
Voli i rozdali karty 
na p íští ty i roky

O 30 k esel v Zastupitelstvu m sta Chebu usi-
lovalo v íjnových komunálních volbách cel-
kem 13 politických subjekt  (p i posledních 
komunálních volbách v roce 2014 to bylo 
11 subjekt ). V novém volebním období obsadí 
VOLBA PRO M STO CHEB 17 k esel, ANO 
2011 5 k esel, Komunistická strana ech a Mo-
ravy, eská pirátská strana a Koalice pro Cheb 
po 2 k eslech, Hnutí 2018 a ODS ve spolupráci 
s KDU- SL a nezávislými kandidáty po 1 k e-
slu. Rozhodlo o tom 9 214 Cheban  z celkem 
23 942 možných voli . Volební ú ast tedy byla 
38,53 % (v roce 2014 32,15 %).
VOLBA PRO M STO CHEB získala 45,22 % 
hlas , ANO 2011 13,35 %, Komunistická strana 

ech a Moravy 6,65 %, eská pirátská strana 
6,53 %, Koalice pro Cheb 6,43 %, Hnutí 2018 
5,20 %, ODS ve spolupráci s KDU- SL a ne-
závislými kandidáty 5,08 %, Svoboda a p ímá 
demokracie – Tomio Okamura (SPD) 3,65 %, 
PRO Zdraví a Sport 2,97 %, eská strana soci-
áln  demokratická 2,83 %, Strana svobodných 
ob an  1,53 %, Za istý Cheb 0,41 % a Strana 
soukromník  eské republiky 0,13 %.
Do nového zastupitelstva byli zvoleni: Mgr. An-
tonín Jalovec, doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, 
MUDr. Ilja Horník, Ji í erný, Mgr. Jan Ží-
dek, JUDr. Martin onka, Ing. Pavel Bohánek, 
Mgr. Ladislav Hrubý, Mgr. Markéta Mašková, 
Mgr. Milan K tek, Mgr. Lenka Šebová, Michal 
Ou ada, Bc. Ond ej Behina, Ing. Michal Polák, 
Ing. Milan Brych, Hana Lu áková, Radek Vo-
mo il (všichni VOLBA PRO M STO CHEB), 
Mgr. Zden k Hrkal, Gabriela Dostálová, Fi-
lip Kadlec, Ing. Jan Vrba, Ing. Leoš Hor i ka 
(všichni ANO 2011), Ing. Pavel Hojda, Hele-
na Kobrová (oba Komunistická strana ech 
a Moravy), Mgr. Bc. Ond ej Špendlí ek, Ladi-
slav Tkaczyszyn (oba eská pirátská strana), 
MUDr. Karel Tyrpekl, Mgr. Marie Mudrová 
(oba Koalice pro Cheb), RNDr. Gabriela Licko-
vá (Hnutí 2018) a MUDr. Jan Svoboda (ODS 
ve spolupráci s KDU- SL a nezávislými kan-
didáty).
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TIP NA LISTOPAD: 16. 11. – koncert skupiny SLZA v KC Svoboda (více na str. 8)

M STO CHEB

Jaké jsou výsledky 
povolebních jednání?

Na základ  výsledk  komunálních voleb a ná-
sledných jednání by m sto m la ídit koalice 
složená z Volby pro m sto Cheb, eské pirát-
ské strany, Koalice pro Cheb a Hnutí 2018. 
Zástupci t chto politických subjekt  se dohod-
li na tom, že na posty starosty a místostarost  
bude koalice podporovat nominanty Volby pro 
m sto Cheb, a to Mgr. Antonína Jalovce na 
post starosty, doc. Dr. Ing. Miroslava Plevné-
ho na post 1. místostarosty a Ji ího erného 
na post 2. místostarosty. V devíti lenné rad  
m sta by Volba pro m sto Cheb m la mít ješt  
další t i zástupce. Nominováni jsou MUDr. Ilja 
Horník, Mgr. Jan Žídek a Mgr. Ladislav Hru-
bý. eská pirátská strana, Koalice pro Cheb 
a Hnutí 2018 mají pak v rad  mít po jednom 
zástupci. Nominováni jsou Mgr. Ond ej Špend-
lí ek, MUDr. Karel Tyrpekl a RNDr. Gabriela 
Licková.

Byty v modrém v žáku 
se dokon ují

Práce na rekonstrukci bývalé vysokoškolské 
koleje, tzv. modrého v žáku,  nišují. Ve ty-
ech spodních podlažích funguje od ervna 

m stská ubytovna pro sportovce i um lce, kte-
í do Chebu p ijížd jí na krátkodobé pobyty. Ve 

zbývající ásti objektu se nyní dokon ují byty 
menších velikostí. V šesti podlažích bude 42 by-
tových jednotek o velikostech od garsoniéry po 
2+kk. Vybaveny budou kuchy skými linkami, 
sociálním za ízením i úložnými prostory. Ho-
tovy by m ly být v listopadu.

ást nových byt  bude sloužit pro ubytování 
léka , zdravotních sester, u itel  a dalších pro-
fesí, kterých je v Chebu nedostatek. Zbylé chce 
m sto nabídnout k pronájmu ve výb rových 
ízeních s elektronickou aukcí nájemného. Mi-

nimální výše nájemného má init 85 korun za 
metr tvere ní u garsoniér a 75 korun za metr 
tvere ní u v tších byt .

OCEN NÍ DÁRC . V ob adní síni se uskute nilo slavnostní p edání medailí prof. Jana Jan-
ského bezp ísp vkovým dárc m krve z Chebu a okolí. Zlatou medaili za ty icet odb r  tady 
z rukou p edstavitel  m sta a eského erveného k íže p evzali Lubomír D ímal, Jaroslav Ha-
zuka, Ing. Tomáš Heczko, Filip Kastl, Antonie Klierová, Petr Korpuš ák, Františka Mašková, 
Jaroslav Odehnal, Radek Pejsar, Tomáš Turek a Jan Vale ka. St íbrnou medaili, ud lovanou 
za dvacet odb r , obdrželi Lukáš Adam, Radek B lina, Petra Dicsová, Jaroslav Horák, Miloš 
Kastl, Radek Kohout, Jaroslav Melichar, Martina Schestagová, Zde ka Sko epová, Pavel Sutr, 
Veronika Vávrová a Ing. Kate ina Ventrubová, Ph.D. Nositelem bronzové medaile, ud lované 
za deset odb r , se pak stal Tomáš Lenc.

NEPŘEHLÉDNĚTE...NEPŘEHLÉDNĚTE...
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Zkušební provoz Senior dopravy 
byl prodloužen do konce roku

Na základ  vyhodnocení dosavadního zkušebního provozu Senior dopra-
vy Cheb rozhodla rada m sta o jeho prodloužení až do konce roku 2018. 
Zárove  došlo ke schválení n kolika novinek. Vydávání m sí ních kupo-
n  nov  zajiš uje p ímo dopravce, nikoliv, jak tomu bylo dosud, odbor so-
ciálních v cí a zdravotnictví. „Praxe ukázala, že je zbyte né, aby si klienti 
chodili pro nové kupony na ú ad. Proto jsme systém zjednodušili. Senio i 
si te  mohou kupony vym nit p ímo u idi e vozidla taxi. Musí však u sebe 
mít platnou pr kazku, kterou stále vydává odbor sociálních v cí a zdra-
votnictví,“ vysv tlila vedoucí zmín ného odboru Anna Doubková.
Další novinkou je rozší ení seznamu lokalit, kam senior taxi zajíždí, o m st-
skou ást Háje nebo prodloužení provozní doby senior dopravy, aby ji 
mohli využívat i studenti Univerzity t etího v ku v Chebu.
Cenov  výhodná doprava vozy taxislužby pro seniory a zdravotn  posti-
žené, kdy jedna jízda p ijde na 20 korun, v Chebu zkušebn  funguje od 
za átku kv tna. Službu mohou vedle v kové skupiny 65+ využívat také 
držitelé pr kaz  ZTP a ZTP/P. Podmínkou je v obou p ípadech trvalé by-
dlišt  v Chebu. Zájemci si musí na odboru sociálních v cí a zdravotnictví 
za ídit pr kazku, ke které dostanou na každý m síc kupon na maximáln  
deset jízd. Do poloviny zá í bylo p itom vydáno celkem 224 pr kazek 
a uskute n no 1518 jízd.

Miroslav Stulák 
obdržel prestižní ocen ní Senátu

U p íležitosti státního svátku Dne eské stát-
nosti obdržel pedagog a manažer chebského 
gymnázia Mgr. Miroslav Stulák spolu s dal-
šími 20 osobnostmi z rukou p edsedy Senátu 
Milana Št cha st íbrnou pam tní medaili Se-
nátu Parlamentu eské republiky. Slavnostní 
akt prob hl v hlavním sále Valdštejnského 
paláce, který je sídlem Senátu.
Mgr. Miroslav Stulák se vedle pedagogic-
ké innosti v nuje celé ad  dalších aktivit. 
Každoro n  organizuje prestižní d jepisnou 
sout ž student  gymnázií z eské a Sloven-
ské republiky. Letos se uskute ní její již 

27. ro ník. P ipravuje také setkání student  chebského gymnázia s význam-
nými osobnostmi naší zem .
V roce 2012 obdržel Miroslav Stulák Cenu U ené spole nosti eské re-
publiky a v roce 2014 medaili Ministerstva školství, mládeže a t lovýcho-
vy I. stupn  za dlouhodobou vynikající pedagogickou innost.

Večírek pro seniory bude 13. 12.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zve seniory na tradiční 
předvánoční večírek, který se uskuteční ve čtvrtek 13. pro-

since od 16 hodin v Kulturním centru Svoboda.
Stále větší počet seniorů využívá této možnosti setkat se 

s přáteli, známými, pobavit se, zatančit si či zazpívat. K tanci 
a poslechu zahraje kapela Parohanka.

Vstupenky v ceně 50 korun bude možné v předprodeji za-
koupit v Turistickém infocentru na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad od 28. listopadu. Přijďte se s námi pobavit!

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 

PORADENSKÁ SLUŽBA OI. Každou první st edu v m síci fungu-
je na chebské radnici poradenská služba eské obchodní inspekce. Její 
pracovníci jsou zájemc m k dispozici vždy od 13 do 17 hodin v kance-
lá i vedoucího živnostenského ú adu – v budov  m stského ú adu v ulici 
26. dubna (u Komer ní banky), 1. patro, íslo dve í 37. 

NOVÁ ORDINACE. V Chebu za ala fungovat nová pneumologická 
ambulance MUDr. Ivany Johannové. Sídlí na adrese Divadelní nám s-
tí 593/3 (rohová vila, p ízemí). Ordina ní hodiny jsou od pond lí do 
tvrtka v dob  od 7.30 do 15 hodin. Telefonicky se je možné objednat 

v ordina ní dny od 8 do 11 hodin. 
Kontakt: tel.: 355 335 633, e-mail: info@pneumologiecheb.cz 

KRÁTCE
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CHEBSKÉ VÁNOČNÍ TRHY 2018
Sobota 1.12. 
17 h  Zvonkohra
17.01 h SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍCH TRHŮ
17.10 h ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
17.11 h JOSEF VOJTEK
17.35 h MICHAELA NOSKOVÁ
17.55 h Ponocný
Neděle 2.12. 
14 h Komorní lázeňský orchestřík dr. Pěnkavy
14.30 h BOHUŠ MATUŠ
17 h  Zvonkohra
17.01 h Pěvecké vystoupení – Kristina Kůtková 
17.25 h  Vyhlášení nejhezčích výrobků Ježíškovy dílny
17.30 h   BOHUŠ MATUŠ
17.55 h  Ponocný
Pondělí 3.12.
16.30 h Zpěvačka NELLY s kapelou
17 h Zvonkohra
17.01 h Soutěže na ledě
17.25 h Vyhlášení nejhezčích výrobků Ježíškovy dílny
17.30 h Zpěvačka NELLY s kapelou
17.55 h  Ponocný
Úterý 4.12.
16.30 h Sbor Luběnky
17 h Zvonkohra
17.01 h Sbor Luběnky
17.25 h Vyhlášení nejhezčích výrobků Ježíškovy dílny
17.30 h Sbor La Dolce Vita Sokolov
17.55 h Ponocný
Středa 5.12. – ČERTOVSKÝ REJ
16 h Soutěže na ledě s čerticí
16.30 h MAXIM TURBULENC
17 h Zvonkohra
17.01 h Čertovská pohádka
17.25 h Vyhlášení nejhezčích výrobků Ježíškovy dílny
17.30 h MAXIM TURBULENC
17.55 h Ponocný
Podrobný program na další dny najdete v příštím vydání radničních listů.
Kluziště a občerstvení bude v provozu až do 1. ledna 2019.
•  PRODEJNÍ STÁNKY 11-20 h (Šenk u kluziště do 21 h)
•  LEDOVÁ PLOCHA 9.30-14 h pro školy ve všední dny, 14-21 h pro veřejnost ve všední dny, 

9.30-21 h pro veřejnost o víkendech, půjčovna bruslí – 50 Kč, děti 30 Kč
•  JEŽÍŠKOVA DÍLNA 8.30-13 h pro školy ve všední dny, 14-19 h pro veřejnost ve všední dny, 

10-12 a 14-19 h pro veřejnost o víkendech (v bývalé restauraci Valdštejn na náměstí)
V průběhu trhů bude zpřístupněna vyhlídka na náměstí z radniční věže (Galerie výtvarného umění). 
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Dobrovolní hasi i p evzali 
slavnostní prapor i ocen ní

P i slavnostním setkání v ob adní síni radnice p evzali chebští dobrovol-
ní hasi i od p edstavitel  m sta nový slavnostní prapor, který jim dosud 
chyb l. Hasi ská tradice p itom v Chebu sahá až do roku 1865. A Sbor 
dobrovolných hasi  Cheb-Háje byl založen už v roce 1946, takže p ed 
dv ma lety oslavil 70. výro í vzniku. „P i r zných slavnostních p íle-
žitostech m ly okolní sbory s sebou vždy prapory a nám p išlo líto, že 
o takovou tradici p icházíme. Pustili jsme se proto do návrh , oslovili vý-
robce a p edevším m sto Cheb, zda by nám prapor pro oživení a udržení 
tradic nepo ídilo. Sen se stal skute ností a na ervnovém zastupitelstvu 
nám bylo po ízení a darování slavnostního praporu m stem jednomysln  
schváleno,“ sd lil velitel jednotky Sboru dobrovolných hasi  Cheb-Háje 
Pavel Pagá .
U p íležitosti slavnostního p edání praporu byli odm n ni i samotní hasi i, 
kte í obdrželi pam tní medaile vydané Sdružením hasi  ech, Moravy 
a Slezska k letošnímu 100. výro í vzniku samostatného eskoslovenska.

P ijmeme pracovnici na ob asnou výpomoc 
a zástupy do prádelny. Vhodné zejména pro 

d chodce. Bližší informace vám poskytne vrchní 
sestra paní Filípková, tel.: 702 041 266. 

AMICA CENTRUM s.r.o., Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb

M STSKÁ POLICIE INFORMUJE 
Tel.: 354 440 440, tís ová linka 156, www.mpcheb.cz 
Linka 156 je tís ovou linkou, která by se m la vyu-
žívat v p ípadech ohrožení zdraví, života nebo ma-
jetku, p ípadn  k oznámení podez ení na protiprávní 
jednání. Pokud budete na tuto linku volat, m li byste 
operátorovi jasn  a stru n  popsat, co se stalo a kde. 
Operátor po vás bude požadovat dopl ující informa-

ce, které sm ují k úsp šnému provedení úkonu nebo zákroku, a vaše 
jméno, tedy jméno oznamovatele. Pokud budete pot ebovat jakékoliv 
informace, nap íklad radu, jak ešit ur itý problém, používejte pevnou 
linku m stské policie 354 440 440. D kujeme. 
Operáto i m stské policie se asto setkávají s telefonáty lidí, kte í se 
z ejm  nudí a oznamují smyšlené p ípady. Výjimkou nejsou ani ve er-
ní nebo no ní telefonáty opilých ob an , mnohdy vulgární. Zneužití 
tís ové linky m že být p itom kvali  kováno jako trestný in, kde je 
možno uložit i trest odn tí svobody nebo  nan ní sankci.
Dobrou zprávou je, že zájem o práci u M stské policie Cheb stoupá 
a za íná se napl ovat personální stav. V tomto m síci odjíždí na kurz 
k získání osv d ení t i budoucí strážníci. Po úsp šném absolvování 
kurzu by se m li již v prosinci zapojit do hlídkové innosti. To zname-
ná, že bude více strážník  v ulicích. 

Andrea Lokingová, preventistka M stská policie Cheb

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, spole enské 

akce a zájezdy, p ísp vek na dovolenou, p ísp vek na penzijní p ipojišt ní po od-
pracování 1 roku, p ísp vek na dopravu do zam stnání p i dojížd ní nad 15 km,

• odborné vedení v adapta ním procesu,
• profesní r st a prohlubování znalostí.

Volná pracovní místa:
Referent/ka pro ekonomiku a administrativu odboru správy majetku

(obsazení pracovního místa na dobu ur itou)
Platová t ída:  9
Termín nástupu:  12. listopadu 2018 nebo dohodou
Hlásit se m žete: do 2. listopadu 2018 (v etn )
Bližší informace:   Ing. Pavol Van o, tel.: 354 440 186, e-mail: vanco@cheb.cz
Termín výb r. ízení:   8. listopadu 2018 od 8.30 h v budov  radnice na nám stí, kancelá  

vedoucího odboru správy majetku . 50 A
Bližší informace a nabídku dalších volných pracovních míst najdete na webu 

m sta www.cheb.cz pod odkazem Nabídka pracovních míst. 

Více na:
www.obytnysouboraleje.cz
První domy již ve výstavb
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LB MINERALS, s.r.o.
Tovární 431, 330 12  Horní B íza 

jeden z nejvýznamn jších výrobc  v oblas   dobývání a úpravy 
nerostných surovin hledá uchaze e na pozici:

MISTR
vaším úkolem bude vedení malého kolek  vu zam stnanc

Místem výkonu práce je Skalná, Vonšov
Požadujeme:

  st edoškolské vzd lání technického sm ru zakon ené maturitní 
zkouškou 

  kvali  kace pro bá skou innost výhodou
  uživatelskou znalost práce s PC, MS O   ce, SAP výhodou
  idi ský pr kaz sk. B

Nabízíme:
  možnost zúro ení profesních znalos   a zkušenos   
  odpovídající  nan ní ohodnocení, 13. plat
  zam stnanecké bene  ty v ro ní výši 12. 900 K , závodní stravování 
a další 

  zázemí silné stabilní spole nos   s adou sociálních výhod
  p átelské prost edí, pomoc a osobní p ístup p i zapracování
  p íležitost k profesnímu i osobnímu r stu

Nástup dle vzájemné dohody
Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete sv j životopis spole n  s kontaktními 
údaji na adresu:
LB MINERALS, s.r.o.
p. Jarmila Kastlová
Tovární 270, 351 34 Skalná
nebo e-mail: Jarmila.Kastlova@cz.lasselsberger.com
P ípadné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 354 505 120.

Nemáte práci nebo uvažujete o změně zaměstnání?

Chcete se seznámit s nabídkou pracovních příležitostí 
v regionu?

Zaměstnavatelé, nedaří se vám sehnat 
kvalitní zaměstnance?

VELETRHY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
V KARLOVARSKÉM KRAJI

zveme vás na

Program veletrhů:

· výstavní stánky zaměstnavatelů po celou  
  dobu konání 
· odborné přednášky (např. Jak napsat životopis, 
  Jak se prezentovat při pracovním pohovoru,
  Jak začít podnikat)
· odborné konzultace s personalisty 
  (zhodnocení životopisů, nácvik pracovních
  pohovorů)
· poradenství v oblasti stylu a vizáže

Termíny a místa konání:

7.11. 2018 v Chebu
(KC Svoboda)

vždy od 9 do 16 hodin

15.11.2018 v Sokolově 
(ISŠTE Sokolov – sportovní hala)

22.11. 2018 v Karlových Varech
(Lidový dům ve Staré Roli)

Účast je ZDARMA.

Více informací najdete na www.khkkk.cz nebo volejte +420 737 045 998 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

 Veletrhy se uskuteční v rámci projektu Ze školy odpovědně na trh práce II., registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726 

Institut pro zaměstnanost a rozvoj 
Karlovarského kraje, z.ú.

Chebské muzeum ekají velké opravy
Vážení a milí spoluob ané, Karlovarský kraj je z i-
zovatelem osmi p ísp vkových organizací v oblasti 
kultury, ve kterých jsou soust ed ny výjime né um -
lecké sbírky a p edm ty, jež vypovídají o historii re-
gionu a život  jeho obyvatel. Naší snahou je postup-
n  rekonstruovat objekty, v nichž tyto instituce sídlí, 
a modernizovat jejich vybavení. Ráda bych vám nyní 
v krátkosti p iblížila, jaké investice chystáme v Mu-
zeu Cheb a na co se m žete v nejbližší dob  t šit.

Následující roky budou v chebském muzeu ve znamení velkých oprav. Insti-
tuce se již od lo ského roku systematicky p ipravuje na rekonstrukci teplo-
vodního vytáp ní a novou elektroinstalaci. Z rozpo tu kraje byla na tyto ú e-
ly vy len na ástka 3,3 milionu korun a dalšími 3,5 miliony korun p isp je 
m sto Cheb, které je vlastníkem muzejní budovy. Za zhruba 1,6 milion korun 
dojde k zavedení kompletní datové sít  do expozi ních a výstavních pro-
stor a na to pak naváže instalace moderního expozi ního osv tlení. Vým na 
stávajícího nevyhovujícího systému za nový úsporný LED systém vyjde na 
4,8 milionu korun a bude pln  hrazena z rozpo tu kraje. Postupné technické 
zhodnocení budovy muzea vede k jedinému cíli, a sice k p íprav  nové expo-
zice, na jejíž ešení bude zpracován architektonický projekt. 
Jedním z dalších velkých projekt , na kterém aktuáln  pracujeme, je rekon-
strukce historického hrázd ného statku v Milíkov . Kraj chce v prostorách 
této jedine né kulturní památky z 18. století z ídit etnogra  ckou expozici. 
Ta zájemce seznámí s d jinami statku, s každodenním životem tehdejších 
obyvatel, s drobnou emeslnou a domácí výrobou i s tradicemi chebského 
folklóru. Stavba i p evzali objekt za átkem zá í letošního roku a p edpoklá-
dáme, že práce dokon í v roce 2021. Náklady na opravu a zp ístupn ní statku 
dosáhnou 24,5 milionu korun, p i emž na realizaci projektu se nám poda ilo 
získat dotaci z Integrovaného regionálního opera ního programu.
V ím, že chystané investice do chebského muzea a statku v Milíkov  p i-
sp jí nejen ke zkvalitn ní nabídky t chto kulturních institucí, ale samoz ej-
m  i k jejich v tší návšt vnosti. T ším se, že se potkáme p i prohlídce n -
které z nich. 

Mgr. Daniela Seifertová, nám stkyn  hejtmanky Karlovarského kraje
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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. 

NOC DIVADEL 17. LISTOPADU

10.30 – 12.30
VYSTOUPENÍ  ŽÁKŮ  LITERÁRNĚ  DRAMATICKÝCH  ODDĚLENÍ  

ZUŠ  V CHEBU A  AŠI 
Vystoupí žáci Jarmily Markové, Jaroslavy Havlíčkové a Pavly Hoškové.

14.00  – 15.00
STO LET ČESKOSLOVENSKA V CHEBSKÉM DIVADLE
Interaktivní hra  pro děti a hravé dospělé

14. 00 + 15.00
PROHLÍDKY ZÁKULISÍ
Podívejte se, co je za cedulí Nepovolaným vstup zakázán!

16.00
Ladislav Smoljak HYMNA / studio d
Inscenované čtení komedie o vzniku české národní písně

18.00
Duncan Macmillan VŠECHNY BÁJEČNÝ VĚCI / studio d
Antidepresivum pro jednoho herce a spoustu aktivních 
diváků

20.00
Florian Zeller PRAVDA
Francouzská veselohra o tom, že lhát je umění

Třetí listopadová sobota bude opět patřit Noci divadel!

PREMIÉRA
RAKOVNICKÁ 
VÁNOČNÍ HRA

Lidová barokní hra plná vánočních koled. 
Vystupuje dětský pěvecký sbor ZUŠ 

Jindřicha Jindřicha pod vedením 
sbormistryně Evy Kůrkové.

pátek 30. listopadu 
od 17 hodin
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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.

Kulturní přehled na listopad
Divadlo

tel.: 354 432 522
www.divadlocheb.cz
1.11.
Boryš umí po skalinách
Novodobé eské d jiny v zábavné pohybov  
tane n  inoherní show
Za . v 17 h
4.11.
Sn hová královna
Dobrodružný pohádkový muzikál pro celou 
rodinu
Za . v 16 h
6.11.
Sn hová královna
Za . v 8.30 a 10.30 h
7.11.
Podivný p ípad se psem
Svérázná detektivka, kde vyšet ovatelem 
je patnáctiletý autista
Za . v 10 a 19 h, za oponou
8.11.
S Pydlou v zádech
P edstavení Divadelní spole nosti Josefa Dvo áka
Za . v 19 h
10.11.
Absolvent
Kultovní p íb h o milostném trojúhelníku
Za . v 19 h
14.11.
Boryš umí po skalinách
Za . v 19 h
15.11.
Marie Stuartovna
Drama o kon  iktu dvou velkých žen anglické 
historie 
Za . v 19 h
16.11.
Marie Stuartovna
Za . v 10 h
17.11.
NOC DIVADEL
Odpolední program ZUŠ
Hymna, za . v 16 h, studio d
Všechny báje ný v ci, za . v 18 h, studio d
Pravda, za . ve 20 h
18.11.
Váno ní as s J  a Hele
D tské p edstavení Loudadla Praha
Za . v 15 h
19.11.
Váno ní as s J  a Hele
Za . v 8.30 a 10 h
22.11.
Zázrak v erném dom
Groteskní drama o pon kud nevyda ené rodinné 
snídani 
Za . v 19 h
27.11. 
Boryš umí po skalinách
Za . v 17 h
28.11.
Othello
Nesmrtelná klasika ve zpracování kladoucím 
d raz na pohybovou složku
Za . v 19 h
29.11.
Othello
Za . v 10 h
30.11.
Rakovnická váno ní hra
Lidová barokní hra o sporu t í král  a t í pastý  
o erstv  narozeného Ježíška s doprovodem 
sboru ZUŠ
Za . v 17 h, premiéra

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

3.11.
Folimanka Blues
Legendární kapela chebského rodáka Ladislava 
Jakla 
Klub Svoboda, za . ve 20 h

7.11.
Veletrh pracovních p íležitostí v Karlovarském 
kraji 
Hlavní sál, od 9 do 16 h
9.11.
První prodloužená tane ních kurz  pro mládež
Hlavní sál, za . v 19 h
12.11.
Andrés Godoy – kytara
Koncert jednorukého kytaristy z Chile, který 
pat í ke sv tové špi ce hrá  na tento nástroj 
Valdštejnská obrazárna, za . v 19 h
16.11.
Slza
Koncert v rámci Holomráz Tour 2018
Hlavní sál, za . v 19 h
17.11.
Cheb Model Show
Mezinárodní sout ž plastikových model
Hlavní sál, od 10 do 15 h, vstup volný
17.11.
BLACKMAILERS
Koncert k 25 let m chebské kapely, hosté: 
Titanic (Brno), Ereley a další
Klub Svoboda, za . ve 20 h
19.11.
Trabanti v Chebu - Velká cesta dom !
P ednáška Dana P ibán
Hlavní sál, za . v 19 h
20.11. 
Klenoty barokní židovské hudby
Koncert Kruhu p átel hudby
Valdštejnská obrazárna, za . v 19 h
22.11.

echomor 
Koncert v rámci Kooperativa Tour 2018 
k 30 let m skupiny
Hlavní sál, za . v 19 h 
23.11.
Záv re ná prodloužená tane ních kurz  pro 
mládež
Hlavní sál, za . v 19 h
23.-25.11.
XVI. Mezinárodní festival outdoorových  lm  
Podrobný program na www.outdoor  lms.cz 
Klub Svoboda, za . promítání v 17 a v 19.30 h
24.11.
Mia League Cheb 2018
Sout ž v pohybových a tane ních aktivitách
KC Svoboda, za . v 9.30 h
25.11.
Free Fler Market
Každoro ní možnost potkat se s tv rci sv ta 
 er.cz a nakoupit originální dárky pro své 

blízké, nebo jim je vytvo it na workshopech.
KC Svoboda, od 10 do 17 h, vstup volný
28.11.
Parti ka 2018
Zábavná improviza ní show. 
Hlavní sál, za . v 17.30 a 20 h

Kino Sv t
tel.: 354 437 722 
www.kinosvet.cz
1.-4.11. 
od 16 h
Louská ek a ty i íše
Mladá dívka se dostane do pohádkové íše...
od 18 h
Když draka bolí hlava
Nádherná esko-slovenská pohádka
od 20 h
Bohemian Rhapsody
Hudební dráha i nekontrolovatelná životní 
spirála Freddie Mercuryho 
3.11.
od 14 h
Louská ek a ty i íše - 3D
4.11. 
od 14 h

arod jovy hodiny
Kouzelník vyrobí hodiny odtikávající as do 
apokalypsy...

5.-7.11. 
od 17.30 
Zlatý podraz
P íb h o vášnivé lásce, basketbalu a život  
ve stínu politiky p edchozí generace
od 20 h
Po em muži touží
Nová eská komedie 
8.-11.11. 
od 16 h
Grinch
Animovaný  lm pro celou rodinu
od 18 a 20 h
Ten, kdo t  miloval
Komediáln  lad ný p íb h, který se natá el i na 
váno ních trzích v Chebu 
10.11. 
od 14 h
Grinch - 3D
11.11. 
od 14 h
P íb h ko ek
Nevšední a velkolepé dobrodružství líných ko ek
12.-13.11. 
od 17.30 h
Ten, kdo t  miloval
od 20 h
Dívka v pavou í síti
Adaptace úsp šného bestselleru 
14.11. 
od 17.30 h
Žalman aneb Naslouchám tichu zem
Dokumentární p íb h 
od 20 h
Coldplay: A Head Full of Dreams
Neuv itelná cesta k hv zdné sláv
15.-18.11. 
od 15 h
Fantastická zví ata: Grindelwaldovy zlo iny
Další díl úsp šného  lmu
od 17.30 h
Fantastická zví ata: Grindelwaldovy zlo iny - 3D
od 20 h
Ten, kdo t  miloval
17.11. 
od 13 h
Louská ek a ty i íše - 3D
18.11. 
od 13 h
Když draka bolí hlava
19.-21.11. 
od 17.30 h
Bohemian Rhapsody
od 20 h
Balón
Nato eno podle skute ných událostí v n kdejší 
NDR
22.-25.11. 
od 15.20 h
Grinch
od 17.30 h
Fantastická zví ata: Grindelwaldovy zlo iny
od 20 h
Mladí zabijáci
P íb h m sta, které se zbláznilo
24.11. 
od 12.50 h
Fantastická zví ata: Grindelwaldovy zlo iny - 3D
25.11. 
od 13.30 h
Pat a Mat: Zimní radovánky
Jak si poradí s váno ní výzdobou a jaké dárky 
si nad lí?
26.-28.11. 
od 17.30 h
Ten, kdo t  miloval
od 20 h
Útok z hlubin
Ponorka a speciální jednotka v širokém sv t  
pod hladinou...

29.11.-2.12. 
od 16 h

ertí brko
Neomylné ertí brko zapisuje v pekle lidské 
h íchy...
od 17.50 h
Robin Hood
Vzrušující ak ní podívaná
od 20 h
Vdovy
P íb hy ty  žen mající dluhy z trestné innosti 
mrtvých manžel

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, so 9-12 h

Pobo ka odd. pro d ti p i 3. ZŠ, Malé nám., 
tel.: 354 432 628, otev eno po a st  12-17 h
1.11. od 9 h (p ednášková místnost)
Virtuální Univerzita 3. v ku
Temno a jeho sv tla - 3. p ednáška
5.11. od 18 h (odd. studovna)
SOU EK

tená ský klub 
6.11. od 18.15 h (p ednášková místnost)
Rok 1878 
P ednáška - PhDr. Jakub Formánek
8.11. od 15 h (odd. pro d ti)
Po tení ko v knihovn  

tení d tem z knihy Michala Van ka Kouzelné 
pov sti našich kraj
8.11. od 18.15 h (p ednášková místnost)
Antarktida a toulky Patagonií
P ednáška - estmír Lukeš
9.11. od 18.15 h (p ednášková místnost)
Ve er p im ených depresí
Literární láze  v rámci festivalu Literární Fran-
tiškovy Lázn  - Mgr. Alena Vávrová a hosté
12.11. od 18.15 h (p ednášková místnost)
Kino v knihovn
Odnikud, režie: Fatih Akin, N mecko, Francie, 
2017 
13.11. od 18.15 h (p ednášková místnost)
Um ní dávat, um ní brát 
P ednáška - Bc. Sonia Sudimacová 
15.11. od 9 h (p ednášková místnost)
Virtuální Univerzita 3. v ku 
Osvícenství a jeho stíny - 4. p ednáška
15.11. od 14 h (odd. pro d ti)
Den poezie 
Recita ní odpoledne 
15.11., 22.11., 29.11. od 17 h (p ednášková 
místnost)
Kurz grafologie pro za áte níky
S Irenou Michalákovou 
16.11. od 17 h (p ednášková místnost)
Workshop k osv tové akci D tského úsvitu 
na téma Jinakost
19.11. od 18.15 h (p ednášková místnost)
Jóga smíchu
S sebou deku i karimatku a volné oble ení
20.11. od 18.15 h (p ednášková místnost)
Londýn - m sto s romantickým patosem 
P ednáška - PhDr. Jana Jebavá 
22.11. od 14.30 h (Ty  oCentrum Cheb)

tení do ucha
tení pro nevidomé a

22.11. od 15 h (odd. pro d ti)
Kutílek 
Kroužek výtvarných prací i pro nezapsané 
tená e, ú ast nutno nahlásit p edem 
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24.11. od 9 do 15 h (odd. pro d ti)
Den pro d tskou knihu  
Zápisné pro nové tená e ZDARMA, p edvá-
no ní dílni ky, prezentace didaktických hra ek, 
výprodej d tských knih
11 h - Jak ert m v pekle vyhasl ohe  - ma ás-
kové divadlo
14 h - Odkdy slavík krásn  zpívá - váno ní 
vystoupení d tí literárn  dramatického kroužku 
ZUŠ Cheb
27.11. od 18.15 h (p ednášková místnost)
Rok 1458. Ji í z Pod brad 
P ednáška - PhDr. Jakub Formánek 
28.11. od 15 h (p ednášková místnost)
Tvo ivá dílna pro dosp lé
Ú ast nutno nahlásit p edem
29.11. od 9 h (p ednášková místnost)
Virtuální Univerzita 3. v ku
Zrození nebo obrození národa? - 5. p ednáška
30.11. od 18.15 h (p ednášková místnost)
Na skok za klokany
Letem sv tem o Austrálii, p ednáška - Ing. Petr 
Nejtek 

Muzeum Cheb
tel.: 739 322 499, www.muzeumcheb.cz 
nám. Krále Ji ího z Pod brad 3
Otevírací doba: denn  mimo pond lí a úterý 
9-17 h
Výstavy:
Kostelí ek boží, Kapitola ze Slabiká e návšt v-
níka památek
Výstava se zam ením na kostely, kaple a 
další sakrální památky je dopln na o sbírkové 
p edm ty ze sbírek Muzea Cheb a z vlastnictví 
Kanonie premonstrát  Teplá.
Cheb nebo Eger?
Výstava u p íležitosti 100. výro í vzniku repub-
liky p ipomene speci  ckou situaci Chebu v roce 
1918 a neklidný rok 1938.
Exkurze:
3.11.
Krajina kolem Hazlova v era a dnes
Sraz ve 12:15 p ed kostelem Povýšení sv. K íže 
v Hazlov , turisticky pom rn  náro ná trasa, 
obuv a oble ení do terénu, vlastní historické 
fotky k porovnání vítány. 

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:
Velký obraz: Divadelní opony v eských zemích 
19. až 21. století
Malá galerie:
Na dosah 3: Sou asné um ní z Lince
Potrvá do 25.11.
Labyrint sv ta a ráj mého srdce
Vernisáž spojená se slavnostním vyhlášením 
výsledk  prob hne 28.11. v 17 h
Výstava z depozitá e:
Osobní výb r VII. / Ivo Hucl – básník
K vid ní od 7.11.
Opus Magnum:
Otakar Nejedlý: Dub v Lánech
Museum Café:
Tereza í anová: Obrazy sv ta
P ednášky a vernisáže se konají od 17 h:

7.11. Marcel Fišer: James Whistler a jeho eské 
ozv ny - p ednáška

14.11. Richard Biegel: D jiny evropské archi-
tektury - p ednáška

21.11. V ra Vost elová: Praha versus region. 
N me tí architekti v echách kolem roku 1900 
- p ednáška

28.11. Labyrint sv ta a ráj mého srdce - 
vernisáž

Retromuseum
Design a životní styl 60. až 80. let v SSR
Výstavní sál:
Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona

Nad schody:
Rok 1968 v Chebu
Dokumenty ze sbírky Miloslava Brože a foto-
gra  e Waltera Ticheho
Výstava ve výloze: 
P edm ty z fotogra  í 

Galerie 4
tel.: 354 422 838, www.galerie4.cz 
Art Centrum Galerie 4, Františkánském nám stí 
30/1, otev eno: denn  mimo pond lí a svátk  
10-17 h
Výstavy:
Zna ka MICHAEL
Fotogra  cké práce student  pražské SŠ a VOŠ 
reklamní a um lecké tvorby a VŠKK pod 
vedením fotografa Vladimíra Kozlíka. B hem 
výstavy probíhá anima ní program pro školy - 
rezervace na pedagog@galerie4.cz
9.11. od 18 h
Ve er v klubu s vernisáží výstavy Igor Vozka: 
Krajina
Vernisáž výstavy fotogra  í krajiny Chebska 
10.11. od 13 h
M j kalendá
Workshop pro d ti od 7 let a mládež, rezervace 
na: pedagog@galerie4.cz
16.11. od 19 h
Pavel Maurer: Good Food Lover aneb Nežijte 
blb
Beseda se spisovatelem a milovníkem dobrého 
jídla s projekcí fotogra  í z autorova archivu, 
rezervace vstupenek na galerie4@galerie4.cz 
a tel.: 354 422 838 do 14.11.
23.11. od 19 h
Lubomír Stiburek: Kyanotypie 
P ednáška o historické fotogra  cké technologii 
s projekcí, rezervace vstupenek na:
galerie4@galerie4.cz a tel. 354 422 838 do 21.11.

D m d tí a mládeže Sova
Goethova 26, Cheb
www.ddmcheb.cz, tel.: 354 432 177
2.11. 
Nocovka: Na divokém západ
Noc plná sout ží, her a zábavy
3.11.  
Z pohádky do pohádky to jsou naše ekohrátky
Akce pro ty nejmenší od 2 do 6 let, výlet na Stein

Bohoslužby
Sbor Bratrské jednoty baptist
Libušina 4, tel.: 354 431 692, 
www.cheb.baptistcz.org

Pátky: Biblické hodiny - podrobný výklad Bible 
s diskusí, za .. v 19 h

Soboty: Setkání dorostu - za . v 16 h, setkání 
zam ené na porozum ní Bible a na aktuální 
témata zajímající mladé lidi

Ned le: Bohoslužby v 9:30 a 16 h, b hem 
ranních bohoslužeb probíhá „Ned lní besídka“ 
pro d ti - vyu ování Bible a k es anských zásad 
formou p im enou v ku d tí.
Rodinné centrum Pastelka - info na Facebooku 
@RCPastelka
2. Sbor Bratrské jednoty baptist
Centrum Sedmi ka, Mánesova 7, 
tel.: 355 327 111, www.bjbcheb2.cz, 
e-mail: bjbcheb2@seznam.cz 
Bohoslužby v ned li 9.30 h
Církev eskoslovenská husitská
Vrbenského 14
Bohoslužby pro ve ejnost se konají každou 
ned li od 9 h.
Možnost ukládání uren s poz stalými do colum-
bária (tel.: 351 151 195) 
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, 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
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

eckokatolická církev
Merklínská 1, Karlovy Vary, 
www.reckokatolikkv.estranky.cz, 
tel.: 731 619 671
Bohoslužby:
Ned le: od 8 h v chebském kostele sv. Václava 
(liturgie ve staroslov nštin )

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 10-17 h
Více na www.mikulas.farnostcheb.cz
mikulas@farnostcheb.cz, tel.: 608 656 557

Klub zdraví
www.energy-cheb.cz
Kostelní schody 1, Cheb, otev eno po 14-18 h, 
út 14-17 h, st 10-12 a 14-17 h, t 13-18 h, 
pá zav eno (v nutných p ípadech volejte 
603 486 331), prodej a poradenství k p írodním 
preparát m eské  rmy Energy
Po celý m síc nabízíme slevovou akci s názvem 
Jak se ú inn  chránit a bránit - poradenství 
a veškeré letáky na preparáty v klubu.

Terapeutické aktivity:
Pond lí - výklad karet s Na ou Raithel (nutno 
objednat na tel.: 603 787 821)

Úterý - m ení Supertronicem pro správný 
výb r preparát , lék , potravin, kosmetiky 
(vhodnost pro konkrétní organismus) 
s A. Chmelovou (nutno objednat 
na tel.: 724 965 773)

Zveme zájemkyn  na cvi ení pro st ední 
a vyšší v k - Pilates na rehabilita ních mí ích 
v t locvi n  6. ZŠ vedle bazénu. 

P ij te na zkušební hodinu. Kompletní informa-
ce v klubu i na tel.: 603 486 331.

Zubní pohotovost
vždy od 9 do 12 h
3.-4.11.
MUDr. Daniela Ku erová, 
Cheb, Americká 36
10.-11.11.
MDDr. Viera Luká ová, 
Cheb, Sládkova 1
17.11.
MUDr. Ond ej Mareš, 
Cheb, Dlouhá 13
18.11.
MUDr. Jana Marešová, 
Cheb, Dlouhá 13
24.-25.11.
MUDr. Zden k Socha, 
Cheb, 17. listopadu 18

Turistické infocentrum
tel.: 354 440 302, 354 440 304, fax: 354 440 330, 
e-mail: infocentrum@cheb.cz, www.tic.cheb.cz
otevírací doba: po-pá 9-17 h, 
so a ne 9-12.30 h, 13-17 h

Informujeme vás o kulturních akcích m sta Chebu. 
Nabízíme p edprodej vstupenek - KC Svoboda, 
Západo eské divadlo, Ticketportal, Karlovarské 
divadlo atd. 
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D kujeme, Chebané!
íjnové komunální volby p inesly Volb  pro m sto úsp ch, který je nepo-

rovnatelný s volebním ziskem jakéhokoliv politického subjektu v Chebu 
za posledních 20 let. Voli i zcela p ekreslili politickou mapu, jíž v Chebu 
dlouhodob  dominovaly dv  strany – SSD a ODS.
D kuji všem Cheban m, kte í p išli k volbám, a  už volili jakkoliv. Vy-
jád ili tím totiž svou ochotu starat se o v ci ve ejné a vyjád it sv j názor 
na další sm ování našeho krásného m sta. Ti z vás, kte í podpo ili kan-
didáty VPM, nám dali silný mandát, abychom náš volební program mohli 
uskute nit. Jsme na to p ipraveni. Vnímáme obrovskou d v ru, kterou 
jste v nás vložili, a budeme se snažit ji nezklamat. 
Politicky už se Cheb prom nil. Te  musí nastat zm na i ve fungování 
m sta a ve vztahu mezi m stským ú adem a ob anem. Budou to zm ny 
postupné, ale v íme, že za ty i roky, kdy naše úsilí zhodnotíte v dalších 
komunálních volbách, budete s našimi výsledky spokojeni.
Vy jste pomohli nám, já slibuji, že te  budeme pomáhat my vám.

Antonín Jalovec, lídr Volby pro m sto

Zastupitelstvo m žeme kontrolovat 
a dávat mu úkoly

Obyvatelé Chebu m žou kontrolovat a úkolovat zastupitelstvo. Nástro-
jem jsou tzv. osadní výbory. Zkušenosti s osadními výbory mají mnohá 
m sta. Blízká Aš by nám mohla být p íkladem. Aš má totiž t i osadní 
výbory. Jeden si založili obyvatelé z Mok in, druhý byl založen místními 
pro ásti Kopaniny, Doubrava. T etí je ustaven obdobn  pro Verné ov, 
Horní a Dolní Paseky. 
Je z ejmé, že nejenom z okrajových ástí, ale ze všech ástí m sta Cheb 
se obyvatelé m žou domluvit a založit si sv j osadní výbor. Aby nastala 
skute ná komunikace obyvatel s radnicí, je zapot ebí, aby osadní výbory 
vznikaly zdola, tam, kde jsou aktivní ob ané. Jinak nemají smysl a p ed-
stavovaly by jen zbyte né papírování.
Osadní výbor má minimáln  t i leny. P edsedu osadního výboru, který 
nemusí být lenem zastupitelstva obce, zvolí zastupitelstvo obce z ad 
len  osadního výboru. Osadní výbor má p ímo zákonem dány ur ité, 

pom rn  významné kompetence, které mu nem že nikdo odep ít. 
Osadní výbor je oprávn n p edkládat zastupitelstvu obce, rad  obce a výbo-
r m návrhy týkající se rozvoje ásti obce a rozpo tu obce, dále vyjad ovat 
se k návrh m p edkládaným zastupitelstvu obce k rozhodnutí, pokud se 
týkají ásti obce, a vyjad ovat se k p ipomínkám a podn t m p edklá-
daným ob any obce, kte í jsou hlášeni k trvalému pobytu v ásti obce, 
orgán m obce. Pokud p edseda osadního výboru na zasedání zastupitel-
stva obce požádá o slovo, musí mu být ud leno. Jestliže osadní výbor 
chce ur itou záležitost projednat na zasedání zastupitelstva obce, je jeho 
zákonným právem takový bod k projednání navrhnout, a to bu  p edem 
– kdy rada obce nebo starosta p ipravuje návrh programu zasedání zastu-
pitelstva obce, nebo p ímo na zasedání zastupitelstva obce. 
Poj te s námi tvo it m sto Cheb jako jeden celek. Obyvatelé z Dolního 
Pelh imova, Starého Hroz atova, Klestu nebo B ízy nad Oh í a mnozí 
další, dejte o sob  v d t. Pokud máte t i leny, kte í cht jí založit osadní 
výbor a cht jí se zapojit do rozvoje Chebu tam, kde bydlíte, ozv te se, a  
už zprávou na fb nebo SMS na tel.: 777 293 278 nebo pošlete e-mail na: 
lickova@cheb.cz. 

Gabriela Licková, Hnutí 2018

Co jsou otev ená data?
Otev ená data jsou od 1. ledna 2017 zakotvena i v eském právním ádu. Zá-
konem o svobodném p ístupu k informacím jsou de  nována jako „informace 
zve ej ované zp sobem umož ujícím dálkový p ístup v otev eném a strojo-
v  itelném formátu, jejichž zp sob ani ú el následného využití není omezen 
a které jsou evidovány v národním katalogu otev ených dat“. 
Zjednodušen  e eno se tedy jedná o informace, které jsou zve ejn ny kde-
koliv na internetu, je možné je stáhnout a zpracovat bez speciálního softwaru 
a lze je voln  používat k nekomer ním i komer ním ú el m. Tímto zp sobem 
jsou v eské republice publikovány t eba informace o p íjmech a výdajích 
ve ejných institucí, údaje z katastru nemovitostí, výsledky voleb nebo z t ch 
ryze praktických jízdní ády. 
Otev ená data jsou p ínosná pro všechny. Ob ané díky nim mají lepší p ehled 
o fungování ve ejných institucí a mohou využívat adu nových služeb. Z po-
hledu ú ad  jsou otev ená data cestou k jejich snazšímu vzájemnému sdílení. 
To povede k úbytku byrokracie i úsporám v rozpo tech ve ejných institucí.
Ústavou máme zaru eno právo na informace. Otev ená data p edstavují zp -
sob, jak toto právo p izp sobit sou asným technologickým možnostem. Ne 
náhodou jsou v dnešní informa ní spole nosti data n kdy nazývána jako ropa 
21. století. Narozdíl od ní se ale používáním neznehodnocují, ba naopak. 
Nelze, než si p át, aby svá data za alo v maximální možné mí e otevírat i m sto 
Cheb. Dohlédneme na to a rádi p i tom nabídneme pomocnou ruku.
Více informací najdete na webu www.otevrenadata.cz, který spravuje Open 
Society Fund.

Ladislav Tkaczyszyn, eská pirátská strana  

Milé Chebanky, milí Chebané, velice ráda budu pokra ovat v práci pro vás 
a naše m sto. Budu se podílet na rozvoji Chebu p edevším jako zastupitelka, 
která má své p edstavy. Mé cíle jsou rozumné, uskute nitelné a citlivé. D kuji 
všem svým voli m a voli m Hnutí 2018, že mne podporují. Díky také za 
vaši chu  pustit se do práce v komisích a výborech m sta. 
Díky vám se snažím o novou formu spolupráce. Novým nástrojem jsou osadní 
výbory. Jen pokud budete chtít vy, se m že nový zp sob komunikace politik  
s ve ejností poda it. Vyžaduje aktivitu jednotlivc , ale p edevším sousedské 
porozum ní a shodu. Ujiš uji vás, že nep estanu obhajovat zájmy Cheban , 
a t ším se p edevším na spolupráci s vámi.

Gabriela Licková, Hnutí 2018

Vždy správný nástroj 
 
Výrobce a prodejce nástroj  pro ezání, broušení, 
frézování a lešt ní. 
 
P ijme pracovníky/pracovnice na pozici 
 

Montážní d lník/ce výrobk  
z kombinovaných materiál  

 
Požadujeme: manuální zru nost, 
spolehlivost, dobrý zdravotní stav. 
Nabízíme: nástupní plat 18 804,- K  hrubého 
výd lku po dobu prvních 3 m síc , 
následuje úkolová mzda, lze dosáhnout až 
30 000,- K  hrubého výd lku / za m síc. 
 
Bližší informace na personálním odd lení.  
 
Nástup možný ihned.  
 
Nabízíme:  

- jistotu stálého zam stnání 
              v rodinné mezinárodní firm  

- odpovídající ohodnocení  
- firemní benefity (týden dovolené navíc, 

stravenky, motiva ní program) 
- p íjemné a ergonomické pracovní prost edí 

 
 

 
 

 
 
 
 

LUKAS CZ 
je významný regionální 
zam stnavatel 
a sociáln  odpov dný podnik,  
stabilní firma z perspektivního 
oboru  
se zahrani ní majetkovou ú astí. 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LUKAS CZ spol. s r.o. 
Tovární 478 
351 34 Skalná 
 
Tel.: + 420 357 070 618  
 
www.lukas-erzett.com 
e-mail: sterbova@lukascz.cz, 
nebo osobn  na personálním 
odd lení 
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Den pro d tskou knihu
Bývá to, v porovnání s ostatními dny na 
odd lení pro d ti, masakr, ale zážitky mají 
všichni hodn  p íjemné! Malí návšt vní-
ci, jejich rodi e, prarodi e a ur it  i naše 
knihovnice… e  je o tradi ní oslav  d t-

ské knihy, kterou letos p ipravujeme (op t v budov  knihovny u Komer ní 
banky) na sobotu 24. listopadu.
A co na návšt vníky od 9 do 15 hodin tentokrát eká? V oblib  jsou p ed-
váno ní dílni ky, výprodej d tských knih i nabídka zápisného pro nové 
tená e na rok zdarma. Po ítáme i s prezentací didaktických hra ek a po-

m cek, které jsme letos po ídili a za ali p j ovat minulý m síc. V 11 ho-
din navíc nabídneme ma áskové divadlo ´Jak ert m v pekle vyhasl ohe ´ 
a od 14 hodin váno ní vystoupení d tí literárn  dramatického kroužku ZUŠ 
Cheb ´Odkdy slavík krásn  zpívá.´
Srde n  zveme.

PhDr. Martina Kuželová, editelka M stské knihovny v Chebu

INFORMACE / INZERCE

Lidé bez domova a jejich šance
M sto Cheb podporuje celou škálu služeb, které mohou ob ané v nep íz-
nivé životní situaci využít. V t chto službách pracují profesionálové, kte í 
dovedou pomoci, poradit, problém vy ešit nebo alespo  nastavit cestu 
ešení. Je však zcela na v li konkrétního lov ka, zda t chto možností 

využije. Proto se ve ve ejném prostoru potkáváme s lidmi, o kterých ani 
nevíme, že nemají stálé bydlení, ale také s lidmi, u kterých na první po-
hled poznáme, že p ežívají tzv. bez st echy nad hlavou. Pro  nevyužijí 
služby, o kterých hovo íme? Každá služba má minimální pravidla. P i 
jejím využití je t eba dodržet ur itý režim. A v tom je asto problém.
Sociální pracovníci vyhledávají lidi v nep íznivé situaci a nabízejí jim 
možnosti zm ny v jejich životech, možnosti ešení. astokrát ale není na 
jejich stran  v le. Je to práce nelehká, n kdy „sysifovská“. N kdy se da í, 
n kdy se neda í, ale v úsilí sociální pracovníci nepolevují.

Bc. Anna Doubková, vedoucí odboru sociálních v cí a zdravotnictví

OD 21 200 K  DO 23 700 K
OD 28 000 K  DO 30 000 K  

ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO

KONTAKTUJTE NÁS:   
Na emailu nabor@penny.cz nebo  
na tel.: 607 021 950

PENNY 
Cheb

 BÝT I VAŠE PENNY!

 

V infocentru bude aukce pro útulek
Ve tvrtek 1. listopadu zahájí v Turistickém infocentru v Chebu vernisáž 
obraz  Romany Štrynclové a zárove  patnáctá aukce pro ko i í útulky le-
tošní 21. ro ník festivalu Literární Františkovy Lázn . Ve prosp ch útulku 
Konec toulání v Kraslicích namalovala brn nská výtvarnice obraz ko ky 
Pepinky. Autorka již 15 let úzce spolupracuje s ko i ími útulky, pro které 
maluje obrazy a organizuje aukce. Ve prosp ch útulk  už vydražila své 
olejomalby za více než 150 tisíc korun. „Nemaluji pouze ko ky, v mých 
kolekcích se objevují r zná témata a motivy, ale je pravda, že poslední 
dobou se mi chce malovat jen je. Mám ko ky prost  ráda. Kdo propadl 
jejich kouzlu, tak to chápe,“ komentuje své zam ení Romana.
Více se dozvíte na webu www.stryncl.cz. 

NECHTE SVÉ 
STAVEBKO  
ZDRAVĚ RŮST

Eva Rejfířová, generální reprezentant

Tel: 732 925 397

Email: eva.rejfirova@mpss.cz

Nabídka akce Prémie 2 000 Kč je platná do 14. 12. 2018. Detailní podmínky naleznete 

na www.modrapyramida.cz. Modrá pyramida si vyhrazuje právo akci kdykoliv ukončit.

Nyní s Prémií 2 000 Kč  

a zhodnocením 3,76 % ročně

modrapyramida.cz

Jedna z cen Patrimonium pro futuro 
zamí ila do Chebu

Jednu z Cen Národního památkového ústavu Pa-
trimonium pro futuro za rok 2017 získaly m sto 
Cheb a Nada ní fond Historický Cheb. Prestižní 
ocen ní si ze slavnostního vyhlášení výsledk  
sout že, které se konalo na zámku v Jind ichov  
Hradci, odnesly v kategorii Prezentace hodnot za 
vytvo ení prohlídkové trasy Pod st echami cheb-
ských dom  – cesta nap í  staletími. Tato trasa 

byla zprovozn na díky úsilí m stského nada ního fondu, jehož aktivitám 
ale p edcházely dva roky spolupráce m sta Cheb s územním pracoviš-
t m Národního památkového ústavu v Lokti na systematickém pr zkumu 
a dokumentaci historických krov  v centru Chebu. Díky týmu nadšených 
lidí z m stského ú adu, který se postupn  kolem vznikající prohlídkové 
trasy vytvo il, jsme mohli v Jind ichov  Hradci cenu za p íkladnou pre-
zentaci kulturního d dictví p evzít. Cena má podobu diplomu a pam tní 
plakety a za její ud lení je t eba pod kovat všem, kte í ochotn  a mnohdy 
nad rámec svých pracovních povinností pomáhali stvo it produkt, který je 
dnes nazýván chebským fenoménem. Jsou to lidé, kte í vnímají památky 
a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uv domují 
si význam kulturního d dictví pro naši identitu a p istupují odpov dn  
k jeho zachování.
Toto ocen ní by nás mohlo a m lo inspirovat a podn covat k dalším po-
zitivním krok m, sm ujícím k využití hodnoty, kterou v sob  komplex 
historických krov  m š anských dom  na nám stí Krále Ji ího z Pod -
brad nese.

PhDr. Marcela Braba ová, jménem správní rady NFHCH
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Cheb má trojnásobné mistry sv ta

Po 18 letech fungování Sportovního tane ního studia MAGICSTAR se nám 
povedlo dosáhnout na ty nejvyšší mety. Ale postupn . V p lce zá í odlet lo 
40 d tí z našeho studia reprezentovat m sto Cheb a naši republiku na Mis-
trovství sv ta mažoretek MWF do Kapského M sta v Jihoafrické republice. 
D ti se sem probojovaly s p ti formacemi v disciplínách baton velká formace, 
mini formace a velká formace pompons. A jak usp ly? Tane ní t ída Panenky 
(v k 6-9 let) se stala mistry sv ta. Zlatou medaili za velkou formaci baton si 
z Kapského M sta odvezla také Zlatí ka (v k 9-12 let). Formace Show Dan-
ce I (6-12 let) vybojovala sv j první titul mistr  sv ta za choreogra  i Pearl 
Harbor, která sklidila ne ekaný úsp ch. V této formaci sout žili i dva chlapci, 
kte í se stali milá ky publika. Mini formace kadet se umístila na krásném dru-
hém míst  a formace mini senior na míst  sedmém.
Cht la bych íct, že jsem na všechny d ti neskute n  pyšná. Nejen proto, že na 
mistrovství podaly výjime né výkony, ale i za to, že dokázaly ob tovat letní 
prázdniny a tvrd  trénovat.
Ale tohle vše by nebylo, kdyby nás m sto nepodpo ilo ástkou 500 tisíc korun 
a zárove  nás nepodporovalo celoro n . Cht la bych za to moc pod kovat. 
Naši cestu podpo il také Karlovarský kraj, a to ástkou 50 tisíc korun. Samoz ej-
m  d kujeme i všem sponzor m, malým i v tším podnikatel m, kterým jsme 
nebyli lhostejní. Pod kování pat í rovn ž St ední zdravotnické škole za poskyt-
nutí prostor na trénování. V neposlední ad  d kuji rodi m, protože bez jejich 
podpory a nadšení by se neuskute nilo nic a nebylo by ani žádné studio.

Jaroslava Novotná, choreografka

Chebští karatisté p ivezli z Prahy 
t i medaile

Za átek závodní sezóny p inesl karatist m z oddílu FaPo shotokan-ryu 
Cheb t žkou zkoušku v podob  ú asti na Mezinárodním mistrovství 

eské republiky v Praze, na kterém se p edstavily více než ty i stovky 
závodník  ze 17 stát . Zápasy korigovali mezinárodní rozhod í asto 
s nejvyššími licencemi. 
Lenka Macková z chebského oddílu nastoupila nejprve v disciplín  kata 
(sestava podle daných pravidel), kde podlehla pouze domácí závodnici 
a získala st íbrnou medaili. V druhé disciplín , kumite (zápas), nedala už 
soupe kám šanci. Ve strhujícím  nále porazila slovenskou závodnici a p i-
vezla do Chebu mistrovský titul. Úsp ch malé chebské výpravy podtrhl 
František Fara, který obsadil v disciplín  kumite t etí místo.

FaPo shotokan-ryu Cheb  

Chebský vrha  se na sv tovém 
šampionátu neztratil 

Mistrovství sv ta ve vrhu nožem a sekerou, které se konalo v Campu Indi-
ana Janovice u Rýma ova, se zú astnil i chebský borec Miroslav Cornel. 
A v konkurenci 160 závodník  ze 16 stát  si nevedl v bec špatn . Na 
za átek obsadil v disciplín  extrémní walkback, což je vrh sekerou po-
stupn  ze vzdálenosti 4 až 12 metr , velmi slušné 10. místo. Pak už p išel 
na adu vrh sekerou na  guru. Po úsp šné kvali  kaci postoupil do  nále, 
kde bojovalo 13 nejlepších borc . V n m se mu poda ilo smazat bodovou 
ztrátu z kvali  kace na nejlepší p tici závodník . V záv re ném rozhozu 
pak nesta il pouze na Rusa Konstantina Malysheva a po dramatické kon-
covce skon il druhý! O vít zi p itom rozhodl pouze jediný zásah.
Po úsp šném šampionátu se Miroslav Cornel zú astnil také  nále es-
kého poháru v hodu oboustrannou sekerou v eských Bud jovicích. Zde 
se mu poda ilo vybojovat 7. místo, ímž si oproti lo sku polepšil o jednu 
p í ku.
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Mladí basketbalisté se p ipravovali 
na novou sezónu

Mladí basketbalisté Lokomotivy ve v ku 10 až 14 let se na novou sezónu 
p ipravovali formou p ím stského tábora v chebské sportovní hale. Zú-
astnilo se ho 17 hrá  a všichni vydrželi až do konce. V rámci soust e-

d ní jsme se zam ili na individuální dovednosti, st elbu, rychlý protiútok 
a r zné herní situace. Kluci si také zab hali v písku na plovárn  D enice a na 
Zlaté dráze v areálu na levém b ehu Oh e. Vyzkoušeli si i hodinu jógy pod 
vedením Ji iny Ronnerové nebo aerobik pod vedením Hanky Lu ákové 
z Trinity. V pr b hu celého týdne bojovali o umíst ní v r zných sout -
žích. Na záv r prob hlo vyhlášení vít z  – hra 1 na 1: 1. místo - Robert 
Seaborn, 2. místo - Jakub Novotný, 3. místo - Petr Veselý, hra 3 na 3: 
1. místo - Jakub Novotný, Vladimír Krýsl, Jan Volek, nejlepší st elec: 
Vladimír Krýsl, nejlepší obránce: Mat j Tvar žek, nejv tší zlepšení: Jan 
Volek, nejužite n jší hrá : Jakub Novotný.
Hrá i si také zvolili kapitána pro nadcházející sezónu. Stal se jím Robert 
Seaborn.
Na záv r chceme pod kovat Lokomotiv  Cheb, Josefu He mánkovi, 
Hosp dce na Hrab cím za skv lé ob dy a spole nosti CHETES s.r.o., za 
sponzorský dar.

Bc. Vladimír Krýsl, trenér

Oddíl rádiového orienta ního b hu 
a orienta ního b hu informuje

Sportovní oddíl ROB a OB Cheb navázal svými sportovními výsledky na 
p edchozí úsp šnou sezónu. Naši závodníci se na p elomu ervna a erven-
ce zú astnili Mistrovství sv ta žák  a dorostu, které se konalo v Doksech 
u Máchova jezera. Petra Li áková tam vybojovala v závodu v pásmu 144 MHz 
st íbrnou medaili a spolu s Nelou Stahlovou získali zlato v sout ži družstev 
v kategorii dorostenek. Další medaile si z klání jednotlivých tým  p ivezli: 
zlato a st íbro Petr Král (starší žáci), zlato Laura Gillarová (starší žákyn ) 
a dvakrát bronz Jan Trpák a Samuel Svatek (dorostenci). 
Na Mistrovství R v disciplínách dlouhá tra , krátká tra , sprint, štafety a foxoring 
se naši závodníci umístili 9x na prvním míst , 9x na druhém a 7x na t etím míst . 
Na dalších republikových závodech pak 13x zvít zili, 15x byli druzí a 13x t etí.
Vedle ROB jsme absolvovali i závody oblastního žeb í ku v orienta ním b hu, 
kde jsme obsadili 6x první místo, 3x druhé místo a 4x t etí místo. Zú astnili 
jsme se i Krajského p eboru škol v OB v Mariánských Lázních. 

Za átkem ervence náš oddíl uspo ádal ty denní závody v ROB v Marián-
ských Lázních (Mistrovství R ve štafetách a foxoringu) za ú asti 170 spor-
tovc  ze ty  zemí. Krom  toho jsme po ádali šest závod  na krajské úrovni 
a dvanáct sout ží na místní a okresní úrovni. Letního soust ed ní v jižních 

echách se zú astnilo 45 sportovc . 
Druhou ned li v listopadu se rozb hne již 10. ro ník b žeckých závod  pro ve ej-
nost Chebská b žecká zima, jejíž výnos putuje d tem nemocným cystickou  bró-
zou. Více informací o innosti a výsledcích najdete na webových stránkách: 
www.ardf-cheb.cz.

Miroslav Vlach, oddíl ROB a OB Cheb

Ohlédnutí za prázdninami v Trinity

Prázdniny v SK Trinity Cheb byly op t ve znamení celkem ty  turnus  p í-
m stského tábora, kterých se zú astnilo na 120 d tí. Program byl sestaven 
z výlet , pohybových aktivit, návšt v IZS, dopravního h išt  a mnoha dalších 
zajímavých bod . Všem d tem d kujeme za ú ast a rodi m za d v ru. T ší-
me se na p íští rok.

SK Trinity Cheb

LB MINERALS, s.r.o.
Tovární 431, 330 12  Horní B íza 

jeden z nejvýznamn jších výrobc  v oblas   dobývání a úpravy 
nerostných surovin hledá uchaze e na pozici:

PROVOZNÍ ZÁME NÍK
vaším úkolem budou opravy a údržba strojních za ízení

Místem výkonu práce je Skalná u Chebu
Požadujeme:

  výu ní list v oboru 
  svá e ský pr kaz a praxe v oboru výhodou
  idi ský pr kaz sk. B

Nabízíme:
  práci v jednosm nném provozu
  možnost zúro ení profesních znalos   a zkušenos   
  odpovídající  nan ní ohodnocení, 13. plat
  zam stnanecké bene  ty v ro ní výši 12.900 K , závodní stravování a 
další 

  zázemí silné stabilní spole nos   s adou sociálních výhod
  p átelské prost edí, pomoc a osobní p ístup p i zapracování
  p íležitost k profesnímu i osobnímu r stu

Nástup dle vzájemné dohody
Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete sv j životopis spole n  s kontaktními 
údaji na adresu:
LB MINERALS, s.r.o.
p. Jarmila Kastlová
Tovární 270, 351 34 Skalná
nebo e-mail: Jarmila.Kastlova@cz.lasselsberger.com
P ípadné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 354 505 120.
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Zprávi ky z jedni ky
Za átek nového školního roku byl plný zážitk . V zá í se vypravili žáci 
druhého stupn  v ele s paní u itelkou Jitkou Bílkovou, která vše zorga-
nizovala, na týdenní jazykový pobyt do Anglie. Dle fotek a vypráv ní 
zú astn ných si to všichni p kn  užili. Další zá ijovou akcí naší školy 
byl cykloturistický kurz na Božím Daru, který pro žáky druhého stupn  
p ipravila paní u itelka Jana Horná a pan u itel Ond ej Brš ák. 
V íjnu se op t rozjel koloto  sportovních sout ží. Jako první se rozb hla 
série závod  v p espolním b hu. Naše dvanácti lenné družstvo 1. stupn  
(šest d v at a šest chlapc ) si zatím vede fantasticky. Jak v okresní skupi-
n  (souboj chebských škol), tak i v okresním kole vybojovalo první místo! 
Tímto výsledkem si naši reprezentanti zajistili postup do krajského  nále. 
Gratulujeme a držíme palce!
Do krajského kola se také probojovali naši ty i žáci z 1. stupn  ve v do-
mostní sout ži „Logická olympiáda“. Do této sout že se v kategorii 3. až 
5. ro ník zapojilo v Karlovarském kraji 342 žák . Našimi úsp šnými eši-
teli jsou Daniel K ourek, Lukáš Vyhnálek, Josef Mecner a Petr Koloc. Ti 
se vydají 2. listopadu do Karlových Var  na krajské kolo. Kluci, držte se! 
P edloni se naše škola zapojila do evropského projektu „Ovoce a zeleni-
na do škol“, který je  nan n  podporován Evropskou unií. Letos p ibyl 
další projekt, a to „Mléko do škol“, takže žáci naší školy dostávají jednou 
týdn  erstvé ovoce nebo zeleninu a k tomu jednou týdn  mléko (250 ml) 
i jogurt.  

Mgr. Lenka Šebová, 1. ZŠ Cheb

Žáci z ech a N mecka natá eli 
krátké  lmy

Na chebské radnici byl slavnostn  zakon en esko-n mecký projekt na pod-
poru mediální výchovy, do kterého se zapojili žáci Základní školy Skalná 
a partnerské Realschule Kemnath. Ti za asistence odborník  z organizace T1 
– Grenzüberschreitendes Jugendmedienzentrum Oberpfalz Nord natá eli ve 
smíšených skupinách krátké  lmy na téma P edsudky. Nejprve museli vytvo-
it scéná , poté nato it dostate né množství záb r  a na konec  lm sest íhat. 

Vlastnímu natá ení p edcházely seminá e s jazykovými animátory a medi-
álními pedagogy. Projekt byl  nancován p eshrani ním sdružením Euregio 
Egrensis a Rotary kluby Cheb a Stiftland.

Wlaštovka je v novém hnízd
P es letní prázdniny prob hly v bývalé mate ské škole v chebských Há-
jích velké stavební úpravy, jejichž cílem bylo p ipravit krásné prost edí 
pro žáky waldorfské základní školy Wlaštovka. S velkou podporou a po-
mocí rodi  byly upraveny t i t ídy, prostor pro družinu, jídelna a zárove  
rozlehlá zahrada. Žáci 1., 2. a 3. t ídy a jejich pedagogové se tak zabydlují 
v novém, tém  rodinném hnízd , ve kterém se u í b žným p edm t m 
v jiném podání, ale také kreslení forem, pletení i hraní na  étnu. Všich-
ni zájemci a p íznivci si mohou nové hnízdo prohlédnout u p íležitosti 
Váno ního jarmarku, který se bude konat v sobotu 1. prosince od 13 
do 18 hodin. 

Denisa Morkesová

Pozvánka na Dny otev ených dve í 
chebského gymnázia

Gymnázium Cheb, p ísp vková organizace, zve 
uchaze e o studium, jejich rodi e i další zájem-
ce na Dny otev ených dve í, které se uskute ní 
4. prosince 2018 a 5. února 2019, vždy od 16 
do 18 hodin.
Ú astníci se sejdou v 16 hodin v nové aule Ja-
zykového a komunika ního centra (vchod do 

p ístavby je z k ižovatky Goethovy a Nerudovy ulice), kde dostanou in-
formace p edevším k p ijímacímu ízení a obdrží informa ní materiály. 
Potom si budou moci prohlédnout školu a její vybavení. P ipraveny budou 
zajímavé ukázky z hodin chemie, biologie, fyziky a zem pisu. Prob hne 
také ukázka programu ve školním planetáriu.
Pro uchaze e o ty leté studium z 9. t íd základních škol je též p ipraven 
Týden otev ených dve í (od 3. do 7. prosince 2018), p i kterém si jeden 
den vyzkouší, jaké to je být žákem prvního ro níku Gymnázia Cheb. Dal-
ší informace týkající se p ijímacího ízení najdete na stránkách:
www.gymcheb.cz pod odkazem Uchaze i. T šíme se na vaši návšt vu.
Kontakty:  tel.: 739 322 319, 739 322 446, 734 173 927, 

e-mail: gymcheb@gymcheb.cz

Školka na Skalce bude mít výro í
V prosinci 2018 uplyne 40 let od zahájení provozu mate ské školy na 
sídlišti Skalka. P ij te si s námi 7. prosince v 18 hodin uplynulá léta 
p ipomenout. P ipravena bude prohlídka budovy, krátké vystoupení d tí 
a p íjemné posezení p i malém ob erstvení. Tímto srde n  zveme bývalé 
zam stnance MŠ a jeslí.

Vedení a zam stnanci MŠ Cheb, Do Zátiší 3

MDO v Ma arsku ve zlatém pásmu
Ve dnech 5. až 7. íjna se M stský dechový orchestr Cheb s tane ní sku-
pinou Jaroslavy Havlí kové zú astnil mezinárodního hudebního festivalu 
v ma arském m st  Mór. V rámci festivalu prob hla koncertní sout ž 
s vystoupením tane ních skupin. V konkurenci 10 orchestr  ze 6 zemí 
(Ma arsko, Slovensko, SRN, Slovinsko, R a Polsko) získal MDO zlaté 
pásmo. Cht l bych pod kovat všem len m za vzornou reprezentaci. Zá-
rove  d kuji m stu Cheb za podporu naší celoro ní innosti, díky které 
jsme se mohli festivalu  zú astnit.

Ji í Smitek, editel ZUŠ Cheb

Vždy správný nástroj 
 
Výrobce a prodejce nástroj  pro ezání, 
broušení, frézování a lešt ní. 
 
 
 
P ijme pracovníka/pracovnici na pozici 
 
Skladník, obsluha manipula ních vozík  

 
Požadujeme: Manuální zru nost, dobrý 
zdravotní stav, trestní bezúhonnost. 
Jedná se o HPP, dvojsm nný provoz, 
idi ské oprávn ní na VZV výhodou, 

výhodou áste ná znalost n meckého 
jazyka.  
 
Nástup možný ihned.  
 
Nabízíme:  

- jistotu stálého zam stnání 
                v rodinné mezinárodní firm  

- odpovídající ohodnocení  
- firemní benefity (týden 

dovolené navíc, stravenky, 
motiva ní program) 

- p íjemné a ergonomické 
pracovní prost edí 

 
 

 
 

 
 
 
 

LUKAS CZ 
je významný regionální 
zam stnavatel 
a sociáln  odpov dný podnik,  
stabilní firma z perspektivního 
oboru  
se zahrani ní majetkovou ú astí. 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LUKAS CZ spol. s r.o. 
Tovární 478 
351 34 Skalná 
 
Tel.: + 420 357 070 618  
 
www.lukas-erzett.com 
e-mail: 
sterbova@lukascz.cz, 
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Základní um lecká škola informuje
Vážení p átelé, v listopadu se v Karlových Varech koná Festival tvorby 
ZUŠ Karlovarského kraje, kterého se zú astní i žáci naší školy. V pond -
lí 19. listopadu m žete od 19 h zhlédnout Ve er tance, následující den, 
20. listopadu v 19 h se v Karlovarském m stském divadle p edstaví žáci 
literárn  dramatického odd lení. Slavnostní koncert za íná 21. listopadu od 
19 h také v divadle. Ve tvrtek 22. listopadu se v 16 h uskute ní vernisáž 
výstavy ZUŠ v budov  krajského ú adu. Výstava potrvá do 21. prosince. 
Žáci literárn  dramatického odd lení pod vedením Jarmily Markové se 
p edstaví 17. listopadu na Noci divadel s pohádkou Šípková R ženka 
a s P íb hy z dalekého sv ta. Jana Cenknerová p ipravuje 2. školní kon-
cert, který si m žete p ijít poslechnout ve tvrtek 22. listopadu od 17 h 
do koncertního sálu školy. 

Eva Klimtová, zástupkyn  editele ZUŠ Cheb

Na tábo e se nejen bruslilo
Letos se v Chebu konaly dva turnusy p ím stského tábora zam eného 
na kole kové bruslení. P tat icet malých brusla  si pod vedením Kamily 
Da kové, Pavla Chrena a Sibyly Mjartanové užilo týden nejen na in-li-
ne bruslích. D ti se zdokonalily v technice bruslení (zastavení, obrátky, 
brzd ní, slalom, jízda v balíku, aj.), pom ily síly v závodech a prov ily 
své vytrvalostní schopnosti b hem výletu na bruslích do Nebanic. Kro-
m  bruslení se v novaly minigolfu, lezení v lanovém centru, koupání, 
mí ovým a deskovým hrám. Když pršelo, navštívily t locvi nu 6. ZŠ, 
p i velkých vedrech se jezdily koupat na D enici. Nejzda ilejšími akcemi 
na tábo e byly výlety na in-line dráhu Rolava do Karlových Var  a do 
Habartova. P i výlet  do Nebanic d ti ujely 10 km a za odm nu se svezly 
na koních. 
Moc d kuji za pomoc A. P lpánové, J. Singerové, R. Ko ímu a dalším 
rodi m malých brusla , kte í zajistili ob erstvení nebo odvoz auty. 
Zázemí pro konání tábora poskytl FC Cheb, o stravování ú astník  se 
postaral Erik Š astný a projíž ku na koních zajistila G. Faltusová. Na 
autobusovou p epravu d tí a odm ny p isp l Karlovarský kraj a Živý kraj. 
D ti si tábor naplno užily a již se t ší na podzimní kurzy in-line bruslení.

Mgr. Kamila Da ková

Vydalo m sto Cheb • Periodický tisk územního samosprávného celku • M sí ník
• Adresa redakce: M stský ú ad Cheb, nám stí Krále Ji ího z Pod brad 14, 350 20 Cheb
• I O: 00253979 • redak ní rada: Gabriela Dostálová, Eva Horná, Ing. Tomáš Ivani , 
Mgr. Antonín Jalovec, Mgr. Václav Sýkora, MBA • odpov dný redaktor Ing. Tomáš Ivani , 
tel.: 731 139 684 nebo 354 440 501 • Evidováno pod MK R 11487 • Náklad 22 000 ks • Zdarma 
• Distribuuje eská pošta • Vyšlo v Chebu 1. 11. 2018, ro ník XIX, íslo 11 • Tiskne Pro  -tisk 
group s. r. o., www.pro  tisk.cz
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NABÍDN TE SVÉ ZBOŽÍ A SLUŽBY
INZERCE V CHEBSKÝCH RADNI NÍCH LISTECH

uzáv rka
p íštího ísla:
13. 11. 2018

–  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

MDO Cheb a mažoretky zvou 
na oslavu 60. výro í!

Je to tak nedávno, co jsme spolu oslavili výro í padesáté, a už tu máme 
další kulatiny! I za posledních deset let odvedl M stský dechový orchestr 
Cheb s mažoretkami po ádný kus práce, p ivezl do našeho m sta spoustu 
ocen ní, zú astnil se ady pr vod , sout ží, koncert  a festival . Zveme 
proto všechny naše p íznivce na výro ní koncert do KC Svoboda, který 
plánujeme na 15. prosince 2018. 
A protože je to výro í opravdu významné, p ipravujeme ve er po koncer-
t  další program. Rádi bychom pozvali sou asné i bývalé leny, p átele 
a p íznivce MDO Cheb a mažoretek na spole né setkání neboli afterparty 
po koncert . K tanci a k poslechu samoz ejm  zahraje živá hudba, bude 
nachystáno menší ob erstvení, projekce fotogra  í a videí z dosavadního 
p sobení našeho uskupení a další. Pro lepší organizaci prosíme všechny, 
kte í mají o toto setkání zájem, aby svou ú ast potvrdili do 18. listopadu 
2018 bu  na FB události „MDO Cheb a mažoretky slaví 60 let“, nebo 
prost ednictvím e-mailu na adresu mdo.vyroci@seznam.cz. 

Za realiza ní tým oslav 60. výro í MDO Cheb Kate ina K tová

Outdoorové  lmy z celého sv ta 
uvidíte ve Svobod

Cheb se již po tvrté zapojí do prestižního festivalu outdoorových  lm , 
který po ádá Outdoor  lms Ostrava. 
Ve dnech 23.–25. listopadu promítne KC Svoboda 26 snímk  vybraných 
hlavními po adateli práv  pro naše m sto. Diváci zhlédnou b hem t í dn  
 lmy sportovní, dobrodružné, extrémní, cestopisné, adrenalinové a to od 

dvou minutového snímku až po celove erní horolezecký  lm. 
Šestnáctý ro ník Mezinárodního festivalu outdoorových  lm  za al 
5. íjna v Ostrav . Postupn  navštíví více než 60 míst v eské republice 
a na Slovensku. Do letošního ro níku se p ihlásilo neuv itelných 1289  l-
m  ze 100 zemí sv ta. Festivalová porota vybrala 126 snímk  z 29 zemí. 
Po et zahrani ních  lm  je nejvyšší ve festivalové historii. 
V Chebu se promítá v Klubu KC Svoboda vždy ve dvou blocích – od 17 
a 19.30 hodin. Každý blok je poskládán z r zn  dlouhých snímk . Návšt v-
ník si m že vybrat pouze jeden blok, ale samoz ejm  z stat i celý ve er. 
Podrobné informace a program najdou zájemci na www.outdoor  lms.cz. 

Mirka Pavlíková, dramaturgyn  KC Svoboda

Na poslední ást roku p ipravilo muzeum dv  zajímavé výstavy. Ta první 
s názvem „Kostelí ek boží. Kapitola ze Slabiká e návšt vníka památek“ 
p ipomíná osobnost historika um ní Jaroslava Herouta (1928–2015), který 
v roce 1978 vydal Slabiká  návšt vník  památek, jakýsi ilustrovaný klí  
k poznávání památkových objekt , jejich sou ástí a mobiliá e. Muzeum 
Cheb u p íležitosti výro í vzniku publikace a výro í autorova narození ote-
vírá Slabiká  na stránkách v novaných kostel m a kaplím a k výkladovým 
hesl m p ipojuje trojrozm rné p edm ty ze svých sbírek a z vlastnictví Ka-
nonie premonstrát  Teplá. Návšt vníci se seznámí se základními stavebními 
sou ástmi, vybavením a ú elem katolických sakrálních staveb. Kurátorkou 
výstavy je Michaela Bäumlová.
Druhá výstava s názvem „Cheb nebo Eger?“ byla uspo ádána u p íležitosti 
100. výro í vzniku republiky. Seznámí návšt vníky se speci  ckou situací 
Chebu v roce 1918 a neklidným rokem 1938 a bude možné ji zhlédnout 
v jednom ze sál  tzv. nové expozice do konce tohoto roku.
Pro naše malé „muzejníky“ jsme na noc z 2. na 3. listopadu v rámci muzej-
ní pedagogiky op t p ipravili oblíbené podzimní nocování, p i n mž bude 
krom  romantického p espání v prostorách muzea p ipraven doprovodný 
program. Chyb t nebude ani výtvarná dílna a malé dobrodružství.
V listopadu vyhlašujeme tradi ní váno ní výtvarnou sout ž tentokrát na 
téma „Váno ní zvon ní“. Zvonky a zvone ky od d tí z mate ských a základ-
ních škol z Chebu a okolí budou zdobit muzejní expozici do konce prosince. 
Ke 100. výro í vzniku republiky nabízíme základním školám z Chebu 
a okolí scénické tení „První republika“ v podání herc  Západo eského di-
vadla Jind icha Skopce a Petra Ba ka. D ti si v rámci p edstavení na vlastní 
k ži vyzkouší, jak probíhalo vyu ování p ed sto lety.

Muzeum Cheb

ZPRÁVY Z CHEBSKÉHO 
MUZEA  

Pod kování za pé i
Cht la bych pod kovat léka m a sest i kám z chirurgického, interní-
ho a ORL odd lení za pé i, kterou v novali p i hospitalizaci mé ma-
mince Božen  Pila ové. Velký dík pat í též sestrám a léka m z lé ebny 
Amica a kolek  vu z Domova pro seniory v Mírové ulici v Chebu. D kuji.

Miroslava Vá ová, dcera 
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Vždy správný nástroj 
 
Výrobce a prodejce nástroj  pro ezání, 
broušení, frézování a lešt ní. 
 
 
 
P ijme pracovníka/pracovnici na pozici 
 
Skladník, obsluha manipula ních vozík  

 
Požadujeme: Manuální zru nost, dobrý 
zdravotní stav, trestní bezúhonnost. 
Jedná se o HPP, dvojsm nný provoz, 
idi ské oprávn ní na VZV výhodou, 

výhodou áste ná znalost n meckého 
jazyka.  
 
Nástup možný ihned.  
 
Nabízíme:  

- jistotu stálého zam stnání 
                v rodinné mezinárodní firm  

- odpovídající ohodnocení  
- firemní benefity (týden 

dovolené navíc, stravenky, 
motiva ní program) 

- p íjemné a ergonomické 
pracovní prost edí 

 
 

 
 

 
 
 
 

LUKAS CZ 
je významný regionální 
zam stnavatel 
a sociáln  odpov dný podnik,  
stabilní firma z perspektivního 
oboru  
se zahrani ní majetkovou ú astí. 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LUKAS CZ spol. s r.o. 
Tovární 478 
351 34 Skalná 
 
Tel.: + 420 357 070 618  
 
www.lukas-erzett.com 
e-mail: 
sterbova@lukascz.cz, 
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