
Vážení Chebané,
hned na za átku íjna nás eka-
jí krajské volby. 
Už dvacet let si myslím, že Kar-
lovarský kraj nem l v bec vznik-
nout. Je p íliš malý, ekonomicky 
slabý, periferní. Jelikož ho dnes 
už ale nikdo nezruší, musíme se 

všichni spole n  snažit, aby fungoval a nám se v je-
ho rámci žilo co možná nejlépe.
Tématem krajských voleb nemá být mezinárodní 
migrace, da ové sazby, výše d chod  i zahra-
ni ní politika. To vše je v cí státu a kraj v t chto 
oblastech nemá kompetence. V jiných resortech 
ale kraj rozsáhlými pravomocemi disponuje 
a mnohé z nich se významn  promítají i do života 
v našem m st . Kraj je z izovatelem Karlovarské 
krajské nemocnice, jejíž sou ástí je i ta chebská, 
v oblasti zdravotnictví též zajiš uje pohotovosti 
nebo organizuje výb rová ízení na poskytování 
pé e praktickými léka i i ambulantními spe-
cialisty. Kraj má velký vliv i v sociální oblasti 
– provozuje t eba oba chebské domovy pro seni-
ory nebo r zná za ízení pro zdravotn  postižené. 
Z izuje t i chebské st ední školy (gymnázium, 
ISŠ i SZŠ), $ nancuje jejich provoz, jmenuje 
jejich editele. Je zodpov dný za stav a opravy 
silnic druhé a t etí t ídy. V Chebu to jsou typicky 
„výpadovky“ z m sta (Evropská, Ašská, Pivovar-
ská, 17. listopadu, Tršnická,…), ale t eba i jiho-
východní obchvat nebo silnice spojující samotný 
Cheb s okrajovými ástmi. Jak jsme mohli vid t 
v dob  nastupující epidemie, hejtman a krajský 
krizový štáb mají d ležité slovo p i vyhlašování 
restrikcí a p i krizovém ízení za nouzového sta-
vu. Kraj rovn ž vypisuje adu dota ních progra-
m , které sm ují peníze do lesnictví, sociálních 
služeb, požární ochrany, sportu i dalších oblastí.
Významnou úlohu p ebírá kraj i jako prost edník 
mezi obcemi a státem. Má být pomyslnou p e-
vodovou pákou, která zprost edkovává tok infor-
mací zdola nahoru a zp t.
Je jen na nás, voli ích, abychom pe liv  zváži-
li, jak si vedení Karlovarského kraje a stávající 
zastupitelé v posledních ty ech letech ve výše 
popsaných innostech vedli, eho dosáhli, kam 
kraj posunuli, a podle svého hodnocení se roz-
hodli, koho do krajského zastupitelstva vyšleme 
na další ty i roky.
V ím, že se k volbám dostavíme v hojném po tu 
a rozhodneme moud e. Bude-li tomu tak, i Cheb, 
druhé nejv tší m sto kraje, z toho bude pro$ tovat.

www.cheb.cz ŘÍJEN 2020
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TIP NA ŘÍJEN: 16.  10.  –  FESTIVAL JAZZ JAM CHEB V KC S VOBODA

M STO CHEB

Antonín Jalovec, starosta Chebu 

Informace ke krajským 
a senátním volbám

V pátek 2. íjna a v sobotu 3. íjna se uskute ní 
volby do zastupitelstev kraj . V Chebu bude-
me v tomto termínu vybírat rovn ž nového se-
nátora za náš volební obvod. První den budou 
volební místnosti otev eny od 14 do 22 hodin 
a druhý den od 8 do 14 hodin. 
P ípadné druhé kolo voleb do Senátu prob hne 
hned o týden pozd ji - ve dnech 9. a 10. íjna 
ve stejných asech jako v p ípad  kola prvního. 
Hlasovací lístky pro p ípadné druhé kolo obdr-
žíte p ímo ve volební místnosti.
Voli  je povinen ve volební místnosti použít 
ochranné prost edky dýchacích cest (nosu 
a úst), jako je nap íklad respirátor, rouška, 
ústenka, šátek nebo šál, a dodržovat další 
protiepidemická opat ení. 
Podrobnosti v etn  p ehledu chebských vo-
lebních okrsk  s adresami volebních místností 
i ulicemi a domy, které do okrsku p ísluší, na-
leznete na str. 7 a 10.

ATLETIKA. Jubilejní 40. ro ník Velké ceny m sta Chebu v atletice nabídl na zlaté dráze 
v Pooh í op t skv lou podívanou. Vrcholem mítinku byla mužská šedesátka, p i které byl k vi-
d ní sprinterský souboj bývalého halového mistra sv ta v b hu na 60 m, Brita Richarda Kiltyho 
a Mikea Rodgerse, který byl v letech 2013 a 2017 lenem st íbrné americké štafety na 4x100 m 
na mistrovství sv ta. V kvalitním ase 6,70 s zvít zil Ameri an. T etí dob hl bronzový z mistrov-
ství sv ta junior  Mario Burke z Barbadosu. (foto: Lukáš Leskovjan)

Koncert Lucie byl p eložen 
na 8. dubna 2021

Koncert pro první linii, na kterém m li zahrát 
17. zá í na nám stí kapela Lucie a zp vák Mi-
chal Hr za, byl kv li nár stu po tu p ípad  one-
mocn ní covid-19 p esunut na 8. dubna 2021. 
Vstupenky m žete vrátit na pokladn  KC Svo-
boda, nebo si je ponechat na p íští rok. 
Koncert je symbolickým pod kováním všem, 
kte í se v Chebu zasloužili o zvládnutí korona-
virové epidemie. Z tohoto d vodu byla tisícovka 
volných vstupenek rozdána mezi zdravotníky, 
hasi e, policisty a další, kte í bojovali takzvan  
v první linii. Ostatní si pak mohou vstupenky 
koupit za m stem dotovanou cenu 400 K .
Práv  u mnohých lidí z první linie, kterým je 
koncert ur en p edevším, panovala s ohledem 
na vývoj v minulých týdnech obava, že by se na 
akci mohli nakazit. Vedení m sta proto rozhodlo, 
že za této situace nemá smysl koncert v p vod-
ním termínu po ádat.
Vstupenky jsou v prodeji v Turistickém infocen-
tru a online na www.kcsvoboda.cz.  
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Radní jmenovali do ela správy 
sportoviš  Michala Ou adu

Rada m sta jmenovala editelem nové p ísp v-
kové organizace Správa sportoviš  m sta Che-
bu Michala Ou adu. Stalo se tak na základ  vý-
sledk  p edchozího výb rového ízení. 

Dev tadvacetiletý Michal Ou ada je chebským 
zastupitelem a organizátorem ady sportovních 
akcí ve m st  a okolí. Z t ch nejznám jších je 
možné jmenovat nap íklad chebský Silvestrov-
ský b h nebo b žecký závod Valdštejnova desít-
ka. Je rovn ž p edsedou b žeckého klubu Roz-

b hnito.cz. Nové funkce se ujme 1. íjna letošního roku.

Správa sportoviš  m sta Chebu se bude od za átku p íštího roku starat 
o ty i nejv tší chebská sportovišt  - areál bývalé Lokomotivy, zimní 
stadion, plavecký bazén a sportovn  odpo inkový areál na levém b ehu 
Oh e. Prvn  jmenované sportovišt  dosud spravoval klub FK Hv zda 
Cheb a zbylá t i m stské technické služby Chetes. Od zm ny správce si 
vedení m sta slibuje zkvalitn ní chodu a údržby jednotlivých sportoviš .

Setkání starosty s ve ejností prob hne 
ve st edu 7. íjna

Další setkání starosty Chebu Antonína Jalovce s ve ejností se uskute ní 
ve st edu 7. íjna. 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. 

Motiva ní systém p ilákal do Chebu 
první léka e

Vysoce nadstandardní motiva ní systém pro nov  otevírané léka ské ordi-
nace, který m sto zavedlo v letošním roce, p ináší první ovoce. Od íjna má 
v objektu bývalého domova pro seniory v Dragounské ulici 12 za ít ordi-
novat nový praktický léka  MUDr. Radek M š an, kterého m sto sehnalo 
jako náhradu za MUDr. Vladimíra Rajzla. Brzy má do Chebu p ijít také 
nový zuba . Ten by m l ordinovat v léka ském objektu v ulici 17. listopadu. 

Motiva ní systém pro nov  otevírané léka ské ordinace schválili radní le-
tos na ja e. P isp t má ke zlepšení sou asné situace, kdy se Cheb podobn  
jako v tšina ostatních m st potýká s nedostatkem zejména praktických lé-
ka , ale i ambulantních specialist  i stomatolog . M sto nabízí novým 
léka m zajišt ní zkolaudované ordinace, a to první rok zcela zdarma 
a následn  za snížené nájemné. V souvislosti s tím už nechalo za 2 mi-
liony korun vybudovat první dv  nové ordinace v již zmín ném objektu 
v Dragounské ulici. V jedné z nich bude p sobit MUDr. M š an, druhá je 
p ipravena pro dalšího zájemce. 

Vedle toho mohou noví léka i od m sta získat p ísp vek na vybavení or-
dinace až do výše 250 tisíc korun. Z dalších výhod je možné zmínit p ed-
nostní p id lení m stského bytu se sníženým nájemným pro samotného 
léka e nebo jeho zdravotní sestru, p ípadn  rekonstrukci zvoleného m st-
ského bytu na náklady m sta s následným uzav ením nájemní smlouvy 
za snížené nájemné, i umíst ní dít te, a to i mladšího t í let, do mate ské 
školy. Práv  možnost získání m stského bytu do Chebu p ilákala nového 
zuba e.

P íští rok se za ne zateplovat 3. ZŠ 
na sídlišti Zlatý Vrch

M sto získalo z Opera ního programu Životní prost edí dv  dotace v cel-
kové výši p es 26 milion  korun na zateplení 3. ZŠ na sídlišti Zlatý Vrch 
a s tím související instalaci nového systému v trání s rekuperací v u eb-
nách. Práce budou zahájeny v pr b hu p íštího roku a hotovo má být do 
konce roku 2022.

Celkové náklady mají podle projektových dokumentací p esáhnout 65 mi-
lion  korun. Dojde ke kompletnímu zateplení plášt  a st ech všech p ti ob-
jekt  v rozsáhlém areálu školy, k vým n  oken v etn  instalace venkovních 
žaluzií a vybudování nového systému v trání u eben s rekuperací vzduchu.
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MEGANÁPADY budou pokra ovat 
i p íští rok

Projekt chebského participativního rozpo tu 
MEGANÁPADY bude pokra ovat i v p íš-
tím roce. Ob ané tak budou mít již podruhé 
možnost p ipravit návrhy na zlepšení vzhle-

du m sta a pak o nich hlasovat. Na jejich realizaci bude stejn  jako p i 
letošní premié e v rozpo tu vy len no 5 milion  korun.   
Oproti letošnímu prvnímu ro níku dojde k díl ím úpravám pravidel. Nej-
podstatn jší zm nou bude zvýšení maximální ástky na realizaci jednoho 
projektu z dosavadního p l milionu na rovný milion. Práv  kv li p íliš 
vysokým p edpokládaným náklad m muselo být letos n kolik návrh  vy-
azeno. 

V letošním roce zaslali ob ané 35 návrh , z nichž 17 bylo vyhodnoceno 
za proveditelné a prošlo do hlasování. V n m pak vybralo 1322 hlasují-
cích 14 projekt  k realizaci. V bec nejvyšší po et hlas  získal projekt 
Dagmar Kaliny O íšky, který po ítá s osázením hradebního p íkopu lís-
kami pro tamní veverky. Od za átku ervence nyní b ží 18m sí ní lh ta, 
b hem které se musí vybrané návrhy zrealizovat. Více o premiérovém 
ro níku najdete na www.meganapady.cz. 

První informativní setkání s ve ejností k druhému ro níku Meganápad  
se uskute ní v pond lí 26. íjna od 17.30 hodin v p ednáškové místnosti 
M stské knihovny v Chebu.

Kdy rokuje zastupitelstvo? 
Nejbližší zasedání Zastupitelstva m sta Chebu by se m lo uskute nit ve 
tvrtek 22. íjna od 14 hod. S ohledem na sou asnou situaci sledujte aktuál-

ní informace v etn  up esn ní místa konání na webu m sta www.cheb.cz.
V p ímém p enosu lze zasedání zastupitelstva sledovat na zmín ném 
m stském webu, kde je ho možné zhlédnout také pozd ji ze záznamu, 
a to pod odkazem Videa.

Stadion v Pooh í ekají úpravy
Stadion na levém b ehu Oh e projde v následujících m sících úpravou. Do-
jde zde k takzvanému retopingu stávajících b žeckých drah, tedy k vým -
n  jejich um lého povrchu, a k vybudování dosud chyb jících sektor  pro 
vrha ské a skokanské atletické disciplíny. Zhotovitel stavby bude muset 
rovn ž zajistit certi$ kaci stadionu od mezinárodní atletické federace IAAF. 
Veškeré práce mají podle p edb žných odhad  p ijít na 16 milion  korun.
V sou asné dob  probíhá výb r zhotovitele. Pracovat by se m lo za ít 
v pr b hu podzimních m síc , aby do zahájení atletické sezóny v p íštím 
roce bylo vše hotovo.
Vybudování nových atletických sektor  bude muset ustoupit basketbalové 
h išt , které se v areálu sportovišt  nachází. Náhradní h išt  by m lo být 
vybudováno v p íštím roce na sousední travnaté ploše. Vedle n j by zde 
m lo vzniknout i h išt  na plážový volejbal a v Chebu chyb jící skatepark. 

PODZEMNÍ KONTEJNERY. Podzemní kontejnery na odpad v Ja-
kubské ulici a na dvou místech Školní ulice, které byly v Chebu vybu-
dovány jako první, se po sedmi letech fungování do kaly modernizace. 
Došlo u nich k vým n  takzvané vhazovací šachty, tedy jejich nadzemní 
ásti. Nové vhazovací šachty, jejichž po ízení a instalace p išly celkov  

na 270 tisíc korun, mají praktický nášlapný systém pro otevírání. 
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M sto ocenilo dlouholeté pracovníky 
p ísp vkových organizací

V Kulturním centru Svoboda se na za átku zá í uskute nilo slavnostní 
p edání v rnostních ocen ní dlouholetým pracovník m m stských p í-
sp vkových organizací. Z rukou starosty Antonína Jalovce p evzali d -
kovné listy pracovníci chebských základních škol, školek, základní um -
lecké školy, domu d tí a mládeže, divadla i m stské knihovny. Vedle 
d kovných list  a kv tin obdrželi také $ nan ní odm nu. 

P ehled ocen ných:
1. ZŠ: Mgr. Dagmar Brš áková, Mgr. Erika Chmelí ová, Mgr. Marie Ma-
ryšková, Mgr. Hana Mecnerová, Mgr. Zde ka Nováková, Mgr. Radmila 
Zítková, Jind iška Forštíková, Zlatuše Jan ulová, Miroslava Horáková 
2. ZŠ: Eva Koucká, Eva Janoušková, Mgr. Eduard Lhoták 
3. ZŠ: Zden k Vrbata, Michaela Korbi ková, Zden k Šverdík, Mirka 
Špalková 
4. ZŠ: Mgr. Hana Miklušáková, Šárka Štorková, Bc. Jana Vejražková, Si-
mona Bendíková, Mgr. Jana Vozková, Mgr. Jaroslava Marková, Mgr. Bože-
na Motlová, Mgr. Ilona Šlosarová, Helena Palacká 
5. ZŠ: Mgr. Iva Bezd ková, Ing. Pavel Filipin, Diana Hošková, Mgr. Vác-
lav Uhlík, Mgr. Eduard Krampla, Nina Rothbauerová, Mgr. Jitka eho-
ová, Hana Líbalová 

6. ZŠ: Monika Gläsnerová, Mgr. Lenka Macková, Mgr. Dana Hendrycho-
vá, Mgr. Sylva Kastnerová, Mgr. Jana Kofránková, Lenka Kameniarová, 
Alexandra Strnadová 
ZŠ Cheb, Kostelní nám stí: Bc. Kate ina Novotná, Mgr. Libuše Hladká, 
Jana Nowaková, František Hladký 
MŠ Malé nám stí: Ivana Faitová, V ra Pechrová 
MŠ 26. dubna: Vladislava Kuku ková, Ilona Hanušová 
MŠ Komenského: Martina Šívrová, Šárka Krausová, Renata Kapicová, 
Marie Kratochvílová, Mariana Zahradníková 
MŠ Osvobození: Jana Kauerová, Ráchel Eliášová 
MŠ Bezru ova: Eva Hájková, Lenka Drábová 
MŠ Do Zátiší: Jana Vališová 
D m d tí a mládeže Sova: Ji í Hole ek, Bc. Tereza Sichrovská 
ZUŠ Jind icha Jind icha: Eva Klimtová, Karel Bosák, Alena Eichlero-
vá, Roswitha Fejfarová, Jaroslava Havlí ková, Tomáš Horský, Eva K r-
ková, Miroslava Vaní ková, V ra Zemandlová, Irena Žídková 
M stská knihovna v Chebu: Gabriela Zetochová, Mgr. Eva Novotná, 
Jana Altmanová, Monika K ížová, Magda Kuklová, Ivona Lesáková, 
Mgr. Marie Mudrová, Ivana Volfová 
Západo eské divadlo v Chebu: Jan Kmec, Miluše Kmecová, Pavel Ma-
rek, Libuše Votavová, Radmila Urbanová

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. 

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 
6. 10. a 5. 11. 2020 – 16.15 hod.

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
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Tel.: 354 440 440, tís ová linka 156, www.mpcheb.cz 

•  Strážníci m stské policie zadrželi na základ  oznámení 
osobu, která za použití síly vnikla do zaparkovaného 
vozidla, a zajistili u ní v ci pocházející z tohoto vozu. 

•  Strážník m se poda ilo zajistit osobu, po které bylo vy-
hlášeno pátrání. Po zadržení byla p edána Policii R 
k dalším úkon m.

•  M stskou policií bylo p ijato oznámení o pravd podobném úniku 
plynu na jednom z chebských sídliš . Po ov ení byli na místo p i-
voláni hasi i a plynárenský servis. Únik plynu byl následn  zastaven. 
Ke škodám na majetku i dokonce na zdraví našt stí díky v asnému 
oznámení od jednoho z obyvatel nedošlo. 

•  Strážníci spole n  s hasi i ešili také pád stromu na elektrické vedení. 
Strážníci zajistili místo p ed vstupem nepovolaných osob, aby zabrá-
nili p ípadnému poran ní elektrickým proudem a umožnili hasi m 
bezproblémový zásah.

•  M stská policie za uplynulé období eviduje nár st erných skládek 
i po tu p ípad  ukládání odpad  mimo ur ená místa. Žádáme spolu-
ob any, kte í vidí takové jednání, aby bezodkladn  volali linku 156. 
Díky v asnému p íjezdu strážník  na místo lze p estupkové jednání 
prokázat a zajistit úklid i potrestání pachatele. 

•  V uplynulém m síci bylo m stskou policií p ijato 452 oznámení 
a strážníci ešili 924 událostí zjišt ných vlastní hlídkovou službou. 
Jednalo se nap íklad o 43 p estupk  souvisejících s porušením obec-
n  závazných vyhlášek, 33 p estupk  proti ve ejnému po ádku nebo 
8 p estupk  proti majetku. Z ulic m sta strážníci sebrali 11 použitých 
injek ních st íka ek. 

•  V Chebu platí od 1. ervence 2020 nová obecn  závazná vyhláška 
o zákazu konzumace alkoholických nápoj  na vymezených ve ejných 
prostranstvích. Strážníci m stské policie evidují již 44 p ípad  poru-
šení této vyhlášky. V tšina byla ešena na míst , n kolik bylo ozná-
meno správnímu orgánu.

•  S nastupujícím podzimním po asím se množí oznámení na linku 156 
o osobách bez domova, které p espávají ve spole ných prostorách 
bytových dom . Pokud takovou osobu zjistíte, volejte na linku 156. 
Strážníci v t chto p ípadech nepostupují pouze represivn , ale oso-
bám bez domova poskytují pot ebné informace, kam se mohou obrátit 
o pomoc.

•  Žádáme obyvatele a návšt vníky našeho m sta o dodržování opat ení 
p ijatých k zamezení ší ení onemocn ní COVID-19.

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

Bc. Pavel Janoš ák, editel M stské policie Cheb

M STSKÁ POLICIE INFORMUJE 

PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN. Do lavic sedmi chebských základních škol, je-
jichž z izovatelem je m sto, na za átku zá í poprvé zasedlo 308 novope-
ených školá k , tedy zhruba o t i desítky mén  než p ed rokem. Prv-
á ky p išli p i jejich školní premié e tradi n  pozdravit p edstavitelé 

m sta. Každé z d tí od nich dostalo drobnou pozornost v podob  sá ku 
na p ez vky s logem m sta a hasi ského pexesa. 

Posilte náš tým na radnici!
Nabízíme:

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

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

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

Volná pracovní místa
Ú edník/ú ednice odboru sociálních v cí a zdravotnictví

pracovní pom r na dobu ur itou – zástup za rodi ovskou dovolenou 

Druh práce:  ú edník/ú ednice – sociální pracovník, odd lení sociáln -právní 
ochrany d tí

Platová t ída: 11
Termín nástupu: 1. listopadu 2020, nebo dle dohody
Hlásit se m žete: do 16. íjna 2020 (v etn )
Bližší informace:  Mgr. Tomáš Votava, tel.: 354 440 249, e-mail: votava@cheb.cz
                Bc. Renata Bartáková, tel.: 354 440 248, e-mail: bartakova@cheb.cz

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

M STO CHEB
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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       

MILÍ DIVÁCI,  I  V  DNEŠNÍ  DOBĚ  VÁM  CHCEME 
UMOŽNIT  SETKÁVÁNÍ  S  ŽIVOU  KULTUROU!

ABYSTE  SE  U  NÁS  CÍTILI  BEZPEČNĚ, PŘIJALI  JSME  TATO  OPATŘENÍ:
-  průběžně uklízíme a dezinfi kujeme veškeré vnitřní prostory divadla

-  k hloubkové dezinfekci používáme účinný generátor ozónu

-  dezinfekční prostředky ve foyer i na toaletách jsou samozřejmostí

VÁS  PROSÍME  O DODRŽOVÁNÍ  NÁSLEDUJÍCÍCH  PRAVIDEL:
- nasazené roušky je třeba nosit ve všech uzavřených prostorách divadla bez ohledu 

   na počet návštěvníků, a to jak v historické budově divadla, tak i ve studiu d

- ve frontě u pokladny, u šaten, na toaletách i v divadelních barech dodržujte bezpečné rozestupy

- vstupenky nakupujte přednostně přes internet bezhotovostní platbou

- nenavštěvujte divadlo, pokud se necítíte zdrávi

ZÁPADOČESKÉ  DIVADLO  SE  VŽDY  ŘÍDÍ  PLATNÝMI  DOPORUČENÍMI  VLÁDY  ČR. 
SLEDUJTE  PROTO  NOVINKY  NA  WEBU  A  FACEBOOKU  DIVADLA,  KDE  JSOU 
ZVEŘEJŇOVÁNY  AKTUÁLNÍ  ZMĚNY. 

Herecký soubor 

PREMIÉRA
Jiří Havelka

SPOLEČENSTVO 
VLASTNÍKŮ

Zábavná i mrazivá komedie z jedné 
obyčejné domovní schůze.

V  PŘEDNÁŠKOVÉM  SÁLE 
MĚSTSKÉ  KNIHOVNY 

30. a 31. ŘÍJNA
od 19 h
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1

Kamenná: 40
Kasární nám.
Komenského: 27, 29
Kostelní
Kostelní nám.
Kostelní schody

Mincovní
nám. Baltazara Neumanna: 

2A, 2B, 5, 7, 12

Schillerovy sady
Sládkova
Smetanova
Školní

Kamenná 
40

Cechovní

Dominikánská
Elišky Krásnohorské
Hradní

Jánské nám.
Kachní
Kamenná: 1, 2, 3A, 4, 6, 7, 

8 9 10 11 12 13 14

6

Krátká

8, 9, 10, 11, 12, 13
Palackého: 9, 11, 13, 15, 

17, 19, 31

47, 47A, 49, 50, 52, 54, 
56, 58, 60

6. základní 
škola

nacismu 16

7

45, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 44A, 46, 48, 
50, 52

U Stadionu: 2, 4, 6, 8
Ztracená

škola

5. základní 
škola

14

Ašská

Gustava Noska 
K Viaduktu

Slavice
U Hilarie

3. základní 
škola
Malé  

nám. 3 

15

Buková
Dolnice
Dolnická

Hornická
Jilmová
Kolmá
Malé nám.
Nezvalova

Pod Rozhlednou
Severní
U Parku

3. základní 
škola
Malé  

nám. 3

19

10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 
20, 21, 22A, 22B, 22F, 23, 
24, 28, 29

Americká: 1, 3, 5, 7, 9, 10
Gertnerovy sady
K Nemocnici

Májová: 4, 6, 8, 10, 12

Na Výsluní
Nerudova: 1, 3, 7
Ovocná

Ekonomická 
fakulta

20

Americká: 26, 28, 30, 32

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 46, 48, 50, 52, 
54, 56

1. základní 
škola

Americká 36

27

Antala Staška 
Blanická
Dolní

Háje
Jesenická

Klatovská

Polní

Rhedenská
Rohová
Rokycanská
Rolnická

Sokolovská

Strmá

Šumavská

Tachovská

Volební
okrsek

Územní rozsah
volebního okrsku

Volební
místnost

Volební
okrsek

Územní rozsah
volebního okrsku

Volební
místnost

Volební
okrsek

Územní rozsah
volebního okrsku

Volební
místnost

Volební
okrsek

Územní rozsah
volebního okrsku

Volební
místnost

Volební
okrsek

Územní rozsah
volebního okrsku

Volební
místnost

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHEB

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva kraje 

Starosta města Chebu podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstva 
kraje se uskuteční v  pátek dne  2. října 2020 od  14.00 hodin 
do  22.00 hodin a  v  sobotu dne 3. října 2020 od  8.00 hodin 
do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb jsou níže uvedené volební okrsky. 
U každého volebního okrsku je uvedena adresa volební místnosti, 
ulice a domy, které do okrsku přísluší. Volič volí v  tom okrsku, 
ve kterém je přihlášen k trvalému pobytu.

3. Volič po  příchodu do  volební místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky 

anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič svou totožnost 
a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky. Ve  dnech voleb volič může obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti.

5. V  případě konání II. kola voleb do  Senátu Parlamentu České 
republiky se tyto uskuteční v  pátek dne 9. října 2020 od  14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 10. října 2020 od 8.00 hodin 
do 14.00 hodin. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti 
ve dnech voleb.

6. Volič je povinen ve  volební místnosti používat ochranné 

prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, 
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.  

7. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, 
je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.  

8. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 
místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy 
okrskové volební komise.

9. Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.  
10. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do  prostoru 

určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
volební komise hlasování neumožní.
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Divadlo
tel.: 354 432 522
www.divadlocheb.cz

1.10.
Sex na vlnách
Náhrada za 22. dubna
Za . v 19 h, studio d

3.10.
Sex na vlnách
Náhrada za 14. b ezna
Za . v 15 a 19 h, studio d

4.10.
Kouzla a áry tajemné Prahy
D tské p edstavení Divadla Láryfáry
Za . v 15 h

6.10.
Znovusjednocení Korejí
Mozaika komických i melancholických p íb h , 
které dohromady skládají barvitý obraz r zných 
podob lásky v moderním sv t . 
Za . v 19 h, studio d

7.10.
Je úchvatná!
Náhrada za 24. b ezna 
Za . v 19 h

8.10.
Chy  m , jestli na to máš
Náhrada za 19. b ezna
Za . v 19 h

9.10.
Ramses II.
Thriller, u kterého se budete bát i smát
Za . v 19 h, studio d

10.10.
Chy  m , jestli na to máš
Náhrada za 11. dubna
Za . v 19 h

15.10.
Odysseus
Dobrodružný p íb h z mýtických as  pro celou 
rodinu
Za . v 17 h

17.10.
P átelé ze sk ín /Vernisáž
Náhrada za 7. dubna
Za . v 19 h, studio d

20.10.
R.U.R.
Komedie o zániku lidstva
Za . v 19 h

21.10.
Všechny báje ný v ci
P íb h mladého muže, jehož matka se pokusí 
o sebevraždu
Za . v 17 h, studio d

21.10.
Improviza ní ve er
Adrenalinové klání v podání chebských herc
Za . v 19 h, studio d

22.10.
Škola základ života
Náhrada za 19. kv tna
Za . v 19 h

23.10.
Sedadlo 31
Velký divadelní pátek - scénické tení nové hry 
here ky a dramati ky Kláry Št pánkové v podá-
ní chebských herc
Za . v 19 h, studio d

24.10.
Smith&Wesson
Jisk ivá hra plná sm lých plán , duchaplných 
dialog  a rozst ikujících se kapek z Niagarských 
vodopád
Za . v 19 h

27.10.
Znovusjednocení Korejí
Za . v 19 h, studio d

30.10.
Spole enstvo vlastník
Ve ejná generálka
Za . v 10 h, M stská knihovna - p ednáškový sál

30.10.
Spole enstvo vlastník
I. premiéra
Za . v 19 h, M stská knihovna - p ednáškový sál

31.10.
Spole enstvo vlastník
II. premiéra
Za . v 19 h, M stská knihovna - p ednáškový sál

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

7.10.
Malina Brothers
Náhradní termín za zrušený koncert v b eznu
Hlavní sál KC Svoboda, za . v 19 h

13.10.
Klavírní kvarteto Josefa Suka
Koncert Kruhu p átel hudby
Klášterní knihovna, za . v 19 h

15.10.
Jarek Nohavica
Náhradní termín za zrušený koncert v dubnu
Hlavní sál KC Svoboda, za . v 19 h

16.10.
JAZZ JAM CHEB
Vystoupí: Cotatcha Orchestra, Marta Klou ková 
Quintet, Johanne Schneider a Emil Viklický Trio
Hlavní sál KC Svoboda, za . v 18.30 h

19.10.
Jan ižmá : Loutny, orpharion
Koncert ve sv t  vyhledávaného sólisty i komor-
ního hrá e
Klášterní knihovna, za . v 19 h

21.10.
LiStOVáNí: Sob sta ný 
Po skon ení beseda s autorkou Zuzanou Dostá-
lovou
Klášterní knihovna, za . v 19 h

22.10.
Nezma i + host Biginbrothers
Koncert a k est velkého zp vníku skupiny Ne-
zma i
Hlavní sál KC Svoboda, za . v 19 h

23.10.
Doga + Blackmailers
Rocková legenda op t v Chebu. Vystoupí spole -
n  s chebskou kapelou Blackmailers.
Hlavní sál KC Svoboda, za . ve 20.30 h

24.10.
Eger Pigs Vol. 3
T etí pokra ování p ehlídky extrémních hudeb-
ních žánr . T šit se m žete na kapely, které pat í 
v rámci eské grindcore/metalové scény k tomu 
nejlepšímu. 
Klub KC Svoboda, za . ve 20 h

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

1.-4.10.
od 15.40 h 
Pinocchio
Animovaná pohádka

od 18 h
Tichý spole ník
Nová eská absurdní komedie s Klárou Issovou 
a Bolkem Polívkou

od 20 h
Postiženi muzikou
Dokument o kapele The Tap Tap z Jedli kova 
ústavu

3.10.
od 13.30 h
Princezna zakletá v ase
Aby zachránila království i sebe, musí se posta-
vit kletb . 

4.10.
od 13.30 h
Trollové: Sv tové turné
Animovaná pohádka

5.-7.10.
od 17.30 h
Postiženi muzikou

od 20 h
Šarlatán
Strhující životopisné drama muže obda eného lé i-
telskými schopnostmi

8.-11.10.
od 16.10 h
Máša a medv d: Mášiny písni ky
Animovaná pohádka

od 18 h
Sme ka
V part  dnešních teenager  se žije podle zákon  
vl í sme ky…

od 20 h
Bábovky 

eská komedie mapuje sou asné partnerské i rodin-
né vztahy

10.10.
od 14 h
Princezna zakletá v ase

11.10.
od 14 h
Scoob!
První celove erní animované dobrodružství Sco-
oby-Dooa

12.-14.10.
od 17.30 h
Tichý spole ník

od 20 h
Pro balík prach
Známý bankovní lupi  cht l vést poctivý život…

15.-18.10
od 15.45 h

ervené st eví ky a 7 state ných
Animovaná pohádka

od 17.30 a 20.00 h
Karel
Osobní až intimní pohled na život Karla Gotta

17.10.
od 14 h
Trollové: Sv tové turné - 3D

18.10.
od 14 h
Máša a medv d: Mášiny písni ky

19.-21.10.
od 17.30 h
After: P iznání
Láska Tessy a Hardina projde divokým vývojem 
i zradou a eká je zkouška ohn m. 

od 20 h
Ženská pomsta
T i ženy eší nev ru svých manžel …

22.-25.10.
od 15.50 h
Rodina na baterky
Animovaná pohádka

od 17.45 h
Nightlife: Na tahu
Užívá si, ale pak to p ijde. Zamiluje se…

od 20 h
Smrt na Nilu
Jedna lo , n kolik vražd a jeden geniální de-
tektiv

24.10.
od 14 h
Princezna zakletá v ase

25.10.
od 14 h

ervené st eví ky a 7 state ných

26.-28.10.
od 17.30 h
Karel

od 20 h
Šarlatán

28.10.
od 15 h
20. výro í kina Sv t
Pásmo pohádek pro ty nejmenší

29.10.-1.11.
od 16 h
100% vlk
Místo obávaného monstra se prom ní v rozkoš-
ného pudla

od 18 h
Bábovky

od 20 h
Greenland: Poslední úkryt
Katastro$ cký $ lm

31.10.
od 14 h
Trollové: Sv tové turné

1.11.
od 14 h
Rodina na baterky

Kino Art
Kamenná 5 
Facebook: Kino ART Cheb

Promítání ve st edu od 19 h, vstupné 100 K

6.10. od 18 h
Paralelní životy
V rámci Týdn  pro duševní zdraví, po projekci 
beseda s odborníky, vstup zdarma

7.10.
Tra@ kant
Mladi ký Franz hledá v okupované Vídni rady 
ve v cech lásky u samotného doktora Sigmunda 
Freuda.

14.10.
Žaluji!
Oskarový Jean Dujardin ve snímku Romana Po-
lanského z období Dreyfusovy aféry

21.10.
Corpus Christi
Polské drama o h íchu, který p inesl vykoupení. 
Po projekci beseda s fará em Petrem Hruškou

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.-31.10. (foyer p j ovny pro dosp lé)
Václav Levý – 200 let
Výstava

1.10. 
od 9 hod. (p ednášková místnost)
Virtuální Univerzita 3. v ku 
Zahájení 17. semestru + 1. p ednáška (lze se 
p ihlásit)

2.10.
Barevný pátek 
P ij te, tentokrát v šedém, a budou vám prominu-
ty sankce za výp j ky nevrácené v as.

2.10. 
od 14.30 do 17.30 hod. (p ednášková místnost)
Deskohraní
P ij te si zahrát n kterou z her, kterou si také 
m žete p j it dom

5.-10.10.
TÝDEN KNIHOVEN
Zápisné pro nové tená e na rok ZDARMA

5.10.-27.11. (chodba p ed studovnou)
Božena N mcová – Z Lázní Františkových … 
Výstava ke 200. výro í narození spisovatelky

5.10. 
od 14 do 17 hod. (odd. pro d ti)
Perlový trh 
Ur eno pro lovce perel

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. 

30.10. 5.-7.10. 29.10.-1.11.

Kulturní přehled na říjen
PROGRAMOVÝ SERVIS



str. 9Chebské radni ní listy PROGRAMOVÝ SERVIS

5.10. 
od 17.30 hod. (p ednášková místnost)
Metoda rozvoje rozumových schopností (Reu-
ven Feuerstein) 
Praktické seznámení s metodou - PaedDr. Stani-
slav Hercig, CSc.

5.10. 
od 18 hod. (odd. studovna)
SOU EK - tená ský klub
Nestv ra z Essexu, autor: Sarah Perry

6.10. 
od 15.30 hod. (odd. pro d ti)
Knihovnická pohádka 
Ma áskové p edstavení ur ené p edškolním d -
tem 

6.10. 
od 17.30 hod. (p ednášková místnost)
Cyklus „Vatikán a …“
… a fašismus - 1. p ednáška - PhDr. Jakub For-
mánek

7.10. 
od 15 hod. (odd. pro d ti)
Po tení ko v knihovn

tení d tem z knihy Psi v akci!: neuv itelné, ale 
pravdivé psí p íb hy z celého sv taod Kimberlie 
Hamilton

7.10. 
od 18 do 22 hod. (v p lhodinových intervalech)
Noc literatury

tení ze sou asné sv tové literatury na 5 místech 
v Chebu 

8.10. 
od 15 hod. (odd. pro d ti) 
Kutílek 
Kroužek výtvarných prací i pro nezapsané tená-
e. Ú ast nutno nahlásit p edem.

8.10. 
od 17.30 hod. (p ednášková místnost)
Poznej svého p ekladatele aneb P ekladatelské 
o íšky 
P ednáška - Mgr. Petra Ben-Ari

9.10. 
od 13 do 17 hod. (odd. pro d ti)
Fantasy bazar 
Výprodej fantasy knih

9.10. 
od 17.30 hod. (p ednášková místnost)
Povídání o minulosti rumunských Slovák  
P ednáška - Radek Ocelák, M.Sc. 

12.10. 
od 17.30 hod. (p ednášková místnost)
Kino v knihovn
Stehy, režie: Miroslav Terzi , Srbsko, 2019

13.10. 
od 17.30 hod. (p ednášková místnost)
Legie a vznik eskoslovenska 
P ednáška - Ing. Milan Jen ík

15.10. 
od 9 hod. (p ednášková místnost)
Virtuální Univerzita 3. v ku
Narození a k ty - 2. p ednáška (lze se p ihlásit)

17.10. 
od 9 do 11 hod. (p ednášková místnost)
Cyklus „Terapeutické rodi ovství“
Budování citového pouta mezi rodi em a dít -
tem - Bc. Sonia Sudimacová, Mgr. Petra Písecká

19.10. 
od 17.30 hod. (p ednášková místnost)
Jóga smíchu s p ednáškou Význam bráni ního 
dýchání
S sebou deku i karimatku a volné oble ení, 
s Mgr. Vladimírem Pale kem

20.10. 
od 17.30 hod. (p ednášková místnost)
Debata s Robertem Šlachtou 
Upozor ujeme na omezenou kapacitu 

21.10. 
od 14.30 do 16.30 hod. (p ednášková místnost)
Tvo ivá dílna pro dosp lé
Ú ast doporu ujeme nahlásit p edem.     

22.10. 
od 14 hod. (Oblastní odbo ka SONS Cheb, Obr-
n né brigády 31)

tení do ucha
Pro nevidomé a slabozraké

26.10. 
od 17.30 hod. (p ednášková místnost) 
Meganápady
Participativní rozpo et s  p edstaviteli m sta

27.10. 
od 17.30 hod. (p ednášková místnost)
Omán - sultánovo arabské Švýcarsko 
P ednáška - Tomáš Hájek

29.10. 
od 9 hod. (p ednášková místnost)
Virtuální Univerzita 3. v ku 
Zásnuby a svatby - 3. p ednáška

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:
Lidová architektura Chebska
Vernisáž se uskute ní 8.10.

4.10.
Festival ptactva v Chebu
Vycházka podél vodní nádrže Jesenice do Velké 
Všebo e, sraz v 8 hod. na autobusové zastávce Pod-
hrad - to na

10.10.
Na bob í hráze na Výhledský potok
Návšt va bob ích hrází na Výhledském potoce, 
sraz v 10.35 hod. v Pomezí nad Oh í u kostela 
sv. Jakuba

17.10.
Zamykání lesa na Zelené ho e
Tradi ní houba ská exkurze, sraz v 9 hod. pod 
chebským hradem u d ev né kryté lávky p es 
eku

17.10.
Mezinárodní den archeologie
Z Kynšperka na Kolovou a zp t - projdeme 
centrem m sta po nejd ležit jších památkách, 
následn  procházkou na hradišt  Starý zámek, 
sraz v 9 hod. v Kyšperku nad Oh í p ed kostelem 
Nanebevzetí panny Marie na nám stí 5. kv tna

22.10. 
100 let p sobení Archeologického ústavu v Kar-
lovarském kraji 
P ednáška Mgr. Jana Hasila, Ph.D.

24.10. 
Muzejní noc 
S programem na valdštejnské téma

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

Malá galerie:
Veronika Holcová: Kanada 2015-2019

Výstava z depozitá e:
Osobní výb r VIII - chebská výtvarná skupina 
CHEVYS

Opus Magnum:
Alexandr Vladimír Hrska: Model v pose Venuše

Museum Café:
Ji í Dvo ák, Daniela Olejníková: Hav tník

P ednášky se konají ve st edu od 17 h:
  7.10.  Richard Biegel: D jiny evropské archi-

tektury
14.10. Marcel Fišer: Ji í Na eradský
21.10. Št pán Vácha: Leonardo da Vinci I
28.10. Št pán Vácha: Leonardo da Vinci II

Retromuseum
Stálá expozice:
Design a životní styl 60. až 80. let v SSR

Velký sál:
Jitex 70

Malý sál
FIJO Cheb 1970-2020

Výstava ve výloze: 
P edm ty z fotogra@ í 

Galerie 4
tel.: 354 422 838, www.galerie4.cz 
Art Centrum Galerie 4, Františkánském nám s-
tí 30/1. Otev eno: denn  mimo pond l a svátk  
10-18 h, poslední vstup v 17 h

Výstavy:
Michael W. Pospíšil: Paris, Praha etc….
Probíhá do 11.10.

Vojt ch Maryška: Mezi stromy
Probíhá do 21.10.

Jan Šibík
Retrospektivní výstava, vernisáž 16.10.

Kamil N mec: Nelinearita a virtuální sv ty
Výstavní projekt výtvarníka, gra$ ka a chebské-
ho rodáka, vernisáž 23.10. v rámci po adu Ve er 
v klubu

3.10. 
od 10 do 16 h
M j les 
Dílna v klubu - pro d ti od 4 let a mládež

9.-10.10.
OPEN ART 35
Open air program k výro í 35 let galerie - Zrní, 
Buchty a loutky, Tereza z Davle, Gábina Fárová, 
Ateliér Št pánky Pátek Jáchymové, designová 
tvorba a workshopy na Františkánském nám stí

31.10. 
od 14 h
Malý fotograf
Fotogra$ cký workshop pro d ti od 7 let a mlá-
dež, rezervace na pedagog@galerie4.cz 

 D m d tí a mládeže Sova
Goethova 26, Cheb
www.ddmcheb.cz, tel.: 354 432 177

3.10. od 10 h
Drakiáda se Sovou
Ve sportovn  rekrea ním areálu Krajinka

16.10. 
Nocovka: Chytrá horákyn

24.10. 
Výlet do Techmanie 

 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 té-
mata zajímající mladé lidi.

Ned le: Bohoslužby v 9:30 a 16 h, b hem ran-
ních bohoslužeb probíhá „Ned lní besídka“ pro 
d ti - vyu ování Bible a k es anských zásad for-
mou p im enou v ku d tí.

Rodinné centrum Pastelka - info na: 
Facebooku @RCPastelka

2. Sbor Bratrské jednoty baptist
Centrum Sedmi ka, Mánesova 7, 
tel.: 355 327 111, www.bjbcheb2.cz, 
e-mail: bjbcheb2@seznam.cz 

Bohoslužby v ned li 9.30 h

Hus v sbor Církve eskoslovenské husitské
Vrbenského 14
www.husuvsbor-sokolov.cz, 
sokolov@ccshplzen.cz, administrováno 
fará em ze Sokolova, tel.: 775 541 440

Bohoslužby se konají první ned li v m síci od 14 h, 
možnost uložení urny do kolumbária. 

Sbor Církve adventist  sedmého dne
Centrum Sedmi ka, Mánesova 7

Bohoslužby se konají každou sobotu od 9.30 h. 
Nápl : zp v duchovních písní, modlitby, studi-
um bible, aktuální úvahy nad biblickým textem. 

Více informací u kazatele Miroslava Bíska, 
tel.: 739 345 675, mirosla.vbisek@gmail.com, 
cheb.casd.cz.

eskobratrská církev evangelická
26. dubna 5, cheb@evangnet.cz, administruje 
f. Daniel Matouš ML, tel.: 354 622 464
Bohoslužba - ned le 10.15 hod.
Biblická hodina - úterý 16.00 hod.

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

1.10.
Jak vybudovat manželství, které jste si vždycky 
p áli

8.10.
Jak úsp šn  zvládnout pracovní starosti

15.10.
Védy - nejstarší posvátné texty starov ké Indie

22.10.
emu v í náboženští volnomyšlenká i?

29.10.
Jak vybudovat manželství, které jste si vždycky 
p áli II.

Klub zdraví
www.energy-cheb.cz
Kostelní schody 1, Cheb, otev eno po 14-18 h, 
út 14-17 h, st 10-12 a 14-17 h, t 13-18 h, 
pá zav eno (v nutných p ípadech volejte 
603 486 331), prodej a poradenství k p írodním 
preparát m eské $ rmy Energy.

Akce na íjen - ochutnávka QI DRINKU - nápoj 
ze Slzovky na podporu imunity! A ve slevové 
akci nabídka humát  na o istu t la!

Klubová nabídka:

Pond lí a tvrtek - m ení Supetronicem pro vy-
testování vhodného preparátu pro prevenci i ná-
pravu potíží na bodech drah jednotlivých orgán  
dle ínské medicíny. Zastavte se pro info v klubu 
zdraví, i objednávky na tel.: 603 486 331

Úterý - m ení Supertronicem pro správný výb r 
preparát , lék , potravin, kosmetiky (vhodnost 
pro konkrétní organismus) s A. Chmelovou (nut-
no objednat na tel.: 724 965 773) 

Pátek - výživové poradenství s J. Slana ovou 
+ m ení tuk  na p ístroji Tanita (10-12, 14-17 h), 
nutno objednat na tel.: 777 227 749.

Zubní pohotovost
vždy od 9 do 14 h

3.-4.10.
MUDr. Irena Blašková, 
Cheb, Brandlova 7

10.-11.10.
MDDr. Martina Cejnarová, 
Cheb, 17. listopadu 18

17.-18.10.
Dr. stomat. Ivana Aleksi , 
Cheb, 17. listopadu 22

24.-25.10.
Léka  stomatolog Olga Egorchenko, 
Mar. Lázn , Ruská 30

28.10.
MDDr. Martin Fejtek, 
Cheb, Sládkova 1

31.10.-1.11.
MDDr. Viera Fejtková, 
Cheb, Sládkova 1

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 Che-
bu. Nabízíme p edprodej vstupenek - KC Svobo-
da, Západo eské divadlo. 
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V Chebu dne 3. září 2020 Mgr. Antonín Jalovec v. r.
    starosta města   

2

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 
26, 28, 30, 32

Kollárova
Krajinka

Mikulášská
Mlýnská

Úzká

Základní

škola

3

Americká: 4, 6
Brandlova

Divadelní nám.
Dlouhá 
Františkánské nám.
Goethova 

Máchova
Nerudova: 11, 14, 15

Chramostové
Provaznická

 

Ekonomická 
fakulta

4

Dukelská: 27, 28, 29, 30, 31, 
31A, 32, 33, 37, 39, 41, 
45, 47, 49

Hálkova: 22, 23, 24, 25, 26, 
28, 30

Joštova
Karlova: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 47, 49
Na Hrázi: 26, 27, 28
nám. Dr. Milady Horákové

Pivovarská: 10, 21, 23, 25, 
30, 32, 34

27A, 29, 31, 31A, 33, 35, 
36, 48, 50, 52, 61, 63, 65, 
67, 69

Tovární
Tršnická 

Wolkerova

U Jodoka

6. základní 
škola

nacismu 16

5

Dukelská: 8, 8A, 10, 14, 20, 
22, 24, 26

43, 44, 45, 46, 47, 50, 52, 
54, 56, 58, 60

Hálkova: 5, 7, 9, 11, 13, 14, 
15, 17, 18

Karlova: 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 35, 37

Sadová

6. základní 
škola

nacismu 16 

8 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 
24, 30, 32, 36, 37, 39, 41, 
42, 43, 44, 45, 47, 49

Vrchlického

škola

1

9

10, 11, 14

46, 48, 54, 57, 58, 59, 60, 
60A, 61, 62, 63, 65, 66, 
68, 69, 70, 72, 74, 76

61, 63, 65, 67, 69, 75, 77, 
79, 80, 82, 83, 84, 86

V Zahradách: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 15, 16 

Vilová
Zahradní

5. základní 
škola 

1

10

16, 24
Hviezdoslavovo nám.

Nová

19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 
70, 72, 74, 76, 82, 84, 86, 
88, 90

26, 27, 28, 28A, 30, 37, 
39, 49

Palackého: 1, 1A, 3, 5, 7

Valdštejnova: 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 
64, 66, 71, 73, 75, 77, 79, 
81, 83, 85

6. základní 
škola

nacismu 16

11
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 32

7, 8, 9, 10, 11, 12
V Zahradách: 17, 18, 19, 20, 

21, 22

5. základní 
škola

1

12

51, 53, 55, 57, 59, 61

Mírová

V Zahradách: 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 31, 33

5. základní 
škola

1

13

23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
37, 41, 43, 45

8, 9, 10, 10A, 11, 12, 13, 
14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 26, 28, 29, 30, 30A, 
31, 32, 33, 35, 35A

Jiráskova
Mánesova: 22, 24, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 
47, 48

Valdštejnova: 35, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 
49, 49A

2. základní 
škola - 
školní 

Májová 14
(vchod 

z Mánesovy 
ulice)

Zlatá louka

16

Javorová 

Kachní kámen
Ke Skalce
Komorní 

Na Svahu
Na Vyhlídce
Nad Jezem

Tylova
Tyršova

Vodní

 

 
U Jána

 

Zelená
Zlatá

Domov 

zdravotnické  
škole  
a VOŠ

Javorová 7 

17

Dukelská: 2

Komenského: 3, 4, 5, 7, 10, 
12, 14, 18, 20, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 30

Májová: 33, 35, 37, 39, 40, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 53, 55, 56, 58, 62, 64, 
67, 68, 69, 70

Na Hrázi: 1
nám. Baltazara Neumanna: 

4A
Pivovarská: 4

Sady míru

12, 13, 14, 15, 16, 18
Šlikova
Valdštejnova: 2, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

škola
Májová 68

18

Májová: 14, 16, 18, 19, 20, 
22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 34, 36

Mánesova: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23

24, 25, 26, 26A, 27, 28, 
29, 30, 31, 31A, 32, 33, 
34, 36, 38, 38A, 40

Valdštejnova: 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 19A, 
20, 21, 25, 26, 28, 30

2. základní 
škola - 
školní 

Májová 14
(vchod 

z Mánesovy 
ulice)

21

Americká: 38, 40

19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 58, 60, 62

1. základní 
škola

Americká 36

22

Cetnov 

Klest

Skalka

3. základní 
škola    

Malé nám. 3

23

Do Pískovny
Dolní Dvory

K Hradišti
Kamenická
Karlovarská 

Na Vinici

Podnikatelská

76, 78

U Farmy
Uhelná
Ve Dvorech

Jídelna 
„Veselá 

liška“ Dolní 
Dvory 7 

24

Hermannova
Horní Dvory
K Maškovu

Maškov
Na Návrší

Vrázova

Vrázova

Ke  

15

25

Husova
Palackého: 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 39

6. základní 
škola

nacismu 16

26

Bezejmenná

76C, 76D

Trnková
U Skleníku
U Stadionu: 12, 14, 16

5. zákl. 
škola

1

Tachovská
U Trati

3046

28 Tršnice

6. zákl. 
škola

nacismu 16

29

Duhová
Fialová
Horní
Chatová

Jílová
K Dolinám

Malá
Osadnická
Podhrad
Podhradská: 15, 16, 17, 

18, 20
Satelitní

Tichá

U Studánky

V Úvozu

Zalomená
Zámecká

Restaurace

17 

Podhrad

30

Americká: 20, 27, 27A, 31, 
33, 35, 37, 39, 41, 47, 76, 
78, 78A

Do Zátiší
K Pomezí
Klášterní: 9, 11
Klášterní mlýn
Na Nivách

13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45

Rákosová
Údolní

1. základní 
škola

Americká 36

31

TJ 

32

Americká: 52, 80, 82, 84, 
84A, 86, 88, 90, 92, 94, 
94A, 96, 100, 102, 104

16, 18
Zátiší

1. základní 
škola

Americká 36
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Obsah p ísp vk  len  zastupitelstva m sta se nemusí 
shodovat s názorem redakce.

Rada z pohledu radního (díl 2.)
Navazuji na lánek z p edchozích Radni ních list  s tím, že se nyní budu 
v novat samotnému pr b hu zasedání Rady m sta. Rada je usnášeníschopná 
v p ípad , že je p ítomna nadpolovi ní v tšina, v p ípad  naší rady 5 len . Od 
listopadu 2018, kdy jsem lenem tohoto orgánu, se ani jednou nestalo, že rada 
nebyla usnášeníschopná. Pro p ijetí usnesení je nezbytná rovn ž nadpolovi ní 
v tšina, tedy op t jde minimáln  o p t hlas  z devíti. Zasedání ídí starosta 
a krom  radních se jej ú astní zapisovatelka a zejména tajemník m stského 
ú adu s hlasem poradním, který rovn ž pomáhá formula n  upravovat schva-
lovaná usnesení. Zasedání za íná podobn  jako u zastupitelstva – schvále-
ním programu a zprávou starosty a místostarost . Pak rada za íná probírat 
jednotlivé v cné body programu, a to tak, že starosta otev e diskusi k tomu 
kterému bodu. K n kterým bod m se rozproudí bohatá diskuse, o n kterých 
se hlasuje bez diskuse. P ítomen je vždy zástupce odboru m stského ú adu, 
který je p edkladatelem návrhu. Obvykle jdou body programu v následujícím 
po adí – odbor kancelá e starosty ve v cech organiza ních a personálních, 
dále odbor školství, jehož typickým materiálem je souhlas rady s použitím 
rezervního a investi ního fondu školek a škol. Poté následuje odbor majetko-
právní s obvykle velkým pensem materiál  (p edevším p evody nemovitostí 
z/do majetku m sta, které rada doporu uje zastupitelstvu). Dále následují ma-
teriály odboru stavebního (nap . zm ny územního plánu, které pak schvaluje 
i zastupitelstvo), odboru investi ního (typicky schválení zadávací dokumenta-
ce k ve ejným zakázkám) a odboru $ nan ního (rozpo tová opat ení). V záv -
ru se projednávají materiály odboru sociálních v cí a zdravotnictví a odboru 
správy majetku, kdy p evažují návrhy na ešení nájemních vztah , ešení vy-
máhání pohledávek v etn  jejich eventuálních odpušt ní (které ve výši nad 
20 000 K  musí posléze schválit zastupitelstvo). V n kterých p ípadech jsou 
k projednání konkrétních bod  zváni i jednatelé m stských spole ností a e-
ditelé m stských organizací. Zasedání kon í schválením návrhu programu 
dalšího zastupitelstva.
Obvyklým jednacím dnem Rady m sta Chebu je tvrtek. Pr m rný po et 
bod  jednání „nekoronavirových“ zasedání Rady m sta v letošním roce byl 
40. Celkem pro tento rok bylo plánováno 14 zasedání Rady m sta, ovšem 
tento orgán je možné svolat operativn  podle pot eby. P íkladem m že být 
zvláštní zasedání Rady m sta dne 11.3.2020, kdy Rada v d sledku epidemie 
COVID-19 rozhodla o uzav ení mate ských škol. 

Ladislav Hrubý (radní za VPM)

Odpov  na lednový lánek „Spis(k)y 
pana Tancoše“

P ekvapilo m , co o m  v lednových radni ních listech napsali starosta 
a oba místostarostové Chebu. Hned uvidíte, pro  o tom píšu až te . Pánové 
napsali, že jsem se p ed rokem na n jaké sch zce ohledn  obnovitelných 
zdroj  energie tvá il jako pov ený zástupce m sta Cheb a poškozoval po-
v st Chebu. Na jaké sch zce? A kdo to o m  íkal? Ptal jsem se hned v lednu 
v nejvyšších patrech radnice. Odpov  žádná. Odpov d l jsem tedy já, lán-
kem do únorových radni ních list  (www.prochebsko.cz/odpoved). „ lánek 
vám neotiskneme. Má 39 ádk . Pravidla publikování dovolují jen 30 ád-
k ,“ vzkázala mi redak ní rada se starostou v ele. Jeho lednový lánek m l 
33 ádk  a lánek paní radní hned vedle 39 ádk . Inu, jinak demokratická 
pravidla fungují pro starostu a lena Rady, jinak pro ob ana. Tak a dost! ekl 
jsem si a podal na starostu trestní oznámení za ší ení pomluvy. Jiná cesta, 
jak se dozv d t, o co šlo, nebyla. Výsledek se dostavil až koncem srpna 
a až z krajského státního zastupitelství. Policie v Chebu totiž odmítla ukázat 
spis, co vlastn  vyšet ila. Pro t icet ádk  už jen to nejd ležit jší. Sch zka 
prob hla v komunální spole nosti OZO Ostrava, kde m  sekretá ka edite-
le uvedla jako místop edsedu spolku PRO CHEBSKO. Se zástupci OZO 
a s rakouským dodavatelem bioplynových stanic Pöttinger jsem se sešel, 
abych Ostrav  doporu il šikovnou bioplynovou stanici. Pro Cheb ekonomic-
ky vycházela již v roce 2017 (www.prochebsko.cz/biocng.pdf). Jenže Cheb 
a jeho sou asné vedení nem lo zájem se ziskem zpracovat bioodpad. Za 
celé dva roky starosta nedokázal zadat jednoduchou studii proveditelnosti 
a využít evropské dotace na bioplyn. Ten lze snadno upravit na biometan 
a využít v doprav  nebo teplárenství. V lednu si také starosta post žoval, že 
jsem nikdy nep edložil cokoli realizovatelného. Nevím, pro  ve ejnosti lhal, 
když v d l, že navrženou bioplynku už postavili u Vídn . Odkaz jsem mu 
dávno poslal. Ob an tu ale p eci není od toho, aby n co realizoval. Od toho 
máme starostu. Který by nem l lhát podruhé, že se mnou o obnovitelných 
zdrojích energie opakovan  debatoval. Snad sebere odvahu a takovou debatu 
zahájí. Pomluva se ale nakonec vysv tlila. Zástupce m sta a místop edsedu 
spolku PRO CHEBSKO si popletl kolega z $ rmy Pöttinger. Mohu se jen 
ptát, pro  bych se jako úsp šný aktivista, který v Chebu zablokoval stavbu 
spalovny, m l tvá it jako zástupce m sta, za jehož vedení se akorát stydím, 
když si nedokáže zpracovat vlastní bioodpad. Já se ale ptám, m že starosta 
pro zelenou energetiku d lat víc?

Michal Tancoš Jr., michal@prochebsko.cz

Okruh pro zdatné brusla e 
a monstrance na cestách

Cyklostezky jsou velkým tématem sou asného vedení radnice. A nám to ne-
vadí, naopak, fandíme jim. Jen n kdy trochu kroutíme hlavou… Necelých 700 
metr  dlouhá cyklostezka z Háj  do Podhradu se stav la p es rok a p l (?!). 
P vodní dodavatel stavbu loni na ja e zastavil a bez sankcí opustil, nyní je 
kone n  hotová, v asfaltu a s žulovou p ídlažbou. I když m la být dle projektu 
v mlatu a p sobit p írodn jším dojmem, uznáváme, je opravdu skv lá.
Dozv d li jsme se, že vylepšení povrchu umožní využít cyklostezku i brusla-

m. A jednoho dne se prý snad panu starostovi Jalovcovi splní sen o okruhu 
pro brusla e „Háje-Podhrad-Švédský vrch“. Hotový je t eba ješt  krátký úsek 
podél nové skladové haly $ rmy Real. Jak tento úsek, tak i stezka z Podhradu, 
však jsou dosti z kopce. Vybrat zatá ku p ed železni ním p ejezdem u Háj  
i zastavit v p íkrém klesání pod halou Real, to chce už schopného brusla e. 

Více lidí asi bude i nadále využívat k bruslení cyklostezku na Waldsassen, 
kde stále chybí poslední úsek od Háj  ke Ko ímu. To je úsek, který má vést 
novým tunelem, postaveným již vloni. Stavba byla letos op t odložena, dle 
starostových slov z $ nan ních d vod  v d sledku koronaviru, a také z d vod  
nejasností kolem p eložky silnice do nové trasy nad tunelem. Moc nechápe-
me, co je zde za problém, projekt byl zpracován bezmála p ed t emi lety. Tak 
uvidíme, snad se brusla i, co neradi klopí zatá ky, do kají alespo  na konci 
p íští sezony. 
S velkou slávou bylo také ohlášeno zahájení stavby cyklostezky na D enici, 
a to od most  u Kaux andu. Termín zahájení, i s avizovaným omezením provo-
zu pod mosty, byl 1. srpna. Až 10. zá í se za aly vykopávat obrubníky… Když 
si však lánek v MF Dnes p e tete, zjistíte, že stezka nepovede na D enici, ale 
skon í po pár set metrech v k ižovatce s ulicí Na Návrší (ulice procházející 
Švédským vrchem, jsme zp t u propojení Háje-Podhrad-Švé ák). Jak dál na 
D enici, to zatím není známo a v cest  prý stojí i enormn  složité majetko-
právní vztahy…
Nedotahování akcí do konce a jejich realizace bez návazností nás mrzí. M sto 
ekají $ nan n  slabší asy a m lo by k investicím p istupovat systémov , což 

se bohužel ne vždy d je. Naše snaha slušnou formou na toto upozor ovat snad 
p inese ovoce a odpov dní se zamyslí. 
A ješt  dov tek k našemu lánku o chebské monstranci. Z reakcí fará e Hruš-
ky jsme se dozv d li, že monstrance je již opravena. Skv lá zpráva, to jsme 
nev d li a d kujeme za to! A dokonce bude i vystavena – bohužel jen p echod-
n  a v Plzni… Zajedeme se tam na ni podívat, snad ji neuvidíme naposledy… 
Tento lánek vyjad uje mín ní chebské ODS. 

MUDr. Jan Svoboda, zastupitel za ODS

M sto Cheb nabízí k pronájmu formou elektronických aukcí:

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

–  byt . 2, K Viaduktu 2326/1, o velikosti 1+1 a vým -
e 35,68 m2, bez sklepa, v 1. pat e domu, minimální 

výše nájemného 2.676 K , jistina 8.028 K .
 

–  byt . 9, Malé nám. 2198/6, o velikosti 1+3 a vým e 
74,43 m2 v . sklepní kóje 3,31 m2, ve 3. pat e domu, 
minimální výše nájemného 4.523 K , jistina 10.000 K .

–  byt . 13, Na Hrad anech 657/31, o velikosti 1+1 
a vým e 53,10 m2 v . sklepní kóje 7,65 m2, ve 
3. pat e domu, minimální výše nájemného 3.524 K , 
jistina 10.000 K

Termín pro podání p ihlášek: 12. 10. do 11.00 hod.
Auk ní kola: 19. 10. 

Prohlídky: 1. 10. a 6. 10.
Bližší informace a p esné asy prohlídek naleznete na 

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

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

NABÍDKA BYT  K PRONÁJMU 
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Upozorn ní pro nájemce byt
Upozor ujeme nájemce m stských byt , kte í mají smlouvy o nájmu bytu 
uzav eny na dobu ur itou do konce roku 2020, že musí podat písemnou 
žádost o prodloužení doby nájmu minimáln  60 kalendá ních dn  p e-
de dnem stanoveným pro ukon ení sjednané doby nájmu. Formulá  
žádosti je dostupný na webu m sta www.cheb.cz v sekci Radnice (dále 
M stský ú ad/Odbor správy majetku/Formulá e), p ípadn  p ímo na od-
d lení správy budov. Žádost je možné doru it prost ednictvím podatelny 
m stského ú adu nebo osobn  na odd lení správy budov. V p ípad , že 
bude v souvislosti s onemocn ním covid-19 omezen styk s ve ejností, 
doporu ujeme žádost zaslat poštou, nebo vhodit do schránky m stského 
ú adu, která je umíst na u vchodu do areálu ú adu ve Školní ulici. 
Pokud písemná žádost o prodloužení doby nájmu nebude ze strany nájem-
ce ve výše uvedené dob  pronajímateli p edložena, nájemní vztah skon í 
uplynutím sjednané doby. V od vodn ných a nájemcem ádn  dolože-
ných p ípadech m že vedoucí odboru správy majetku akceptovat i žádost 
podanou v dob  kratší, než je 60 kalendá ních dn  p ed ukon ením sjed-
nané doby nájmu.

Pozvánka na beneY ní koncert
V sobotu 17. íjna od 16 hod. se v kostele Zv stování Panny Marie na 
Františkánském nám stí v Chebu uskute ní koncert p veckého smíše-
ného sboru Lucky Voice Band Praha. Sbor dlouhodob  podporuje hos-
picové hnutí a chebský koncert je pod kováním Hospici Sv. Ji í za 7 let 
jeho innosti v Chebu. 
Vstupné na bene$ ní koncert je dobrovolné.

Za organizátory MUDr. Karel Tyrpekl 

Chebský kat op t vypráv l pov sti 
v Grünerov  dom

Ve dnech 9. a 10. zá í prob hlo dalších sedm p edstavení pro žáky 1. stup-
n  základních škol z Chebska. Úsp šný vzd lávací program „Chebský 
kat vypravuje pov sti“ za adilo m sto již podruhé jako aktivitu na pod-
poru vztahu d tí k regionu, a to v rámci ty letého projektu „Spole n  
tvo íme místní ak ní plán rozvoje vzd lávání II pro SO ORP Cheb“, 
reg. . CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009119. 
Akce se konala v autentickém historickém prost edí Grünerova domu 
na chebském nám stí s výborn  zachovalým barokním krovem, který je 
sou ástí oblíbené turistické prohlídkové trasy „Pod st echami chebských 
dom “. Již podruhé k nám zavítal principál plze ského Muzea strašidel, 
pan Zden k Zají ek, který se stylizoval do skute né historické postavy, 
posledního chebského kata Karla Hussa. Jeho nesmírn  zajímavý životní 
osud lektor zpracoval do podoby poutavého p íb hu. Karl Huss byl totiž 
nejen katem, ale psal a ilustroval m stskou kroniku, sbíral mince, mine-
rály, starožitnosti a r zné kuriozity, zajímal se o botaniku a p írodní v dy 
a po zrušení hrdelního práva se stal lé itelem. 

Osobnost Karla Hussa považujeme za natolik inspirativní, že jsme jej vy-
brali i jako titulní postavu ilustrovaného pr vodce „S pastelkami m stem 
Cheb“, jehož vydání chystáme na podzim letošního roku. 
Program zahrnoval i vypráv ní n kolika chebských pov stí z knihy 
Dr. Miry Mlad jovské. D ti se dozv d ly i další zajímavé informace, na-
p íklad pro  jsou chebské p dy tak vysoké nebo jak se na n  dopravovalo 
zboží. Program v tajuplném prost edí p dy ješt  umoc ovaly p sobivé 
kulisy - pohádkové bytosti a strašidla se zvukovými a sv telnými efekty. 
Akce se zú astnilo celkem 176 d tí ze 7 základních škol z území SO RP 
Cheb (chebské 1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ, 4. ZŠ, 5. ZŠ, 6. ZŠ a Waldorfská ZŠ; 
pozvaná byla i ZŠ Skalná, ale ta se nakonec omluvila z d vodu hygienic-
ké situace). 

Mgr. Pavla Sudimacová, manažerka projektových aktivit MAP II
Odbor projektového managementu a rozvoje

Bezplatná právní pomoc
DLUHY, EXEKUCE, BYDLENÍ

•  Je vám více než 50 let? Uzav eli jste nevýhodnou smlouvu a nevíte, 
jak se jí zbavit?

•  Trápí Vás dluhy nebo exekuce?
•  Bojíte se, že Vám kv li dluh m vašich blízkých exekutor vybílí byt 

nebo ú et?
• P emýšlíte o ešení dluh  osobním bankrotem? 
• Bojíte se, že p ijdete o bydlení?

Iuridicum Remedium, z. s. po ádá ve spolupráci s M stským ú adem 
Cheb dne 26. 10. 2020 bezplatnou mobilní advokátní poradnu, která 
nabízí individuální právní poradenství v oblasti dluh , exekucí a byd-
lení. Cílem mobilní právní pomoci je zajistit pro ob any ve v ku 50+ 
možnost p ímé konzultace s advokátem Mgr. Janem Vobo ilem.
Ob ané, kte í budou mít zájem o tuto bezplatnou individuální advo-
kátní pomoc, mají možnost objednání konzultace na telefonním ísle 
776 703 170.

Kdy: 26. 10. 2020
Kde: M stský ú ad Cheb, budova 26. dubna 4 (2. patro – zasedací míst-
nost 53C)

Projekt je realizován za podpory státního rozpo tu R, dotací Minister-
stva práce a sociálních v cí.

www.iure.org

ŠIROKÁ NABÍDKA OVOCNÝCH DESTILÁT  A RUM

Nabízíme exkluzivní vína z Vina ství LAHOFER, HANZEL 
A WALDBERG za ceny jako od vina e. Dále nabízíme vína 

k výro ím a narozeninám v dárkovém balení.

Nápoje VINETA – prodejna Židovská 16, Cheb
otevírací doba:

Po–Pá: 10:00–17:00

tel.: 731 172 865, e-mail obchod@napojevineta.cz
www.napojevineta.cz

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb p ijme

„pracovníka v sociálních službách“
Místo výkonu práce: Nízkoprahové za ízení pro d ti a mládež „Pohoda“, Kar-
lova 17, Cheb 
P edpokládaný termín nástupu: ihned
Pracovní úvazek: hlavní pracovní pom r na dobu ur itou 1 rok, poté možnost pro-
dloužení, jedná se o zástup za mate skou dovolenou, polovi ní úvazek – 20 hodin 
týdn  
Požadujeme:

•  min. akreditovaný rekvali$ ka ní kurz nebo SŠ, VOŠ, VŠ sociálního zam ení 
•  chu  pracovat s cílovou skupinou, nadšení pro práci s d tským kolektivem 
• organiza ní schopnosti, schopnost týmové spolupráce 
• uživatelskou znalost práce na PC 
• asovou x exibilitu (práce v odpoledních hodinách) 
• spolehlivost, empatii, komunikativnost
• trestní bezúhonnost 

Nabízíme:
• práci v p íjemném pracovním kolektivu
• 5 týdn  dovolené

Kontaktní osoba: Lucie apíková, DiS., tel.: 770 184 475, 
e-mail pohoda@szss-cheb.cz 
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Chebští lukost elci se op t stali 
mistry republiky

Již t etí rok po sob  se náš mužský tým ve složení Tomáš Bouda, Martin 
Hámor a Vítek Vejražka prost ílel na republikovém šampionátu do $ ná-
lového souboje o zlatou medaili. A podruhé usp l, když ve $ nále porazil 
obávaného soupe e z Plzn . Souboj byl napínavý až do úplného konce, 
kdy naši st elci v rozst elu nast íleli 28 bod  z možných 30 a došli si pro 
zlatou medaili a titul Mistr  republiky.
V jednotlivcích se našim muž m da ilo o trochu mén . Do elimina ních 
souboj  postoupil jen Martin Hámor a Vít Vejražka. Vítek bohužel podle-
hl st elci z Prahy, ale Martin se zkušen  probojoval až do osmi ky nejlep-
ších st elc  republiky, kde však nesta il na soka z Prost jova.
V kategoriích kladkových luk  m l náš klub také zastoupení. Reprezen-
tovali nás Pavel Smažík a Petra Zikmundová. Pro Pavla to bylo první 
mistrovství s kladkovým lukem a ihned p ekvapil a celkov  se umístil 
na krásném 6. míst  mezi seniory. Petra tentokrát na medaili nedosáhla 
a po napínavém souboji, který vyústil až do rozst elu, si dom  odvezla 
5. místo mezi ženami. 

LK ESKA Cheb 

Domácí zápasy 
FK Hv zda Cheb

Fortuna divize A
  3. 10. v 17:00 FK Hv zda Cheb – FK ROBSTAV P eštice
17. 10. v 17:00 FK Hv zda Cheb – SK Klatovy 1898
31. 10. v 17:00 FK Hv zda Cheb – FC Viktoria Mariánské Lázn

I. A t ída
11.10. v 17:00   FK Hv zda Cheb B – TJ Baník Pila
25.10. v 17:00 FK Hv zda Cheb B – SK Dolní Rychnov

Krajský p ebor dorostu (U 19):
10.10. v 13:30 FK Hv zda Cheb – FC Cheb/Lipová
28.10. v 10:30 FK Hv zda Cheb – SK Toužim/Be ov

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

Trénuj karate s t mi nejlepšími
Karate je jeden z nejkomplexn jších sport , který dává základ pro jakouko-
liv další sportovní aktivitu. Karatista je silný, ohebný a se skv lou fyzickou 
kondicí. Zvlášt  u d tí, které projdou náborem a prvním rokem cvi ení, jsou 
viditelné obrovské pokroky. V našem oddílu karate klademe velký d raz na 
$ loso$ i, p i cvi ení se dodržují pravidla etiky a kázn , protože karate není jen 
sport, ale p edevším bojové um ní. K našim karatist m p istupujeme indivi-
duáln  a snažíme se o jejich osobnostní r st, protože ovládnout karate m že 
pouze ten, kdo se nau í ovládat sám sebe a je ochoten trp liv  zdokonalovat 
své dovednosti. Naši trené i se udržují ve form , aktivn  se ú astní meziná-
rodních seminá  a evropských i sv tových závod . 
Trénink a nábor nových len  do oddílu FaPo shotokan ryu Cheb probíhá 
v t locvi n  základní školy na Kostelním nám stí 14 - každé pond lí a st edu 
od 17:00 do 18:00 mladší žáci a od 18:00 do 19:00 starší žáci. P ij te si vy-
zkoušet základní techniky karate, motorická a koordina ní cvi ení nebo r zné 
pohybové hry.  

Za FaPo shotokan-ryu Cheb Mgr. Lenka Macková a František Fara
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Firma DHL nám op t pomohla

Již druhým rokem úsp šn  pokra uje spolupráce 6. základní školy v Che-
bu a $ rmy DHL. Díky zapojení do projektu „GO HELP“, který je zam en 
na dobrovolnickou innost ve prosp ch organizací m sta, nám tato spo-
le nost nabídla pomoc p i prázdninovém úklidu školní budovy. 
Dne 11. srpna p išlo do školy 32 zam stnanc  $ rmy, aby pomohli p i 
provád ní úklidových prací. Dobrovolníci myli okna, uklízeli šatny, pro-
stranství a provád li drobné údržbá ské práce. Došlo i na likvidaci starých 
lavic a nábytku. B hem celého dne panovala p íjemná atmosféra. Pro ško-
lu byla tato akce velikým p ínosem. Pod kování pat í všem zú astn ným, 
p edevším však paní Kate in  Pirošíkové za zprost edkování a organizaci.
Díky navázání užší spolupráce mezi ob ma subjekty je v plánu také ex-
kurze pro žáky. Její sou ástí by m la být návšt va p epravní spole nosti. 
Žáci v provozu získají teoretické i praktické informace, které jim mohou 
pomoci p i volb  povolání. Firmy v chebské pr myslové zón  pat í mezi 
významné zam stnavatele absolvent  st edních škol a u iliš .  
Je p kné, že se i v tak obtížné dob  koronavirové krize, kdy všichni z nás 
poci ují její d sledky, najde $ rma a její zam stnanci, kte í jsou ochotni 
nezištn  pomoci. I díky této akci se d ti mohly po dlouhé dob  vrátit do 
isté a hezké školy.                                                                     6. ZŠ Cheb

Chebští juniorští minigolY sté vít zí 
na všech frontách

Poslední srpnovou ned li 
za ala podzimní ást mini-
golfové sezóny, a to turna-
jem 1. ligy Bohemia Tour 
v Plzni. I p es nep íznivé 
po así byla ú ast hojná, 
samoz ejm  i díky hrá m 
chebského oddílu.
Za chladna a dešt  získal 
náš juniorský tým ve slože-
ní Jol a Ne ekalová, Tomáš 
Dvo ák, Karolína Berenika 
Cónová a Míra Doucha titul 
P eborník  zem , když jed-
nozna n  p eválcoval kon-
kuren ní SK Tempo Praha.

K tomu Jol a Ne ekalová a Tomáš Dvo ák shodn  obsadili druhá místa 
ve svých žákovských kategoriích. Karolína Berenika Cónová žákovskou 
kategorii ovládla a zvít zila o jeden jediný úder práv  p ed Jol ou Ne e-
kalovou.
V jednotlivcích pak ješt  cinkla zlatá medaile Ev  Kadlecové v kategorii 
seniorek a zárove  v absolutní ženské kategorii. Jé a Kadlec nezklamal 
a obsadil jak jinak než tvrté místo v mužích. Obdiv ale pat í všem hrá-

m, kte í za vydatného dešt  odehráli ob  kola a doslova se prošnorchlo-
vali celým turnajem.
Zárove  s 1. ligou probíhala vložená sout ž Sportovních akademií. Jde 
o týmovou sout ž žák  a junior  z jednotlivých minigolfových oblastí. 
Oblast západních ech m la postavené hned týmy dva a k naší radosti 
skon ily oba na stupních vít z . Družstvo ve složení Jol a Ne ekalová, 
Míra Doucha a Karolína Berenika Cónová obsadilo t etí místo. Družstvo 
ve složení Jan Kadlec, Tomáš Dvo ák a Vít Hakr zasloužen  vyhrálo.

TJ MG Cheb

Student m chebského gymnázia 
se sny plní

Každý lov k má n jaké životní sny 
a touhy. Ne každý se však vydá po 
cestách, které vedou k jejich napln ní. 
Ruku na srdce! Kolik z vás si n kdy 
eklo: „Pro  práv  já bych m l v tak 

velké konkurenci lepších a schopn j-
ších usp t?“
Studentka chebského gymnázia Klá-
ra Slámová si ale otázku na cest  za 
svým snem položila jinak: „Pro  NE 
práv  já?“ Její touhou bylo získat 
prestižní stipendium Flex-Fulbright 
ud lované student m st edních škol 

p ímo americkou vládou. Toto stipendium pokrývá veškeré náklady na 
ro ní studium na st ední škole v USA v etn  cesty, pobytu, stravy, zdra-
votního pojišt ní, r zných výlet  a dokonce m sí ních osobních náklad  
studenta. Náro né výb rové ízení probíhá jednou ro n  s $ nálním vý-
b rem cca 10 student  z celé eské republiky. Klára je první studentkou 
z Karlovarského kraje, které se poda ilo toto stipendium získat. Navíc 
byla vybrána spolu s dalšími dv ma studentkami z ostatních kraj  k ú asti 
na mezinárodním seminá i o právech žen nap í  kontinenty, který se bude 
konat v Bostonu b hem léta p íštího roku.
Vybraní studenti byli v srpnu pozváni do rezidence velvyslance USA 
Stephena Kinga (na snímku s Klárou Slámovou), kde spole n  s ním 
mohli u kulatého stolu p i debat  pove e et a poté na zahrad  reziden-
ce posed t u táborového ohn  s d tmi dalších diplomat . Akce takového 
charakteru se na p d  americké rezidence odehrála v bec poprvé. Dalšího 
dne byli studenti p i návšt v  amerického ministra zahrani í M. Pompea 
p izváni k rozhovoru s jeho tiskovou mluv í. V pr b hu celého následu-
jícího roku budou v rámci programu Flex probíhat akce podobného rázu.
I p estože odlet do USA byl vzhledem k sou asné zdravotní krizi p eložen 
až na školní rok 2021/22, má Klára díky tomu, že se na cest  za svým 
cílem nezastavila na rozcestí, jedine né zážitky.
Chcete-li se i vy pokusit stipendium získat a zažít výjime ný rok, sta í mít 
jen odvahu ud lat první krok a um t dob e anglicky. U nás na chebském 
gymnáziu se, jak vidíte, anglicky dob e nau íte. Tak jen do toho, sny se plní!

Mgr. Romana Slámová, Gymnázium Cheb

VALDŠTEJNOVA DESÍTKA 2020. Rekordních 507 b žc  z nejr z-
n jších kout  eské republiky i ze sousedního N mecka zaplnilo posled-
ní srpnovou sobotu chebské historické centrum, kde se konal už šestý 
ro ník závodu Valdštejnova desítka. Hlavní b h na 10 km vyhrál Ond ej 
Jadlovský z Dolního Žandova, mezi ženami byla nejrychlejší Jana Rich-
ter z n meckého Plavna. B h na 5 km ovládli Jan Bielik z iniciativy 
Rozb háme esko a Agnieszka Miller z klubu DJK Guetersloh. Vít zi 
d tských b h  se stali Eli Anna Milfait z pražské Dukly v kategorii mlad-
ších d tí a Jan Fišer z Chebu mezi d tmi staršími. Kompletní výsledky 
Valdštejnovy desítky najdete na webu chebského klubu Rozb hnito.cz, 
který b h p ipravil, https://rozbehnito.cz/. (foto: Lukáš Leskovjan) 
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du 22 000 kus , k dispozici jsou také v infocentru, lidé je mají spolu s jediným o$ ciálním 
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Objednávky a informace – M Ú Cheb, tel.: 354 440 501, e-mail: ivanic@cheb.cz

3.10. – Chebský festival vína 2020
Chebský hrad bude v sobotu 3. íjna od 12 do 22 hod. 
hostit premiérový ro ník Chebského festivalu vína.

10.10. – Chebské hradní schody
1. ro ník závodu v b hu na hradní ernou v ž. Kdo 

nejrychleji zdolá 109 schod ? 

V íjnu je hrad otev en denn  mimo pond lí od 10 do 17 h. Více na 
www.hrad-cheb.cz. 

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 pátku do ned le od 10 do 15 h. 

íjnové akce na hrad   

Pozvánka na slavnostní koncert 
ke státnímu svátku

M sto Cheb zve ob any na slavnostní koncert ke Dni vzniku samo-
statného eskoslovenského státu. Uskute ní se ve st edu 28. íjna od 
19 hodin v Západo eském divadle v Chebu, kde Západo eský symfo-
nický orchestr  Mariánské Lázn  se sólistou Ivanem Ženatým zahrají 
díla Bed icha Smetany a Antonína Dvo áka. Vstupenky pro ve ejnost 
v cen  100 K  budou k zakoupení v Turistickém infocentru na nám stí 
od 14. do 27. íjna.

Vážení p átelé, nový školní rok se p ed pár týdny op t naplno rozb hl 
a i u nás ve škole všechno b ží tak, jak má. P ivítali jsme p es stovku no-
vých žák  do všech ty  obor  - hudebního, tane ního, výtvarného a lite-
rárn  dramatického a naplánovali celou adu akcí, na které se m žete t šit.
Pravidelné školní koncerty, které se v tšinou konají poslední tvrtek 
v m síci v koncertním sále školy, se rozb hnou 22. íjna v 17 h. První 
školní koncert p ipravuje Markéta Holá.
Velkou událostí m síce íjna bude Slavnostní zahájení Akademie pro 
seniory m sta Cheb. Akce se koná 1. íjna od 17 h v sále školy za ú asti 
starosty m sta Antonína Jalovce. Velmi nás pot šil pom rn  velký zá-
jem našich starších spoluob an  o studium v naší škole.
Budeme nám všem držet palce a p át si, aby tento školní rok byl úsp šný 
a klidný, bez velkých zm n a zvrat  a abychom se mohli na plánova-
ných kulturních akcích i nadále setkávat, t šit se a radovat.

Eva Klimtová, zástupkyn  editele ZUŠ Cheb

Základní um lecká škola informuje  

VYZKOUŠEJTE MODERNÍ LÉ BU
ŠVÝCARSKOU RÁZOVOU VLNOU

Ortopedická ambulance MUDr. David K ourek
poliklinika Galenia, 26. dubna 2323/9, Cheb

info@ortopediecheb.cz
tel. 354 434 406

LÉ ÍME PATNÍ OSTRUHY,
TENISOVÉ LOKTE A SVALOVÉ BOLESTI

BOLÍ VÁS KLOUBY A SVALY?

www.razovavlnacheb.cz

O ní stacioná  funguje už 30 let
V zá í to bylo 30 let, co se v Pastý ské ulici v Chebu 
otev el o ní stacioná . P i této p íležitosti prob hlo 
setkání jeho zakladatel  se sou asnými zam stnanci, 
kterého se zú astnil i místostarosta Ji í erný.
O otev ení stacioná e se nejvíce zasloužily MUDr. 
Jana Žmolíková (na snímku) spole n  s ortoptickými 
sestrami Vlastou Loudovou a Jarmilou Rybovou. Ty 

tehdy jely na zkušenou do Ostravy, kde bylo jediné za ízení tohoto druhu. 
I dnes je jich stále nedostatek.
V sou asné dob  pat í o ní stacioná  pod Správu zdravotních a sociálních 
služeb Cheb, jejímž z izovatelem je m sto Cheb. Jde o b žné jesle a škol-
ku pro d ti od jednoho roku. Kapacita za ízení je 50 d tí ve t ech t ídách. 
Výhodou je menší po et d tí ve t ídách oproti b žné školce a ortoptická 
ambulance, kam chodí d ti s o ní problematikou b hem pobytu v za ízení 
cvi it. Tuto ambulanci navšt vují nejen d ti ze za ízení, ale i z celého 
Karlovarského kraje.
Vlivem životního stylu p ibývá d tí s o ní problematikou. V asný záchyt 
o ní vady a brzké zahájení cvi ení je pro kvalitu vid ní velice d ležité.
Rádi budeme pokra ovat v innosti za ízení, kterou zapo aly naše p ed-
ch dkyn . Jana Kreitlová, vedoucí o ního stacioná e

Vzd lávací dny na 6. ZŠ

Naše škola se tento rok zapojila do prázdninového projektu, který vznikl 
pod Asociací školních sportovních klub  R. Cílem projektu nazvaného 
Vzd lávací dny byla podpora nau n -populárního vzd lávání žák  všech 
stup  škol. Schválen byl i Ministerstvem školství, mládeže a t lový-
chovy, a to za ú elem zmírn ní dopad  na vzd lávání d tí v souvislosti 
s uzav ením škol z d vodu pandemie koronaviru. 
Vzd lávací dny se na 6. základní škole Cheb uskute nily v termínu 17. až 
20. srpna. Žáci byli rozd leni do dvou skupin. Každý den je ekaly nové 
a zajímavé aktivity. Navštívili jsme nap . dopravní h išt , DDM Sova, 
Krajinku, Techmanii Science Center v Plzni, plze skou ZOO, Národní 
p írodní rezervaci SOOS, muzeum, Laser Game Chilli, lanové centrum, 
m li jsme také zajímavou p írodov dnou p ednášku.
Cht li bychom pod kovat všem, kte í nám umožnili innosti, p i nichž 
se d ti nenásilnou a poutavou formou vzd lávaly, realizovat. Pod ková-
ní pat í paní Fialové, ta nám vyšla vst íc s otev ením dopravního h išt  
a zookoutku v DDM Sova, dále Michalu Chrom íkovi a Aleši Šeptákovi, 
majitel m Laser Game Chilli Cheb. V neposlední ad  d kujeme ento-
moložce Mgr. Kate in  Dvo ákové, která pro žáky p ipravila zajímavou 
p írodov dnou p ednášku. 
V íme, že se tento projekt stane na naší škole stálicí, že bude p íští rok 
op t realizován. Žáci i u itelé byli nadšení, všichni si to moc užili. D ti se 
dozv d ly mnoho zajímavého a jejich adaptace na školní prost edí byla 
díky Vzd lávacím dn m o n co jednodušší. 

Mgr. Jaroslava Ko ová, Mgr. Sibyla Mjartanová
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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


