Cheb
www.ddmcheb.cz, tel.: 354 432 177
6.9. od 14 do 17 h
D tský festival se Sovou 
Zábavné odpoledne plné programu a atrakcí. 
T šit se m žete na šermí ské vystoupení, dog-
dancing a mnoho dalšího. To vše ve spolupráci 
s m stskou policií, hasi i a m stem Cheb. Místa 
konání: DDM Sova, Krajinka, lod nice DDM 
Sova
Od 1.9.
Nábory do zájmových kroužk  
Rodi e i d ti si mohou vybírat z široké nabídky 
kroužk  DDM Sova

 Bohoslužby
Sbor Bratrské jednoty baptist
Libušina 4, tel.: 354 431 692, 
www.cheb.baptistcz.org
Pátky: Biblické hodiny - podrobný výklad Bi-
ble 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
Unitaria
nám stí Krále Ji ího z Pod brad 6
e-mail: unitaria.cheb@seznam.cz, 
tel.: 720 962 122, 
web: unitariacheb3.webnode.cz  

P ednášky vždy ve tvrtek od 17 h, p ednáší 
Mgr. Lud k Pivo ka
3.9.
Jak úsp šn  zvládnout starosti, stres a nega-
tivní myšlenky
10.9.
Hinduismus a jeho cesta k duchovní doko-
nalosti
17.9.
Norbert Fabián apek - prorok š astného 
života
24.9.
Deset zp sob , jak snížit obavy z � nan ních 
problém  

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.
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. Chmelo-
vou (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
5.-6.9.
Léka  stomatolog Dimitrios Šilov, 
Aš, Sk iván í 37
12.-13.9.
MUDr. Ivana Škrdlantová, 
Cheb, 17. listopadu 18
19.-20.9.
MUDr. Jana Valentová, 
Dolní Žandov 157
26.-27.9.
MDDr. Patrik Amouneh, 
Mar. Lázn , D ev ná 9
28.9.
MUDr. Martina Benová, 
Mar. Lázn , Tepelská 867/3a

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. 

 
 
 

SRDE N  VÁS ZVEME NA SETKÁNÍ UR ENÉ JEDINC M A 
RODINÁM S D TMI S DIAGNÓZOU  

PAS  
(PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA) 

  

www.detskyusvit.cz 

Spole nou cestou a 
vzájemným sdílením 

zvládneme více. 

Program: 
 

P íjemné sdílení a povídání. 
 

 Pro d ti bude p ipravena 
tvo ivá dílna s podzimní 

tématikou. 

 
 

 Datum a as konání:  
18. 9. 2020 od 16 hod 

 

Místo setkání: 
na zahrad  Domova pro osoby se 

zdravotním postižením Vilík, 
Dragounská 38  

Cheb 

 

Á
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Rezervace a prodej vstupenek: Obchodní oddělení ZDCH,  od 10 do 15 hodin, tel.: 354 432 522 a 354 430 041, 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       

Předplatné 
na sezónu

2020/2021
v prodeji
do konce

září!

Joël Pommerat

ZNOVU-
SJEDNOCENÍ
KOREJÍ
Mozaika čtrnácti ironických 
příběhů o touze po lásce.

I. PREMIÉRA
PÁTEK 11. ZÁŘÍ v 19 h

II. PREMIÉRA
SOBOTA 12. ZÁŘÍ v 19 h
NEJBLIŽŠÍ REPRÍZY
17. a 19. ZÁŘÍ v 19 h

PREMIÉRA VE STUDIU D

DERNIÉRA

Joe DiPietro
Jimmy Roberts

MILUJU TĚ, 
ALE…

Muzikálová jízda moderními
 vztahy mezi mužem a ženou od 

prvního rande po společné stáří.
Zlatý Albrecht pro nejoblíbenejší

 inscenaci sezóny 2019/2020.

PONDĚLÍ 28. ZÁŘÍ 
začínáme ve 14 a 19 h



str. 11Chebské radni ní listy NÁZORY / POZVÁNKA

Myšlenka na stavbu kvalitního 
koupališt  by nem la zapadnout

V Chebu a okolí je ím dál t žší využívat možností koupání. Opat ení proti 
koronaviru omezila návšt vnost koupališ  v n meckém p íhrani í. Aquafo-
rum ve Františkových Lázních je v horkých dnech p epln né, nápor na kou-
pališt  na D enici je v parných dnech rovn ž enormní. Problémy s kvalitou 
vody na Skalce, a v posledních letech bohužel i na Jesenici, nedávají nejlepší 
vyhlídky ani do budoucna. 
V Pooh í se nám poda ilo obnovit p edvále nou tradici krajinné výstavy. 
Stejn  tak k tomuto místu pat ilo i koupání. Plovárna na Oh i tu byla až do 
stavby p ehrady Skalka. N kolikrát jsme v posledních dvaceti letech ešili 
možnost tradici koupání v Pooh í obnovit, samoz ejm  již v nových stan-
dardech kvality. Naposledy jsme se tím zaobírali v roce 2018. Rozpraco-
vali jsme tehdy koncept ve ejného koupališt  v Pooh í, vybranou plochou 
pro tento projekt bylo místo na levém b ehu eky, vedle atletického oválu. 
Odborná � rma zdarma vypracovala hrubý koncept, který vycházel z obdob-
ného koupališt  v n meckém Balingenu, podobn  velkém jako Cheb. Mul-
tifunk ní bazén o vodní ploše p es 1000 m2 by nabídl vyžití pro stovky lidí. 
V konceptu byly navrženy t i plavecké dráhy „padesátky“ a t i dráhy o délce 
25 m. Myslelo se i na skokanské možnosti, divokou vodu, tobogán o délce 
80 m i širokou skluzavku. 
Prob hla také první jednání s Povodím Oh e, správcem eky. Území se na-
chází v záplavové oblasti, k odmítnutí konceptu však ze strany správce vod-
ního toku nedošlo. V dalších stupních projektování by bylo t eba speci� ka 
území zohlednit, projekt by však realizovatelný byl. Cenový odhad byl lehce 
nad 100 miliony korun, provoz koupališt  by samoz ejm  také n co stál. 
Prov ovali jsme rovn ž možnosti dotací na stavbu a i zde ur itá nad je 
existovala. 
Ano, jedná se o velké peníze. Když si však uv domíme, kolik prost edk  nyní 
m sto hodlá ze svého dát na stavbu lávky na Švédský vrch (80 mil. dotace 
a dalších až 80 mil. K  ze svého), nejedná se o p ehnané prost edky i n jaké 
vzdušné zámky. P i vší úct  k pot ebám ob an  této m stské ásti, lávka je 
spíše architektonicky zajímavým a hodn  drahým návratem k tradici vy-
hlídky na vlá ky než ú elnou stavbou pro zlepšení životní úrovn  ve m st . 
Zkrátka a dob e, moderní koupališt , které by doplnilo nabídku d enické 
plovárny, nám v Chebu chybí. Budeme se snažit tento projekt nenechat za-
padnout, i když se o n j momentální vedení radnice nezajímá. Ur it  nemusí 
být realizován hned, ale št stí p eje p ipraveným. Tento lánek je názorem 
chebské ODS.

MUDr. Jan Svoboda, zastupitel za ODS

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

Rada z pohledu radního (díl 1.)
Zastupitelstvo obce je dle zákona o obcích orgánem m sta, jehož fungování 
je v cí zcela ve ejnou. Ve ejn  p ístupné je zasedání zastupitelstva, zasedání 
lze sledovat na m stském webu on-line, ob ané m sta jsou zváni na zasedání 
v radni ních listech, na webu m sta a v poslední dob  i prost ednictvím pla-
kát . Tento lánek má za cíl p iblížit ob an m m sta pr b h jednání jiné-
ho d ležitého orgánu, a totiž rady m sta, jejíž jednání je naopak dle zákona 
o obcích neve ejné, ob an m jsou pouze sd lována rozhodnutí tohoto orgánu. 
Rada m sta je v rámci m stských orgán  k zastupitelstvu v podobné pozi-
ci jako vláda ve vztahu k parlamentu. Zastupitelstvo (parlament) m že radu 
a její jednotlivé leny (vládu, ministry) odvolat. Ovšem praktický rozdíl mezi 
fungováním nap . Vlády R i Rady Karlovarského kraje na stran  jedné 
a Rady m sta Chebu na stran  druhé je mj. v tom, že zatímco leny vlády jsou 
minist i, kte í „sedí“ na n kterém z ministerstev, tedy funkce ministra je pro n  
de facto hlavním pracovním pom rem, v p ípad  Rady m sta Chebu jsou takto 
uvoln ni pro výkon své funkce pouze t i lenové rady z devíti, a to konkrétn  
starosta a dva místostarostové. Dalších šest len  rady m sta pouze dochází na 
jednotlivá zasedání rady podobn  jako ostatní zastupitelé na jednání zastupi-
telstva, nemají tedy sv ený explicitn  n jaký odbor (ministerstvo). 
Kompetence rady m sta jsou uvedeny v § 102 zákona o obcích. Z t ch zásad-
ních lze uvést, že rada m sta p ipravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva, 
rozhoduje jako jediný spole ník v obchodních spole nostech, kde má m sto 
Cheb 100% ú ast (je tedy „valnou hromadou“ spole ností Chetes s.r.o. a Lesy 
m sta Chebu s.r.o), plní funkci zakladatele ve vztahu k organiza ním složkám 
z ízeným m stem, má n které personální kompetence sm rem dovnit  ú adu 
a zejména zabezpe uje rozhodování ve všech záležitostech tzv. samostatné p -
sobnosti obce, která nejsou sv ena zastupitelstvu. Celkov  lze konstatovat, že 
pokud jde nap . o právní jednání, tam jsou zastupitelstvu sv eny kompeten-
ce obecn  siln jší, resp. zastupitelstvo rozhoduje o d ležit jších v cech (rada 
pouze p ipravuje návrhy usnesení a doporu uje, aby je zastupitelstvo schváli-
lo), naopak v oblasti personální nebo politicky vzato silové jsou sv eny v tší 
kompetence operativn jšímu orgánu, kterým je rada, p i emž zastupitelstvo 
toto m že ovlivnit vícemén  jen tím, že mu z stává kompetence radu odvolat. 
Ve druhém díle lánku se budu v novat samotnému jednání rady m sta.

Ladislav Hrubý (radní za VPM)

O chebské monstranci bez výmysl
V minulých RL v lánku „Dostane se n kdy vzácná památka ze sk ín ?“ (str. 11) 
se objevily t i nepravdivá a jedno zavád jící tvrzení. Protože se musím vejít 
do 30 ádk  normostrany, budu stru ný (více na monstrance.farnostcheb.cz). 
1. Monstrance se prý nachází ve sk íni chebské fary. Tvrzení je neprav-
divé, protože monstrance je samoz ejm  uchována na dob e zabezpe eném 
míst  napojeném na pult policejní ochrany. 2. Zp ístupn ní monstrance 
pro ve ejnost se prý nep ipravuje. Toto tvrzení je také nepravdivé. Mon-
strance byla již kompletn  zrestaurována, prob hly n kolikeré konzultace 
s odborníky o jejím možném umíst ní, byla zpracována kunsthistorická 
studie na jedno z možných umíst ní a studie na další se p ipravují, stej-
n  jako ekonomické rozvahy ohledn  pojišt ní, zabezpe ení a provozu. Do 
neformální pracovní skupiny se pr b žn  zapojují odborníci z Biskupství 
plze ského, z Muzea um ní Olomouc, z Galerie výtvarných um ní v Chebu, 
restauráto i z dílny Houska & Douda, pracovníci Národního památkového 
ústavu z Lokte, pracovnice odd lení památkové pé e chebského m stského 
ú adu a další. 3. P ed dv ma lety prý farnost nesplnila sv j slib prodat 
monstranci m stu. Toto tvrzení považuji za zavád jící, protože nevysv t-
luje, pro  jsme od zám ru prodat monstranci m stu ustoupili. V zásad  šlo 
o to, že poté, co od úmyslu odkoupit námi nabízenou monstranci pro Muze-
um Cheb odstoupil Karlovarský kraj, m sto Cheb nesplnilo to, co v po át-
cích následných jednání deklarovalo, tj. že monstrance bude vystavena prá-
v  v prostorách Muzea Cheb, což jsme považovali za dovršení toho, co jsme 
m li rozjednáno s mezitím zesnulým editelem Muzea Cheb Mgr. Zby kem 

erným. Navíc jsme v celém jednání za ali vnímat silný politizující pod-
text, který postupn  pro nás p ekro il míru p ijatelnosti. 4. Tehdejší opozice 
prý zám r prodeje m stu nepodporovala. Toto tvrzení je také nepravdivé. 
V zápisu z jednání zastupitelstva ze dne 15. 3. 2018 lze dohledat, že pro sou-
hlas s „nabytím kulturní památky – velké procesní monstrance do vlastnictví 
m sta Cheb“ z p ítomných 27 zastupitel  hlasovalo 26 pro, 0 proti, 1 se zdr-
žel. erstvá novinka: Monstrance bude sou ástí výstavy „NAD SLUNCE 
KRÁSN JŠÍ: Plze ská Madona a krásný sloh“ (27. 11. 2020 až 28. 3. 2021 
v plze ských Masných krámech). 

Petr Hruška, fará

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

ZA POSKYTNUTÍ GRANTU D KUJEME M STU FRANTIŠKOVY LÁZN  
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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

Chebské sportovní hry 2020
M sto Cheb ve spolupráci s Asociací školních sportovních klub  po ádá 
v pátek 11. zá í ve sportovním areálu na levém b ehu Oh e již tradi ní 
Chebské sportovní hry pro žáky 3. t íd zdejších základních škol. 
Po slavnostním zahájení, které prob hne v 8.30 hodin, budou d ti sou-
t žit ve vybíjené, fotbalu, gymnastice, atletice i discgolfu. Krom  toho 
si také prohloubí znalosti o poskytování první pomoci nebo se pobaví 
v lanovém centru. 
P estože se akce koná v dopoledních hodinách, v íme, že malé sportov-
ce p ijdete povzbudit.

Odbor školství, t lovýchovy a kultury

O prohlídky krov  byl o prázdninách 
rekordní zájem

Krovy zkonstruované v r zných staletích, p edstavující jedine nou eme-
slnou zru nost a geometrickou p edstavivost našich p edk , jsou náplní 
prohlídkové trasy nazvané Pod st echami chebských dom . Prohlídky 
krov  od kv tna 2017 organizuje a zabezpe uje m stské Turistické in-
focentrum. Zájem návšt vník  každým rokem nar stá, letošní prázdni-
ny byly ale co do po tu ú astník  prohlídek rekordní. A to i p esto, že 
vzhledem k situaci p ijížd lo jen velmi málo n meckých turist . P i maxi-
málním po tu 15 osob na prohlídku navštívilo v ervenci naše historické 
krovy 379 turist .
Cheb - m sto historických krov . Takto by nás pro p íšt  mohli znát v celé 
republice, možná i za hranicemi. V p íprav  máme totiž další projekty, 
které ten stávající v podob  prohlídkové trasy po p dách m š anských 
dom  na nám stí významným zp sobem obohatí. Probíhá výzkum his-
torických pramen , p ipraveny jsou eduka ní programy pro r zné cílové 
skupiny, plánuje se další prohlídková trasa ve špejcharu františkánského 
kláštera.
Prohlídku unikátních chebských krov  si m žete zarezervovat na webu 
Nada ního fondu Historický Cheb www.historickycheb.cz pod odkazem 
Historické krovy - chebský fenomén. 

PhDr. Marcela Braba ová, Nada ní fond Historický Cheb

Uzavírka nám stí v souvislosti 
s Koncertem pro první linii

Nám stí bude pro dopravu uzav eno od úterý 15. zá í. Zásobování bude 
možné 15. a 16. zá í v dob  od 6 do 11 hod., 17. zá í pouze do 10 hod.
Pro ve ejnost bude nám stí zcela uzav ené ve tvrtek 17. zá í od 12 hod. 
(od úrovn , kde stává váno ní strom, až po Špalí ek). Uzav eny budou 
i pr chody z bo ních ulic na nám stí. Pr chod do B ezinovy ulice 
a spodní ást u Špalí ku budou otev eny bez omezení. Do uzav eného 
prostoru budou pušt ny osoby, které se prokáží bydlišt m na nám stí.
Provozovatelé restaurací budou moci mít otev eny terasy pro návšt v-
níky koncertu.
Vstup do areálu koncertu bude majitel m vstupenek umožn n od 15 hod.
Informace pro držitele parkovacích karet pro oblast „C“ - nám stí
Z d vodu p ípravy a po ádání Koncertu pro první  linii nebude možné 
na nám stí parkovat od 15. zá í 8 hod. do 19. zá í 20 hod. Držitelé rezi-
dentních a abonentních parkovacích karet pro oblast „C“ mohou po tuto 
dobu využít náhradní parkovišt  na Kasárním nám stí a u KC Svoboda. 
Dle pravidel pro vydávání parkovacích karet . 25/2019 mohou rovn ž 
parkovat v modré oblasti . 3 - v ulici Školní.

Informace pro provozovatele 
motorových vozidel

Od kv tna 2020 platí zákon . 162/2020 Sb., kterým se m ní zákon 
. 13/1997 Sb., o  pozemních komunikacích, ve zn ní pozd jších p ed-

pis . Ten stanovuje výslovný zákaz odstavovat na dálnicích, silnicích, 
místních komunikacích a ve ejn  p ístupných ú elových komunika-
cích vozidla, která po dobu více než 6 m síc  nesmí být podle zákona 
o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozována 
na pozemních komunikacích z d vodu marného uplynutí lh ty pro pro-
vedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezp sobilosti vo-
zidla zjišt né technickou prohlídkou nebo technickou silni ní kontrolou.
Žádáme proto provozovatele vozidel, kte í mají vozidlo technicky nezp -
sobilé k provozu na pozemních komunikacích více než 6 m síc  (mají 
propadlou technickou prohlídku déle než 6 m síc ), o odstran ní takové-
ho vozidla z pozemk  m sta Cheb. 
P i zjišt ní porušení zákona . 162/2020 Sb. bude na náklady provozo-
vatele vozidlo odtaženo na hlídané parkovišt  a s provozovatelem bude 
zahájeno správní ízení.

Odbor správy majetku

Informace o rizicích
Na webu m sta najdete informace o možných rizicích 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 IN-
FORMACE). V p ípad  pot eby volejte: 156 (MP), 112 (hasi i), 158 
(Policie R), 155 (záchranná služba).  

Nada ní fond Historický Cheb poskytl 
p ísp vek na opravu varhan

Správní rada m stského nada ního fondu byla Farním 
sborem eskobratrské církve evangelické požádána 
o � nan ní p ísp vek na opravu varhan v chebském 
Kostele pokoje v ulici 26. dubna. Tento kostel z roku 
1871 je chrán nou kulturní památkou a varhany od 
� rmy Steinmayer, snad jediné v echách zachovalé 
v p vodním stavu, jsou jeho sou ástí. Oprava var-

han byla nutná po dokon ení stavebních prací, které na kostele probíhaly 
v letech 2017–2019.
Farní sbor poskytl správní rad  fondu cenovou kalkulaci opravy od praž-
ského varhaná e Václava Vály. Kostel pokoje navštívili lenové správní 
rady fondu Karel Tyrpekl a Marcela Braba ová, nástroj jim byl p edveden 
a pot ebné opravy osv tleny.
Poté už správní rada fondu na svém jednání schválila poskytnutí dotace ve 
výši 30 tisíc korun na opravu varhan a zárove  ješt  nabídla farnímu sboru 
p ísp vek na opravu vitráží ve dvou oknech.

Za správní radu Nada ního fondu Historický Cheb 
PhDr. Marcela Braba ová
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Zá ijový nábor d tí na Hv zd
Fotbalový oddíl FK Hv zda Cheb po ádá náborový den pro nejmenší fot-
balisty a fotbalistky. 
V pond lí 14. zá í v dopoledních hodinách uspo ádáme hry pro poslední 
ro níky mate ských škol a nižší ro níky základních škol. Odpoledne od 
17 hodin si budou moci vyzkoušet fotbalový trénink pod vedením našich 
licencovaných trenér  kluci i d v ata od p ti do deseti let, ale p ijímáme 
samoz ejm  i starší fotbalisty. 
Pokud budete mít dotazy k náboru, nebo byste cht li své dít  p ivést v jiný 
termín, kontaktujte sekretá e klubu Vít zslava Jandu (tel.: 734 516 511, 
e-mail: vitezslav10@seznam.cz). Budeme se t šit, spolu jsme HV ZDA!

Fotbalový oddíl FK Hv zda Cheb

V Nebanicích došlo na vrha ský 
Souboj seker

Na za átku prázdnin se v Nebanicích uskute nil druhý ro ník závod  ve 
vrhu sekerou a nožem „O st íbrný tomahawk“, které po ádal Spolek p átel 
netradi ních sport  W.A.C.O.
Hlavní lákadlem byl „Souboj seker“ - sout ž, která se velmi podobá zná-
m jším šipkám, ovšem pravidla jsou uzp sobena seke e s možností r z-
ných variant hry.
V „Souboji seker“ se poda ilo zvít zit chebskému vrha i Miroslavu Cor-
neli, který v celkovém po adí všech disciplín obsadil t etí místo. St íbrný 
tomahawk pro celkového vít ze si z Nebanic odvezl Ji í Žižka z Plzn .
Touto cestou bychom cht li pod kovat sponzor m - Pivovaru Chodovar, 
Truhlá ství Štítný Cheb, hosp dce La Cornelia z Chebu a Cornel teamu.

Spolek p átel netradi ních sport  W.A.C.O.

Chebští minigol� sté se na domácím 
šampionátu neztratili

Chebští minigol� sté po p ti 
letech po ádali na domácí 
p d  Mistrovství R. Po t i 
dny tak v našem krásném 
areálu probíhali „nelítostné“ 
boje nap í  všemi kategorie-
mi, a to dokonce pod dozo-
rem kamer. Celý turnaj byl 
totiž poprvé v historii p e-
nášen on-line. To se setkalo 
s velmi pozitivními ohlasy 
minigol� st , kte í se nemohli 
zú astnit. Ješt  více nás pot -
šilo, že p enos z Chebu hojn  
sledovala i laická ve ejnost.

Chebáci m li tradi n  zastoupení skoro ve všech kategoriích, a jelikož se 
hrálo na domácí p d , tak i ú ast domácích barev byla veliká.
Za chladného a mokrého po así prob hla ve tvrtek a pátek hlavní ást 
mistrovství, a to turnaj ve h e na rány, který se tradi n  hraje na ty i dvoj-
kola. Vít zem se stává hrá  s nejmenším po tem úder . Hned na za átek 
je t eba íct, že domácí vybojovali další mistrovské tituly! V kategorii 
žáky  vyhrála ne ekan , ale zcela zasloužen  Jol a Ne ekalová. A podle 
statistik je i nejmladším mistrem republiky, který kdy zvít zil. Kategorii 
seniorek ovládla druhý rok za sebou perfektní Eva Kadlecová. A samo-
z ejm  nesmíme zapomenout na druhé místo juniora Tomáše Chení ka. 
V mužích jsme m li více želízek v ohni, ale nakonec z toho bylo „jen“ 
tvrté místo Jéni Kadlece. Dobrý výkon podal i Ondra Kocum, kterému 

bohužel nevyšel rozst el a nepostoupil do sobotního K.O. turnaje. V se-
niorech se dlouho držel na prvním míst  náš Ján Tolarovi , svou pozici 
však ztratil a skon il šestý. Což je v kategorii výkonnostn  srovnatelné 
s mužskou velice dobré umíst ní. Stejn  jako deváté místo Radka Dvo á-
ka, který tak zahrál zatím sv j nejlepší výkon.
V sobotu pokra oval šampionát turnajem ve h e na jamky, ili K .O. sys-
témem, který hraje 16 nejlepších žen a 32 nejlepších muž  z p edchozích 
dvou dní. Velkým p ekvapením byla premiérová ú ast Jol i Ne ekalové 
a Radka Dvo áka v t chto bojích. Oba bohužel vypadli hned v prvním 
kole. Nejlépe se vedlo Ev  Kadlecové, která vybojovala titul vicemistryn  
republiky. Gratulujeme! 

TJ MG ChebDomácí zápasy 
FK Hv zda Cheb

Fortuna divize A
  5. 9. v 17:00 FK Hv zda Cheb - SK SENCO Doubravka
19. 9. v 17:00 FK Hv zda Cheb - FK Jind ich v Hradec 1910
3. 10. v 17:00 FK Hv zda Cheb - FK ROBSTAV P eštice 

I. B t ída
30. 8. v 17:00  FK Hv zda Cheb B - TJ DDM Karlovy Vary-Stará Role
13. 9. v 17:00  FK Hv zda Cheb B - TJ Rozvoj Trst nice
27. 9. v 17:00   FK Hv zda Cheb B - TJ Elektroporcelán Merklín 

Domácí utkání se konají na h išti FK Hv zda Cheb. 
Zm na programu vyhrazena. 

Hokejisty eká historicky první sezona 
ve druhé lize

Za n kolik dní se rozduní mantinely 
a Cheb se stane poprvé ve své historii 
m stem druhé hokejové ligy. Karlovar-
skému kraji tak p ibude vedle tradi -
ních hokejových bašt, Karlových Var  
a Sokolova, další klub na map  celo-
státních sout ží - HC Stadion Cheb.
Ve druhé lize je Cheb sice nová kem, 
p esto má dlouhou hokejovou historii. 
V p edvále ných asech hráli chebš-
tí hokejisté na celém území dnešního 
Karlovarského kraje, leckdy i daleko 

za ním, bez jakékoliv nadsázky klí ovou roli. Deutscher Eislaufverein 
Eger, tedy N mecký brusla ský spolek Cheb, fungoval již od roku 1928 
a i p edtím se hokej ve m st  hrál. Vrcholem byla t icátá léta. Chebští 
nastupovali v župní sout ži n meckých tým  z ech, Moravy a Slezska. 
Na m stském stadionu se nehrála jen n jaká „plácaná“, klub m l i junior-
ský tým a mí ila sem také mužstva ze zahrani í - Budapešt, Norimberk, 
ú astník n mecké nejvyšší sout že z Crimitschau. Na duel s nejlepším 
n meckým celkem z Prahy se p išlo podívat 1500 divák . Hokej m l ve 
m st  na Oh i zvuk. Vynikající hokejové bitvy, vybojovaný mistrovský 
titul eské župy. 
Velká událost se odehrála t sn  p ed zimní olympiádou 1936 v Garmisch-
-Partenkirchenu, kdy si HG Norimberk p izval k otev ení svého nového sta-
dionu, legendárního Linde, práv  celek z Chebu. Utkání p edcházela lední 
revue norské krasobrusla ské fenoménky Sonji Henie. Zápas poté sledovalo 
10 tisíc divák  a ást z nich dokonce až z Egeru, tedy Chebu, ze kterého jel 
na utkání autobus s fanoušky. Kdo se nevešel, cestoval vlakem za 19 korun. 
Utkání nakonec Chebští prohráli 3:1, ale o zážitku se dlouho vypráv lo. 
Vále né události hokeji nep ály, stejn  tak povále ná vým na v tšiny 
obyvatel Chebu. Slavné starobylé m sto u západních hranic se ocitlo na 
periferii d ní a o hokeji ve m st  to platilo dvojnásob. P es všechny pe-
ripetie se ale hrálo dále. Um lé ledové plochy se Cheb do kal až t sn  
p ed koncem roku 1977. Po dlouhých letech se mohl za ít znovu budovat 
opravdový hokejový klub s lenskou základnou, tentokrát již od nejmen-
ších d tí. Další p elom p išel v roce 2004 se zast ešením, respektive vy-
budováním nové haly. 
Letos se potom splnil chebským hokejist m další sen, postup do druhé hoke-
jové ligy. Tu nechceme hrát pouze rok. Chceme se stát jejím trvalým ú ast-
níkem, chceme si vydobýt v eském hokeji svou pozici. Cheban m potom 
p inášet atraktivní zábavu. HC Stadion Cheb d kuje m stu Cheb za podporu.

HC Stadion Cheb

Rozpis domácích zápas :
sobota 19. 9.   od 17 h HC Stadion Cheb - HC DS eské Bud jovice
sobota 26. 9.   od 17 h HC Stadion Cheb - HC Tábor
st eda 30. 9.   od 18 h HC Stadion Cheb - HC P íbram
sobota 10. 10. od 17 h HC Stadion Cheb - Kobra Praha
st eda 14. 10. od 18 h HC Stadion Cheb - HC Klatovy
sobota 31. 10. od 17 h HC Stadion Cheb - BK Havlí k v Brod 
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Oddíl juda po ádá nábor
Oddíl juda TJ Lokomotiva Cheb po ádá v zá í nábor dívek a chlapc  
ve v ku od 6 let. Za áte níci trénují v úterý a pátek od 16:45 do 18:30 
v t locvi n  4. ZŠ v Hradební ulici. D raz je kladen na všeobecný roz-
voj. U íme se pády všemi sm ry, chvaty na zemi i v postoji, základní 
sebeobranu. Judo bylo organizací UNESCO zvoleno jako nejlepší sport 
pro d ti ve v ku od 4 do 12 let. P ij  mezi nás! 
Kontakt pro informace: e-mail judocheb@setznam.cz, tel.: 604 330 384, 
Facebook: Judo Cheb

Oddíl juda TJ Lokomotiva Cheb

Chebská porodnice po ádá setkání 
s budoucími maminkami

Milé budoucí maminky, pravideln  pro vás p ipravujeme setkání nazvaná 
Kuk na sv t. P ij te si popovídat s našimi porodními asistentkami, jak 
si p edstavujete p íchod vašeho miminka na sv t. P ihlásit se m žete od 
30. týdne vašeho t hotenství na e-mailu vaclava.snaidlerova@kkn.cz 
nebo telefonicky na íslech 354 226 444 a 608 535 111. Pro bližší infor-
mace sledujte náš pro� l na Facebooku Porodnice Cheb. T šíme se na vás.

Tým porodnice Cheb

T i novinky z knihovny
Po prázdninách, kdy se tradi n  vrací-
me k b žné otevírací dob  v etn  sobot 
a provozu pobo ky v ZŠ na Zlatém vr-
chu, se d tské odd lení navíc otevírá ve-
ejnosti (zejména návšt vám s malými 

d tmi) také ve tvrtek dopoledne. Všechny dopolední asy tu dosud byly 
vyhrazeny pouze akcím pro školy a školky, te  se tedy „kolob h“ jednot-
livých t íd bude muset plánovat ú eln ji. 
D tské odd lení se m že chlubit novou výzdobou díky mladíkovi Davi-
dovi, který zde strávil dva týdny na šta� ích. Základy každého ze sedmi 
obraz , dopln ných oblá ky, zobrazil sprejem, erné obrysy pak domalo-
val št tcem. Jsou tematické - u dív ích román  tak máme „sle nu“ toucí 
love story, u fantasy mimozemš ana, u nau ných knih tvora v letadle... 
Ur it  se budou líbit nejen náctiletým.
Novinkou je také as zahájení našich tradi ních podve erních akcí pro 
ve ejnost v p ednáškové síni. Dosud jsme tak inili od 18.15 (krátce poté, 
co se o patro výš uzav ela p j ovna pro dosp lé), nyní to vyzkoušíme již 
od 17.30 hodin. V íme, že posun za átk  dop edu uvítají zejména oby-
vatelé vzdálen jších ástí m sta, kte í kv li autobusovým spoj m asto 
opoušt li p ednášky chvíli p ed koncem.

PhDr. Martina Kuželová, editelka M stské knihovny v Chebu

Chovatelé p ipravili výstavu
V pátek 25. a v sobotu 26. zá í po ádá chebská organizace eského svazu 
chovatel  ve svém objektu na Švédském vrchu (Ke Kaštan m 15) velkou 
výstavu králík , dr beže, holub  a dalšího drobného zví ectva. Krom  
chebských chovatel  se na ní podílejí také sousedé z n meckého Hohen-
bergu. Výstava, na které bude také možné zakoupit chovná zví ata, bude 
probíhat v pátek od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 16 hodin. D ti mají 
vstup zdarma. Ve tvrtek a v pátek jsou na výstavu zvány t ídy z cheb-
ských základních a mate ských škol.

Chebská organizace eského svazu chovatel

Skv lé p edstavení v Nebanicích
P íznivci jezdeckého sportu m li ve 
druhé polovin  ervence možnost 
zhlédnout v Nebanicích eský pohár 
sp ežení s mezinárodní ú astí. Tyto 
významné závody nahradily 28. ro -
ník Sv tového poháru sp ežení, kte-
rý byl kv li koronavirovým opat e-
ním Mezinárodní jezdeckou federací 
(FEI) zrušen.

Organizátor m z jezdeckého oddílu TJ Agro Cheb, z.s., a dalším dobro-
volným spolupracovník m se poda ilo díky � nan ní podpo e m sta Che-
bu, Karlovarského kraje a dalších sponzor  nabídnout divák m špi kové 
eské a evropské posádky, které v jezdeckém areálu zm ily síly na t chto 

náro ných t ídenních závodech. 
etní návšt vníci, kte í si v p íjemném po así našli do Nebanic cestu, 

zhlédli sportovní klání jednosp eží, dvousp eží a ty sp eží v obtížných 
disciplínách, p i kterých posádky p edvedly p esnost a všeobecnou ovla-
datelnost svých koní a poník . Nejnapínav jším, pro závodníky a kon  
jednozna n  nejnáro n jším m ením sil, byl maraton, jehož náro né 
pr jezdy technicky složitými p ekážkami byly skute ným prubí ským ka-
menem jezdeckého um ní. 
Sou ástí této sportovní akce byl i doprovodný kulturní program, na své 
si p išli rovn ž nejmenší diváci, pro které organizáto i zajistili po celou 
dobu konání sout ží r zné atrakce. 

TJ Agro Cheb

Blahop ání k diamantové svatb

Dne 27. srpna 2020 oslavili 60 let spole ného života manželé Jana a Ste-
fan Kocevovi z Chebu. „Šedesát manželských let, jak výjime ná v c! 

íká se, že diamanty jsou v né, a  v n  trvá i vaše láska!“
Blahop ejeme k t mto nádherným šedesáti rok m a do dalších let p eje-
me hlavn  pevné zdraví!

Rodina Ondrá kova a Kocevova
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NABÍDN TE SVÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY
INZERCE V CHEBSKÝCH RADNI NÍCH LISTECH

uzáv rka
p íštího ísla:

13. 9. 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

Hasi i sout žili na hrad
Chebský hrad hostil netradi ní ha-
si ské závody, které byly obdobou 
sout že TFA (Toughest Fire� ghter 
Alive - voln  p eloženo nejtvrdší 
hasi  p ežívá). Závody po áda-
né Sborem dobrovolných hasi  
Cheb-Háje jak pro malé, tak i vel-
ké hasi e p ilákaly na šest desítek 
sout žících.
V pr b hu sout že museli hasi i 
p ekonat r zné p ekážky a plnit 

r zné úkoly p im ené jejich v ku. Šlo nap íklad o spojení a rozvinu-
tí požárního vedení, n kolikanásobné p evrácení pneumatiky, p enesení 
b emene v podob  plných kanystr , p ekonání lávky, p eskládání palet, 
n kolik desítek úder  palicí v „hammerboxu“, ob hnutí nádvo í hradu i 
p ekonání bariéry. Dosp lí hasi i m li cíl na vrcholku erné v že, kam si 
s sebou museli p inést hadici s proudnicí. Celou sout ž navíc absolvovali 
v tzv. plné polní. To znamená, že na sob  m li kompletní osobní výstroj 
a zásahový oblek s dýchacím p ístrojem.   
Ptáte se pro  to všechno? Jedná se totiž o p ípravu hasi  na reálné zása-
hy, kde je m žou podobné nástrahy ekat. A kdo vyhrál? VŠICHNI, kdo 
m li odvahu sáhnout si na dno sil a sout ž si vyzkoušeli. Mezi námi hasi i 
nejde o vítezství, ale o to, abychom byli p ipraveni pomáhat druhým.
Pod kování pat í panu kastelánovi a m stu Cheb, že nám umožnili sout ž 
v krásných prostorách hradu uspo ádat. Doufáme, že to nebylo naposled. 

Pavel Pagá , Sbor dobrovolných hasi  Cheb-Háje 

D TSKÝ FESTIVAL TSKÝÝÝ FES

6. zá í 2020 

14.00 – 17.00 HODIN 
DDM SOVA CHEB, KRAJINKA PRAVÝ B EH, LOD NICE DDM 

5. 9. - Nevzdáme se!
Branný den pro d ti s s. prvorepublikovými vojáky, 
etníky a neohroženými králi nebes.

12. 9. - Dny evropského kulturního d dictví 
Celoevropská akce, p i níž je volný vstup do vybra-

ných památkových objekt !
12. 9. - O pohár Fridricha Barbarossy
V. ro ník sportovního klání v netradi ních disciplínách pro celou rodinu.
V zá í je hrad otev en denn  mimo pond lí od 10 do 17 h. Více na 
www.hrad-cheb.cz 
Kostel Zv stování Panny Marie - po celé zá í
Chevys 2015 - výstava chebské výtvarné skupiny
Františkánský klášter - po celé zá í
V klášterním ambitu stálá výstava st edov kých ád  a kongregací, 
v p vodní klášterní knihovn  expozice st edov ké písa ské dílny

Akce na hrad  a v dalších památkových 
objektech 

Hokejisté d kují za podporu
HC STADION Cheb d kuje touto cestou 
m stu Cheb za � nan ní podporu mládež-
nického hokeje v roce 2020 poskytnutou 
dotací na celoro ní innost. 
Uplynulá sezóna se mládežník m více 
než povedla. P ed asné ukon ení bo-
hužel nedalo rozjetému dorostu šanci 

získat extraligovou p íslušnost. Dv  kola p ed koncem nadstavbové ásti 
Ligy dorostu si zajistil postup do ty lenné skupiny o ú ast v nejvyšší 
sout ži R. Mladší žáci skon ili na t etí p í ce sout že LMŽ, sk. 6. Nej-
menší kategorie nehrají dlouhodobou sout ž, kde se m í výsledky, ale 
jejich sportovní výkony jsou plné radosti ze sportu. 
„Nastavené zm ny v tréninkových procesech nejmenších hokejist  a p e-
devším metodické vedení trénink  pod taktovkou šéftrenéra Bc. Pavla 
Hlavatého nám dávají jasný impuls, že jsme na dobré cest ,“ ekl p edse-
da klubu David Speierl.

HC STADION Cheb

Sova nabízí p es stovku kroužk
Chebský D m d tí a mládeže Sova nabízí na školní rok 
2020/21 více než 100 zájmových kroužk  (kategorie: 
p íroda, sport, technika a v da, um ní, hudba, tanec, pro 
dosp lé, cizí jazyky a kluby). V nabídce jsou kroužky 
pro d ti již od 2 let, kroužky kombinované pro rodi e 

s d tmi, kroužky pro p edškolní d ti, školní d ti, mládež i pro dosp lé.
Podrobné informace v etn  kompletního p ehledu všech kroužk  a klu-
b  a p ihlášky najdete na webových stránkách www.ddmcheb.cz v sekci 
Zájmové kroužky. U každého kroužku je uveden kontakt na vedoucího, 
kterého m žete v p ípad  dotaz  kontaktovat. P ihlásit se je možné na 
uvedeném webu také online. 
Doufáme, že si z naší nabídky vybere každý dle chuti a zájmu. T šíme se 
na vás v novém školním roce! 

DDM Sova Cheb
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ISŠ Cheb
příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA S VÍCE NEŽ 20 STUDIJNÍMI A UČEBNÍMI OBORY
Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace je významným regionálním centrem odborného vzdělání s dlouho-
letou tradicí a širokou nabídkou studijních i učebních oborů. Školské zařízení je rozděleno do několika ucelených celků, které 
sdružují příbuzné učební obory a obory zakončené výučním listem. Integrovaná střední škola je rozdělena na PRŮMYSLOVOU 
ŠKOLU ŠKOLU SLUŽEB A ŘEMESEL HOUSLAŘSKOU ŠKOLU ZEMĚDĚLSKOU ŠKOLU. Má vlastní domov mládeže s kvalitním 
zazemím a školní jídelnu. Na ISŠ Cheb se vyučují unikátní učební obory, které připravují absolventy na nové technologie a nové 
trendy. Vyučujeme například obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na management kvality, Strojírenství se zamě-
řením na programování CNC strojů, Mechanik elektrotechnik se zaměřením na robotizaci či Informační technologie se 
zaměřením na umělou inteligenci. Nabízíme také jedinečný umělecký obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů. 
Z naší široké nabídky ve čtyřech specializovaných školách si vybere každý. 
Cílem školy je příprava odborně vybavených, konkurenceschopných absolventů, kteří jsou připraveni pro výkon budoucího 
povolání, nebo pro další studium na vyšších odborných nebo vysokých školách. 
Škola realizovala v minulých letech několik projektů z ROP Severozápad a díky těmto aktivitám disponuje velmi dobrým pro-
storovým, materiálním a technologickým zázemím pro teoretické i praktické vyučování.  
Pro studijní i učební obory na Zemědělské škole je k dispozici Školní statek s ekologickým centrem.  
V mnoha podobách (odborný výcvik, odborná praxe, exkurze) škola spolupracuje s partnery / zaměstnavateli v regionu, kteří 
vytvářejí pracovní místa v nabízených oborech. Součástí ISŠ Cheb je také vlastní AUTOŠKOLA a SVÁŘEČSKÁ ŠKOLA. 
Pravidelně pořádáme Dny otevřených dveří ( termíny najdete na našich webových stránkách, nebo facebookovém profilu ). 
Škola se zúčastňuje každoročně všech prezentačních výstav středních škol Karlovarského kraje, který je zřizovatelem školy.

ŠKOLA SLUŽEB A ŘEMESEL Komenského 617 / 29, Cheb

Š k o l a  j e  v y b a v e n a  v  r á m c i  p r o j e k t u  M o d e r n i z a c e  s t r o j ů  a  z a ř í z e n í  š k o l n í c h  d í l e n  p r o  k v a l i t n í  v ý u k u  1 . 0 9  /  1 . 3 . 0 0  /  6 8 . 0 1 1 4 3

PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

HOUSLAŘSKÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA

Na Hrázi 119 / 1, Cheb

Obrněné brigády 603 / 26, Cheb Májová 1718 / 68, Cheb

KARLOVARSKÝ
KRAJ

w w w. i s s - c h e b . c z

S l e d u j t e  p r o s í m  n a š e  w e b o v é  s t r á n k y ,  k d e  n a l e z n e t e  v ž d y  a k t u á l n í  i n f o r m a c e
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