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ÚVODEM…
Vážení spoluobčané,
letní měsíce jsou v Chebu tradičně ve znamení mnoha kulturních akcí. Jejich letošní nabídka je však díky probíhající
Krajinné výstavě ještě o něco
bohatší. Připraveny jsou pro Vás
jak akce již zavedené, tak i novinky. Z osvědčených akcí bych zmínil koncerty
v krásném prostředí Klášterní zahrady, pohádky a víkendové odpolední programy pro rodiny
s dětmi v areálu Krajinky nebo Chebské varhanní
léto. Úplnou novinkou je naopak projekt nazvaný
Letní bláznění. Vždy jeden víkend v měsíci se Krajinka promění v jednu velkou cirkusovou manéž,
kde si budete moci pod vedením zkušených lektorů vyzkoušet různé cirkusové techniky, ale také
zhlédnout představení v podání profesionálů.
K jednomu z vrcholů kulturního programu Krajinné výstavy bude určitě patřit také koncert populární skupiny Čechomor, která v Krajince zahraje
22. srpna. Hned o den později se Cheb vrátí zpátky
do roku 1627, kdy město navštívil s úmyslem naverbovat nové vojáky do císařské armády vévoda
frýdlantský Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna.
Ve dnech 23. a 24. srpna se totiž budou po roční
přestávce konat Valdštejnské slavnosti.
Živo bude přes léto také na hradě, který se snažíme
ještě více zatraktivnit. Každý prázdninový víkend
se zde bude konat nějaká akce. Těšit se můžete
na středověkou střelnici nebo skanzen středověkého života, ti odvážnější pak rovněž na strašidelné
noční prohlídky. Letní kulturních nabídka je velmi
bohatá, takže vybrat by si měl každý. Řada akcí je
záměrně koncipována tak, aby byly zajímavé pro
celou rodinu - jak pro děti, tak pro dospělé.
Léto je pro většinu z nás aspoň částečně také obdobím zaslouženého odpočinku. Rád bych proto
popřál všech žákům, studentům a samozřejmě
i pedagogům, ať začínající prázdniny prožijí v pohodě a naberou síly do dalšího školního roku.
Nám ostatním přeji pěknou dovolenou. Není až
tak důležité, jestli někam pojedete, nebo ji strávíte
doma. Jak sami vidíte, spousta zajímavého se dá
zažít i tady. Důležité je, abyste chvíle volna prožili v kruhu Vašich blízkých, v příjemné atmosféře
a bez zbytečného stresu.
Pavel Vanoušek, starosta

OCENĚNÍ SPORTOVCŮ. V obřadní síni radnice se uskutečnilo vyhlášení nejúspěšnějších sportovců
chebských škol. Z rukou místostarosty Vladimíra Hartmanna, kterému asistoval předseda okresní
rady Asociace školních sportovních klubů Jan Žídek, převzali diplomy a věcné dárky. Oceněni letos
byli: Nicolas Quan, Radek Žídek (1. ZŠ), Barbora Gogorová, Jakub Rathouský (2. ZŠ), Ladislav Šinka,
Klára Horáková (3. ZŠ), Michal Buřič, Šárka Sabadinová (4. ZŠ), Jasmin Dojčarová, Jan Šuster (5. ZŠ),
Lukáš Hink, Nikola Kašparová (6. ZŠ), Daniel Šivák (ZŠ Kostelní nám.), Maja Kastlová, Karel Tyrpekl,
Magdaléna Nováková, Petr Sedlák (Gymnázium Cheb), Tomáš Skála a Ondřej Behina (ISŠ).

Nad zimním stadionem
by mohl stát nový bazén

Zchátralý areál někdejšího pivovaru nad zimním
stadionem čeká demolice. Na jeho místě by přitom mohl vyrůst moderní krytý plavecký bazén.
„Dříve si některé objekty bývalého pivovaru pronajímaly firmy, ale postupně odsud odešly. Následně měl o celý areál zájem investor, který tady
chtěl postavit bytový dům s nákupním střediskem. Nakonec však od realizace tohoto záměru
odstoupil,“ řekl starosta Chebu Pavel Vanoušek.
„Nyní je celý areál nevyužitý a v stále horším
technickém stavu. Jeho demolice by podle odhadů měla stát přes dva miliony korun.“
Uvolněné prostranství by podle představitelů
města bylo vhodné pro výstavbu nového krytého
bazénu. Ten stávající na 6. základní škole bude
totiž kvůli dožívající technologii a celkově
nevyhovujícímu stavu brzy potřebovat zásadní
rekonstrukci.
Pokračování na str. 2

V centru Chebu přibylo
další malebné zákoutí

V minulých týdnech prošlo výraznou proměnou
jedno z náměstíček v historickém centru Chebu
- Růžový kopeček. Z místa, které dříve občas
připomínalo spíše přeplněné parkoviště, se
rázem stalo další malebné zákoutí starého města.
„V rámci úprav, které celkově stály přibližně
800 tisíc korun, došlo k jeho kompletnímu
předláždění. Betonová dlažba na chodnících byla
navíc nahrazena dlažbou kamennou, která se
do historického centra hodí daleko lépe,“ uvedl
chebský místostarosta Tomáš Linda.
Celkovou rekonstrukcí prošla také kašna
s plastikou sv. Mikuláše z roku 1928, ze které
po letech opět tryská voda. „Kolem střední části
Růžového kopečku, kde se kromě opravené kašny
nachází také nové pítko, jsou nyní umístěny
litinové sloupky bránící vjezdu,“ vysvětlil
Pokračování na str. 2
místostarosta Linda.

TIP NA červenec: 6. - 9.7. - Kinematograf bratří Čadíků v Krajince (od 22 h)
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Mladí hráči Hvězdy
uspěli na Coca Cola Cupu

V závěru května se družstvo mladých fotbalových nadějí FK Hvězda Cheb (ročník narození 2005 a mladší) zúčastnilo turnaje Coca Cola Cup v Rokycanech.
Startovalo zde celkem 16 týmů, se kterými se hráči
Hvězdy předtím ještě nikdy neutkali. Oproti zápasům
s mužstvy z okresního a krajského přeboru, se kterými
se střetávají již tři roky, to byl pro naše hráče velký
krok do neznáma. Nutno také podotknout, že ze dvanácti hráčů, se kterými
Hvězda přijela, bylo hned pět ročníku narození 2006.
Hrálo se nejprve ve čtyřech skupinách po čtyřech týmech, kde se utkal každý
s každým. První dva týmy pak postupovaly do skupiny o 1. až 8. místo a zbylé
dva hrály o 9. až 16. místo.
Chebští se v prvním utkání střetli s FK Blatná a hned v úvodu turnaje vyhráli
vysoko 9:0. V druhém zápase Hvězda podlehla FK Větrovy 1:6, a tak jen výhra
v posledním duelu zajišťovala postup mezi nejlepších osm týmů. V závěrečném
utkání základní skupiny se proti našim hráčům postavil domácí celek FK Rokycany. V nádherném utkání s bouřlivou diváckou atmosférou zvítězila Hvězda 6:2.
Ve skupině o 1. až 8. místo se Hvězda utkala s týmy z ostatních skupin, které
postoupily z prvního a druhého místa - Větrovy A, FK Klatovy, FK Domažlice,
Vimperk A, SK Úvaly, Viktorie Plzeň Blue, Větrovy B. S polednem však dorazil
déšť a všechny odpolední zápasy měly mokrou kulisu. Mladí bojovníci však
nic nevzdávali a všechny zápasy se dohrály až do konce. Každý tým na tomto
turnaji odehrál 9 utkání! V konečném pořadí se Hvězda umístila na 5. místě,
se kterým byli vzhledem k počtu a kvalitě ostatních týmů všichni naprosto
spokojeni. Na závěr jsme se dočkali také velkého individuálního ocenění. Nejlepším hráčem celého turnaje (170 hráčů) byl vyhlášen chebský kapitán Filip
Berka, který spadá do věkové kategorie ročníku 2006. Podařilo se mu tedy
vyniknout v konkurenci o rok starších hráčů.
Sestava: F. Berka, J. Hošek, R. Schimmer, M. Mládek, F. Francl, T. Benedikt, L.
Kesl, A. Dašek, D. Jelínek, K. Pejsar, S. Koula, P. Špaček.
Trenéři: V. Berka, J. Hošek, J. Benedikt
Václav Berka

PASOVÁNÍ NA PRVŇÁČKY. V přírodním amfiteátru v areálu Krajinky
byli na prvňáčky pasováni předškoláci z mateřské školy Komenského a jejích
dvou poboček na Divadelním náměstí a v Brandlově ulici (na snímku děti
z Brandlovy ulice). Po pohádce v podání chebských herců Vladimíry Vítové
a Jindřicha Skopce obdržel každý z budoucích prvňáčků pamětní list na
rozloučenou se školkou a knížku pohádek.
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Den dětí trochu jinak

Den dětí se dá oslavovat standardně - hrami, soutěžemi, sladkými odměnami… My, žáci a učitelé 6. ZŠ v Chebu, jsme se rozhodli pro netradiční
oslavu. Žáci našich 6. ročníků navštívili Základní kynologickou organizaci
Cheb, která se zabývá především sportovním výcvikem psů. Seznámili jsme
se s psovody i s jejich pejsky - kříženci, rotvajlery, německými ovčáky, labradory, border koliemi či belgickým ovčákem Malinois. Žákům byl teoreticky
vysvětlen výcvik a péče o psa a nechyběly ani praktické ukázky.
Tímto bychom rádi poděkovali Lence Vališové a jejím kolegům za velmi příjemně strávené dopoledne. Akce se nám všem moc líbila a pevně doufáme,
že se do stanice a na výcvik psů ještě někdy podíváme.
Miroslav Dlesk a Lenka Poórová, třídní učitelé žáků 6. tříd, 6. ZŠ Cheb

Chebští závodníci přivezli
z evropského šampionátu sedm medailí

V pořadí již 14. Mistrovství Evropy žáků a dorostu v rádiovém orientačním
běhu uspořádala Asociace ROB ČR v polovině června ve Třech Studních
na Vysočině. Mimo domácích závodníků se šampionátu zúčastnili sportovci z Chorvatska, Německa, Polska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Slovinska
a Ukrajiny. Česká výprava pod vedením trenérů Vlasty a Miroslava Vlachových a za asistence Miroslava Vlacha ml. získala rekordních 22 medailí,
z toho 10 zlatých, 4 stříbrné a 8 bronzových.
Český reprezentační tým byl složen ze sedmi závodníků z Bílovic, šesti z Chebu,
čtyř z Prahy a po jednom z Pardubic, České Třebové a Liberce. Chebskou část
tvořili Daniela Trpáková a Petra Liďáková (kat. D14), Tereza Synková, Kateřina
Papežová a Michaela Kučová (kat. D16) a Tomáš Lahučký (kat. M14)
V prvním závodu v pásmu 144 MHz vybojovala česká výprava 4 zlaté, dvě
stříbrné a dvě bronzové medaile. Zlato v soutěži družstev získal Tomáš Lahučký, bronzovou medaili si na krk pověsila všechna děvčata. Daniela Trpáková navíc obsadila krásné páté místo v jednotlivcích. Sprint měl na šampionátu premiéru a všichni byli zvědaví, jak se závodníci vyrovnají s dvanáctivteřinovými relacemi. Naši reprezentanti nezklamali a získali další dvě
zlaté, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Tomáš Lahučký obsadil pěkné
sedmé místo. Posledním závodem byl závod v pásmu 3,5 MHz a i tady jsme
nevyšli naprázdno. Devět medailí mluví za vše. Daniela Trpáková si skvělým
výkonem vybojovala titul Mistryně Evropy v jednotlivcích a spolu s Petrou Liďákovou získaly i zlatou medaili v soutěži družstev. Tomáš Lahučký
svým sedmým místem potvrdil, že dokáže držet krok s nejlepšími závodníky
a k předchozímu zlatu přidal bronz v soutěži družstev. Stejnou medaili vybojovala i starší děvčata Tereza Synková, Kateřina Papežová a Michaela Kučová.
Česká reprezentace dosáhla největšího úspěchu za celou dosavadní historii
konání Mistrovství Evropy žáků a dorostu. Ziskem 22 medailí suverénně
zvítězila v hodnocení národů. Chebští závodníci (na snímku jsou zleva Vlasta Vlachová, Miroslav Vlach st., Michaela Kučová, Tomáš Lahučký, Tereza
Synková, Petra Liďáková, Kateřina Papežová, Miroslav Vlach ml., Daniela
Trpáková) si domů přivezli celkem tři zlaté a čtyři bronzové medaile a tři
tituly mistra starého kontinentu.
Oddíl ROB je podporován městem Cheb ve formě finančního příspěvku
na celoroční činnost.
Miroslav Vlach, oddíl ROB Cheb

