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Voliþi rozdali karty
na pĜíští þtyĜi roky
O 30 kĜesel v Zastupitelstvu mČsta Chebu usilovalo v Ĝíjnových komunálních volbách celkem 13 politických subjektĤ (pĜi posledních
komunálních volbách v roce 2014 to bylo
11 subjektĤ). V novém volebním období obsadí
VOLBA PRO MċSTO CHEB 17 kĜesel, ANO
2011 5 kĜesel, Komunistická strana ýech a Moravy, ýeská pirátská strana a Koalice pro Cheb
po 2 kĜeslech, Hnutí 2018 a ODS ve spolupráci
s KDU-ýSL a nezávislými kandidáty po 1 kĜeslu. Rozhodlo o tom 9 214 ChebanĤ z celkem
23 942 možných voliþĤ. Volební úþast tedy byla
38,53 % (v roce 2014 32,15 %).
VOLBA PRO MċSTO CHEB získala 45,22 %
hlasĤ, ANO 2011 13,35 %, Komunistická strana
ýech a Moravy 6,65 %, ýeská pirátská strana
6,53 %, Koalice pro Cheb 6,43 %, Hnutí 2018
5,20 %, ODS ve spolupráci s KDU-ýSL a nezávislými kandidáty 5,08 %, Svoboda a pĜímá
demokracie – Tomio Okamura (SPD) 3,65 %,
PRO Zdraví a Sport 2,97 %, ýeská strana sociálnČ demokratická 2,83 %, Strana svobodných
obþanĤ 1,53 %, Za þistý Cheb 0,41 % a Strana
soukromníkĤ ýeské republiky 0,13 %.
Do nového zastupitelstva byli zvoleni: Mgr. Antonín Jalovec, doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný,
MUDr. Ilja Horník, JiĜí ýerný, Mgr. Jan Žídek, JUDr. Martin ýonka, Ing. Pavel Bohánek,
Mgr. Ladislav Hrubý, Mgr. Markéta Mašková,
Mgr. Milan KĤtek, Mgr. Lenka Šebová, Michal
OuĜada, Bc. OndĜej Behina, Ing. Michal Polák,
Ing. Milan Brych, Hana LuĖáková, Radek Vomoþil (všichni VOLBA PRO MċSTO CHEB),
Mgr. ZdenČk Hrkal, Gabriela Dostálová, Filip Kadlec, Ing. Jan Vrba, Ing. Leoš Horþiþka
(všichni ANO 2011), Ing. Pavel Hojda, Helena Kobrová (oba Komunistická strana ýech
a Moravy), Mgr. Bc. OndĜej Špendlíþek, Ladislav Tkaczyszyn (oba ýeská pirátská strana),
MUDr. Karel Tyrpekl, Mgr. Marie Mudrová
(oba Koalice pro Cheb), RNDr. Gabriela Licková (Hnutí 2018) a MUDr. Jan Svoboda (ODS
ve spolupráci s KDU-ýSL a nezávislými kandidáty).

OCENċNÍ DÁRCģ. V obĜadní síni se uskuteþnilo slavnostní pĜedání medailí prof. Jana Janského bezpĜíspČvkovým dárcĤm krve z Chebu a okolí. Zlatou medaili za þtyĜicet odbČrĤ tady
z rukou pĜedstavitelĤ mČsta a ýeského þerveného kĜíže pĜevzali Lubomír DĜímal, Jaroslav Hazuka, Ing. Tomáš Heczko, Filip Kastl, Antonie Klierová, Petr KorpušĢák, Františka Mašková,
Jaroslav Odehnal, Radek Pejsar, Tomáš Turek a Jan Valeþka. StĜíbrnou medaili, udČlovanou
za dvacet odbČrĤ, obdrželi Lukáš Adam, Radek BČlina, Petra Dicsová, Jaroslav Horák, Miloš
Kastl, Radek Kohout, Jaroslav Melichar, Martina Schestagová, ZdeĖka SkoĜepová, Pavel Sutr,
Veronika Vávrová a Ing. KateĜina Ventrubová, Ph.D. Nositelem bronzové medaile, udČlované
za deset odbČrĤ, se pak stal Tomáš Lenc.

Jaké jsou výsledky
povolebních jednání?

Byty v modrém vČžáku
se dokonþují

Na základČ výsledkĤ komunálních voleb a následných jednání by mČsto mČla Ĝídit koalice
složená z Volby pro mČsto Cheb, ýeské pirátské strany, Koalice pro Cheb a Hnutí 2018.
Zástupci tČchto politických subjektĤ se dohodli na tom, že na posty starosty a místostarostĤ
bude koalice podporovat nominanty Volby pro
mČsto Cheb, a to Mgr. Antonína Jalovce na
post starosty, doc. Dr. Ing. Miroslava Plevného na post 1. místostarosty a JiĜího ýerného
na post 2. místostarosty. V devítiþlenné radČ
mČsta by Volba pro mČsto Cheb mČla mít ještČ
další tĜi zástupce. Nominováni jsou MUDr. Ilja
Horník, Mgr. Jan Žídek a Mgr. Ladislav Hrubý. ýeská pirátská strana, Koalice pro Cheb
a Hnutí 2018 mají pak v radČ mít po jednom
zástupci. Nominováni jsou Mgr. OndĜej Špendlíþek, MUDr. Karel Tyrpekl a RNDr. Gabriela
Licková.

Práce na rekonstrukci bývalé vysokoškolské
koleje, tzv. modrého vČžáku, ¿nišují. Ve þtyĜech spodních podlažích funguje od þervna
mČstská ubytovna pro sportovce þi umČlce, kteĜí do Chebu pĜijíždČjí na krátkodobé pobyty. Ve
zbývající þásti objektu se nyní dokonþují byty
menších velikostí. V šesti podlažích bude 42 bytových jednotek o velikostech od garsoniéry po
2+kk. Vybaveny budou kuchyĖskými linkami,
sociálním zaĜízením þi úložnými prostory. Hotovy by mČly být v listopadu.
ýást nových bytĤ bude sloužit pro ubytování
lékaĜĤ, zdravotních sester, uþitelĤ a dalších profesí, kterých je v Chebu nedostatek. Zbylé chce
mČsto nabídnout k pronájmu ve výbČrových
Ĝízeních s elektronickou aukcí nájemného. Minimální výše nájemného má þinit 85 korun za
metr þtvereþní u garsoniér a 75 korun za metr
þtvereþní u vČtších bytĤ.

TIP NA LISTOPAD: 16. 11. – koncert skupiny SLZA v KC Svoboda (více na str. 8)
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Zkušební provoz Senior dopravy
byl prodloužen do konce roku

Miroslav Stulák
obdržel prestižní ocenČní Senátu

Na základČ vyhodnocení dosavadního zkušebního provozu Senior dopravy Cheb rozhodla rada mČsta o jeho prodloužení až do konce roku 2018.
ZároveĖ došlo ke schválení nČkolika novinek. Vydávání mČsíþních kuponĤ novČ zajišĢuje pĜímo dopravce, nikoliv, jak tomu bylo dosud, odbor sociálních vČcí a zdravotnictví. „Praxe ukázala, že je zbyteþné, aby si klienti
chodili pro nové kupony na úĜad. Proto jsme systém zjednodušili. SenioĜi
si teć mohou kupony vymČnit pĜímo u Ĝidiþe vozidla taxi. Musí však u sebe
mít platnou prĤkazku, kterou stále vydává odbor sociálních vČcí a zdravotnictví,“ vysvČtlila vedoucí zmínČného odboru Anna Doubková.
Další novinkou je rozšíĜení seznamu lokalit, kam senior taxi zajíždí, o mČstskou þást Háje nebo prodloužení provozní doby senior dopravy, aby ji
mohli využívat i studenti Univerzity tĜetího vČku v Chebu.
CenovČ výhodná doprava vozy taxislužby pro seniory a zdravotnČ postižené, kdy jedna jízda pĜijde na 20 korun, v Chebu zkušebnČ funguje od
zaþátku kvČtna. Službu mohou vedle vČkové skupiny 65+ využívat také
držitelé prĤkazĤ ZTP a ZTP/P. Podmínkou je v obou pĜípadech trvalé bydlištČ v Chebu. Zájemci si musí na odboru sociálních vČcí a zdravotnictví
zaĜídit prĤkazku, ke které dostanou na každý mČsíc kupon na maximálnČ
deset jízd. Do poloviny záĜí bylo pĜitom vydáno celkem 224 prĤkazek
a uskuteþnČno 1518 jízd.

U pĜíležitosti státního svátku Dne þeské státnosti obdržel pedagog a manažer chebského
gymnázia Mgr. Miroslav Stulák spolu s dalšími 20 osobnostmi z rukou pĜedsedy Senátu
Milana ŠtČcha stĜíbrnou pamČtní medaili Senátu Parlamentu ýeské republiky. Slavnostní
akt probČhl v hlavním sále Valdštejnského
paláce, který je sídlem Senátu.
Mgr. Miroslav Stulák se vedle pedagogické þinnosti vČnuje celé ĜadČ dalších aktivit.
KaždoroþnČ organizuje prestižní dČjepisnou
soutČž studentĤ gymnázií z ýeské a Slovenské republiky. Letos se uskuteþní její již
27. roþník. PĜipravuje také setkání studentĤ chebského gymnázia s významnými osobnostmi naší zemČ.
V roce 2012 obdržel Miroslav Stulák Cenu Uþené spoleþnosti ýeské republiky a v roce 2014 medaili Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy I. stupnČ za dlouhodobou vynikající pedagogickou þinnost.

Večírek pro seniory bude 13. 12.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zve seniory na tradiční
předvánoční večírek, který se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 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 zakoupit v Turistickém infocentru na náměstí Krále Jiřího
z Poděbrad od 28. listopadu. Přijďte se s námi pobavit!
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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KRÁTCE
PORADENSKÁ SLUŽBA ýOI. Každou první stĜedu v mČsíci funguje na chebské radnici poradenská služba ýeské obchodní inspekce. Její
pracovníci jsou zájemcĤm k dispozici vždy od 13 do 17 hodin v kanceláĜi vedoucího živnostenského úĜadu – v budovČ mČstského úĜadu v ulici
26. dubna (u Komerþní banky), 1. patro, þíslo dveĜí 37.
NOVÁ ORDINACE. V Chebu zaþala fungovat nová pneumologická
ambulance MUDr. Ivany Johannové. Sídlí na adrese Divadelní námČstí 593/3 (rohová vila, pĜízemí). Ordinaþní hodiny jsou od pondČlí do
þtvrtka v dobČ od 7.30 do 15 hodin. Telefonicky se je možné objednat
v ordinaþní dny od 8 do 11 hodin.
Kontakt: tel.: 355 335 633, e-mail: info@pneumologiecheb.cz

17.10.18 13:09
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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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MċSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
Tel.: 354 440 440, tísĖová linka 156, www.mpcheb.cz
Linka 156 je tísĖovou linkou, která by se mČla využívat v pĜípadech ohrožení zdraví, života nebo majetku, pĜípadnČ k oznámení podezĜení na protiprávní
jednání. Pokud budete na tuto linku volat, mČli byste
operátorovi jasnČ a struþnČ popsat, co se stalo a kde.
Operátor po vás bude požadovat doplĖující informace, které smČĜují k úspČšnému provedení úkonu nebo zákroku, a vaše
jméno, tedy jméno oznamovatele. Pokud budete potĜebovat jakékoliv
informace, napĜíklad radu, jak Ĝešit urþitý problém, používejte pevnou
linku mČstské policie 354 440 440. DČkujeme.
OperátoĜi mČstské policie se þasto setkávají s telefonáty lidí, kteĜí se
zĜejmČ nudí a oznamují smyšlené pĜípady. Výjimkou nejsou ani veþerní nebo noþní telefonáty opilých obþanĤ, mnohdy vulgární. Zneužití
tísĖové linky mĤže být pĜitom kvali¿kováno jako trestný þin, kde je
možno uložit i trest odnČtí svobody nebo ¿nanþní sankci.
Dobrou zprávou je, že zájem o práci u MČstské policie Cheb stoupá
a zaþíná se naplĖovat personální stav. V tomto mČsíci odjíždí na kurz
k získání osvČdþení tĜi budoucí strážníci. Po úspČšném absolvování
kurzu by se mČli již v prosinci zapojit do hlídkové þinnosti. To znamená, že bude více strážníkĤ v ulicích.
Andrea Lokingová, preventistka MČstská policie Cheb

Posilte náš tým na radnici!
Nabízíme:
• pČt týdnĤ dovolené,
• pružnou pracovní dobu,
• pĜíspČvek na stravenky, pĜíspČvek na ošatné, pĜíspČvek na kulturní, spoleþenské
akce a zájezdy, pĜíspČvek na dovolenou, pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní po odpracování 1 roku, pĜíspČvek na dopravu do zamČstnání pĜi dojíždČní nad 15 km,
• odborné vedení v adaptaþním procesu,
• profesní rĤst a prohlubování znalostí.

Volná pracovní místa:

Chebské radniþní listy

Dobrovolní hasiþi pĜevzali
slavnostní prapor i ocenČní

PĜi slavnostním setkání v obĜadní síni radnice pĜevzali chebští dobrovolní hasiþi od pĜedstavitelĤ mČsta nový slavnostní prapor, který jim dosud
chybČl. Hasiþská tradice pĜitom v Chebu sahá až do roku 1865. A Sbor
dobrovolných hasiþĤ Cheb-Háje byl založen už v roce 1946, takže pĜed
dvČma lety oslavil 70. výroþí vzniku. „PĜi rĤzných slavnostních pĜíležitostech mČly okolní sbory s sebou vždy prapory a nám pĜišlo líto, že
o takovou tradici pĜicházíme. Pustili jsme se proto do návrhĤ, oslovili výrobce a pĜedevším mČsto Cheb, zda by nám prapor pro oživení a udržení
tradic nepoĜídilo. Sen se stal skuteþností a na þervnovém zastupitelstvu
nám bylo poĜízení a darování slavnostního praporu mČstem jednomyslnČ
schváleno,“ sdČlil velitel jednotky Sboru dobrovolných hasiþĤ Cheb-Háje
Pavel Pagáþ.
U pĜíležitosti slavnostního pĜedání praporu byli odmČnČni i samotní hasiþi,
kteĜí obdrželi pamČtní medaile vydané Sdružením hasiþĤ ýech, Moravy
a Slezska k letošnímu 100. výroþí vzniku samostatného ýeskoslovenska.

Referent/ka pro ekonomiku a administrativu odboru správy majetku
Platová tĜída:
Termín nástupu:
Hlásit se mĤžete:
Bližší informace:
Termín výbČr. Ĝízení:

(obsazení pracovního místa na dobu urþitou)
9
12. listopadu 2018 nebo dohodou
do 2. listopadu 2018 (vþetnČ)
Ing. Pavol Vanþo, tel.: 354 440 186, e-mail: vanco@cheb.cz
8. listopadu 2018 od 8.30 h v budovČ radnice na námČstí, kanceláĜ
vedoucího odboru správy majetku þ. 50 A

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

PƎijmeme pracovnici na obēasnou výpomoc
a zástupy do prádelny. Vhodné zejména pro
dƽchodce. Bližší informace vám poskytne vrchní
sestra paní Filípková, tel.: 702 041 266.
AMICA CENTRUM s.r.o., Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb

Více na:
www.obytnysouboraleje.cz
První domy již ve výstavbà
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Chebské muzeum þekají velké opravy
Vážení a milí spoluobþané, Karlovarský kraj je zĜizovatelem osmi pĜíspČvkových organizací v oblasti
kultury, ve kterých jsou soustĜedČny výjimeþné umČlecké sbírky a pĜedmČty, jež vypovídají o historii regionu a životČ jeho obyvatel. Naší snahou je postupnČ rekonstruovat objekty, v nichž tyto instituce sídlí,
a modernizovat jejich vybavení. Ráda bych vám nyní
v krátkosti pĜiblížila, jaké investice chystáme v Muzeu Cheb a na co se mĤžete v nejbližší dobČ tČšit.
Následující roky budou v chebském muzeu ve znamení velkých oprav. Instituce se již od loĖského roku systematicky pĜipravuje na rekonstrukci teplovodního vytápČní a novou elektroinstalaci. Z rozpoþtu kraje byla na tyto úþely vyþlenČna þástka 3,3 milionu korun a dalšími 3,5 miliony korun pĜispČje
mČsto Cheb, které je vlastníkem muzejní budovy. Za zhruba 1,6 milion korun
dojde k zavedení kompletní datové sítČ do expoziþních a výstavních prostor a na to pak naváže instalace moderního expoziþního osvČtlení. VýmČna
stávajícího nevyhovujícího systému za nový úsporný LED systém vyjde na
4,8 milionu korun a bude plnČ hrazena z rozpoþtu kraje. Postupné technické
zhodnocení budovy muzea vede k jedinému cíli, a sice k pĜípravČ nové expozice, na jejíž Ĝešení bude zpracován architektonický projekt.
Jedním z dalších velkých projektĤ, na kterém aktuálnČ pracujeme, je rekonstrukce historického hrázdČného statku v MilíkovČ. Kraj chce v prostorách
této jedineþné kulturní památky z 18. století zĜídit etnogra¿ckou expozici.
Ta zájemce seznámí s dČjinami statku, s každodenním životem tehdejších
obyvatel, s drobnou Ĝemeslnou a domácí výrobou i s tradicemi chebského
folklóru. StavbaĜi pĜevzali objekt zaþátkem záĜí letošního roku a pĜedpokládáme, že práce dokonþí v roce 2021. Náklady na opravu a zpĜístupnČní statku
dosáhnou 24,5 milionu korun, pĜiþemž na realizaci projektu se nám podaĜilo
získat dotaci z Integrovaného regionálního operaþního programu.
VČĜím, že chystané investice do chebského muzea a statku v MilíkovČ pĜispČjí nejen ke zkvalitnČní nabídky tČchto kulturních institucí, ale samozĜejmČ i k jejich vČtší návštČvnosti. TČším se, že se potkáme pĜi prohlídce nČkteré z nich.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Nemáte práci nebo uvažujete o změně zaměstnání?
Chcete se seznámit s nabídkou pracovních příležitostí
v regionu?
Zaměstnavatelé, nedaří se vám sehnat
kvalitní zaměstnance?
zveme vás na

VELETRHY PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
V KARLOVARSKÉM KRAJI
Termíny a místa konání:

Program veletrhů:

7.11. 2018 v Chebu
(KC Svoboda)
15.11.2018 v Sokolově
(ISŠTE Sokolov – sportovní hala)
22.11. 2018 v Karlových Varech
(Lidový dům ve Staré Roli)
vždy od 9 do 16 hodin

· 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

Účast je ZDARMA.

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

Mgr. Daniela Seifertová, námČstkynČ hejtmanky Karlovarského kraje

LB MINERALS, s.r.o.
Tovární 431, 330 12 Horní BƎíza
jeden z nejvýznamnĢjších výrobcƽ v oblasƟ dobývání a úpravy
nerostných surovin hledá uchazeēe na pozici:

MISTR
vaším úkolem bude vedení malého kolekƟvu zamĢstnancƽ

Místem výkonu práce je Skalná, Vonšov
Požadujeme:
Ŷ stƎedoškolské vzdĢlání technického smĢru zakonēené maturitní
zkouškou
Ŷ kvaliĮkace pro báŸskou ēinnost výhodou
Ŷ uživatelskou znalost práce s PC, MS Oĸce, SAP výhodou
Ŷ Ǝidiēský prƽkaz sk. B
Nabízíme:
Ŷ možnost zúroēení profesních znalosơ a zkušenosơ
Ŷ odpovídající Įnanēní ohodnocení, 13. plat
Ŷ zamĢstnanecké beneĮty v roēní výši 12. 900 Kē, závodní stravování
a další
Ŷ zázemí silné stabilní spoleēnosƟ s Ǝadou sociálních výhod
Ŷ pƎátelské prostƎedí, pomoc a osobní pƎístup pƎi zapracování
Ŷ pƎíležitost k profesnímu i osobnímu rƽstu
Nástup dle vzájemné dohody
Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete svƽj životopis spoleēnĢ 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
PƎípadné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 354 505 120.
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NOC DIVADEL 17. LISTOPADU
Třetí listopadová sobota bude opět patřit Noci divadel!
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

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

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.

PROGRAMOVÝ SERVIS

str. 8

Chebské radniþní listy

Kulturní přehled na listopad
Divadlo
tel.: 354 432 522
www.divadlocheb.cz
1.11.
Boryš umí po skalinách
Novodobé þeské dČjiny v zábavné pohybovČ
taneþnČ þinoherní show
Zaþ. v 17 h
4.11.
SnČhová královna
Dobrodružný pohádkový muzikál pro celou
rodinu
Zaþ. v 16 h
6.11.
SnČhová královna
Zaþ. v 8.30 a 10.30 h
7.11.
Podivný pĜípad se psem
Svérázná detektivka, kde vyšetĜovatelem
je patnáctiletý autista
Zaþ. v 10 a 19 h, za oponou

7.11.
Veletrh pracovních pĜíležitostí v Karlovarském
kraji
Hlavní sál, od 9 do 16 h
9.11.
První prodloužená taneþních kurzĤ pro mládež
Hlavní sál, zaþ. v 19 h
12.11.
Andrés Godoy – kytara
Koncert jednorukého kytaristy z Chile, který
patĜí ke svČtové špiþce hráþĤ na tento nástroj
Valdštejnská obrazárna, zaþ. v 19 h
16.11.
Slza
Koncert v rámci Holomráz Tour 2018
Hlavní sál, zaþ. v 19 h
17.11.
Cheb Model Show
Mezinárodní soutČž plastikových modelĤ
Hlavní sál, od 10 do 15 h, vstup volný

8.11.
S Pydlou v zádech
PĜedstavení Divadelní spoleþnosti Josefa DvoĜáka
Zaþ. v 19 h

17.11.
BLACKMAILERS
Koncert k 25 letĤm chebské kapely, hosté:
Titanic (Brno), Ereley a další
Klub Svoboda, zaþ. ve 20 h

10.11.
Absolvent
Kultovní pĜíbČh o milostném trojúhelníku
Zaþ. v 19 h

19.11.
Trabanti v Chebu - Velká cesta domĤ!
PĜednáška Dana PĜibánČ
Hlavní sál, zaþ. v 19 h

14.11.
Boryš umí po skalinách
Zaþ. v 19 h

20.11.
Klenoty barokní židovské hudby
Koncert Kruhu pĜátel hudby
Valdštejnská obrazárna, zaþ. v 19 h

15.11.
Marie Stuartovna
Drama o konÀiktu dvou velkých žen anglické
historie
Zaþ. v 19 h
16.11.
Marie Stuartovna
Zaþ. v 10 h
17.11.
NOC DIVADEL
Odpolední program ZUŠ
Hymna, zaþ. v 16 h, studio d
Všechny bájeþný vČci, zaþ. v 18 h, studio d
Pravda, zaþ. ve 20 h
18.11.
Vánoþní þas s JĤ a Hele
DČtské pĜedstavení Loudadla Praha
Zaþ. v 15 h
19.11.
Vánoþní þas s JĤ a Hele
Zaþ. v 8.30 a 10 h
22.11.
Zázrak v þerném domČ
Groteskní drama o ponČkud nevydaĜené rodinné
snídani
Zaþ. v 19 h
27.11.
Boryš umí po skalinách
Zaþ. v 17 h
28.11.
Othello
Nesmrtelná klasika ve zpracování kladoucím
dĤraz na pohybovou složku
Zaþ. v 19 h
29.11.
Othello
Zaþ. v 10 h
30.11.
Rakovnická vánoþní hra
Lidová barokní hra o sporu tĜí králĤ a tĜí pastýĜĤ
o þerstvČ narozeného Ježíška s doprovodem
sboru ZUŠ
Zaþ. v 17 h, premiéra

Kulturní centrum Svoboda

22.11.
ýechomor
Koncert v rámci Kooperativa Tour 2018
k 30 letĤm skupiny
Hlavní sál, zaþ. v 19 h
23.11.
ZávČreþná prodloužená taneþních kurzĤ pro
mládež
Hlavní sál, zaþ. v 19 h
23.-25.11.
XVI. Mezinárodní festival outdoorových ¿lmĤ
Podrobný program na www.outdoor¿lms.cz
Klub Svoboda, zaþ. promítání v 17 a v 19.30 h
24.11.
Mia League Cheb 2018
SoutČž v pohybových a taneþních aktivitách
KC Svoboda, zaþ. v 9.30 h
25.11.
Free Fler Market
Každoroþní možnost potkat se s tvĤrci svČta
Àer.cz a nakoupit originální dárky pro své
blízké, nebo jim je vytvoĜit na workshopech.
KC Svoboda, od 10 do 17 h, vstup volný
28.11.
Partiþka 2018
Zábavná improvizaþní show.
Hlavní sál, zaþ. v 17.30 a 20 h

Kino SvČt
tel.: 354 437 722
www.kinosvet.cz
1.-4.11.
od 16 h
Louskáþek a þtyĜi Ĝíše
Mladá dívka se dostane do pohádkové Ĝíše...

5.-7.11.
od 17.30
Zlatý podraz
PĜíbČh o vášnivé lásce, basketbalu a životČ
ve stínu politiky pĜedchozí generace

29.11.-2.12.
od 16 h
ýertí brko
Neomylné þertí brko zapisuje v pekle lidské
hĜíchy...

od 20 h
Po þem muži touží
Nová þeská komedie

od 17.50 h
Robin Hood
Vzrušující akþní podívaná

8.-11.11.
od 16 h
Grinch
Animovaný ¿lm pro celou rodinu

od 20 h
Vdovy
PĜíbČhy þtyĜ žen mající dluhy z trestné þinnosti
mrtvých manželĤ

od 18 a 20 h
Ten, kdo tČ miloval
KomediálnČ ladČný pĜíbČh, který se natáþel i na
vánoþních trzích v Chebu
10.11.
od 14 h
Grinch - 3D
11.11.
od 14 h
PĜíbČh koþek
Nevšední a velkolepé dobrodružství líných koþek
12.-13.11.
od 17.30 h
Ten, kdo tČ miloval
od 20 h
Dívka v pavouþí síti
Adaptace úspČšného bestselleru

MČstská knihovna
www.knih-cheb.cz
Odd. pro dospČlé, ObrnČné brigády l,
tel.: 354 422 368-9, e-mail: pult@knih-cheb.cz,
otevĜeno po-pá 10-18 h, so 9-12 h
Studovna a þítárna, ObrnČné brigády 18,
tel.: 354 430 957-8, otevĜeno po-pá 10-18 h,
so 9-12 h
Odd. pro dČti, ObrnČné brigády 18,
tel.: 354 430 957-8, e-mail: dk1@knih-cheb.cz,
otevĜeno po-pá 12-17 h, so 9-12 h
Poboþka odd. pro dČti pĜi 3. ZŠ, Malé nám.,
tel.: 354 432 628, otevĜeno po a stĜ 12-17 h
1.11. od 9 h (pĜednášková místnost)
Virtuální Univerzita 3. vČku
Temno a jeho svČtla - 3. pĜednáška

14.11.
od 17.30 h
Žalman aneb Naslouchám tichu zemČ
Dokumentární pĜíbČh

5.11. od 18 h (odd. studovna)
SOUýEK
ýtenáĜský klub

od 20 h
Coldplay: A Head Full of Dreams
NeuvČĜitelná cesta k hvČzdné slávČ

6.11. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Rok 1878
PĜednáška - PhDr. Jakub Formánek

15.-18.11.
od 15 h
Fantastická zvíĜata: Grindelwaldovy zloþiny
Další díl úspČšného ¿lmu

8.11. od 15 h (odd. pro dČti)
Poþteníþko v knihovnČ
ýtení dČtem z knihy Michala VanČþka Kouzelné
povČsti našich krajĤ

od 17.30 h
Fantastická zvíĜata: Grindelwaldovy zloþiny - 3D

8.11. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Antarktida a toulky Patagonií
PĜednáška - ýestmír Lukeš

od 20 h
Ten, kdo tČ miloval
17.11.
od 13 h
Louskáþek a þtyĜi Ĝíše - 3D
18.11.
od 13 h
Když draka bolí hlava
19.-21.11.
od 17.30 h
Bohemian Rhapsody

9.11. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Veþer pĜimČĜených depresí
Literární lázeĖ v rámci festivalu Literární Františkovy LáznČ - Mgr. Alena Vávrová a hosté
12.11. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Kino v knihovnČ
Odnikud, režie: Fatih Akin, NČmecko, Francie,
2017
13.11. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
UmČní dávat, umČní brát
PĜednáška - Bc. Sonia Sudimacová

od 20 h
Balón
Natoþeno podle skuteþných událostí v nČkdejší
NDR

15.11. od 9 h (pĜednášková místnost)
Virtuální Univerzita 3. vČku
Osvícenství a jeho stíny - 4. pĜednáška

22.-25.11.
od 15.20 h
Grinch

15.11. od 14 h (odd. pro dČti)
Den poezie
Recitaþní odpoledne

od 17.30 h
Fantastická zvíĜata: Grindelwaldovy zloþiny

15.11., 22.11., 29.11. od 17 h (pĜednášková
místnost)
Kurz grafologie pro zaþáteþníky
S Irenou Michalákovou

od 20 h
Mladí zabijáci
PĜíbČh mČsta, které se zbláznilo

16.11. od 17 h (pĜednášková místnost)
Workshop k osvČtové akci DČtského úsvitu
na téma Jinakost

od 18 h
Když draka bolí hlava
Nádherná þesko-slovenská pohádka

24.11.
od 12.50 h
Fantastická zvíĜata: Grindelwaldovy zloþiny - 3D

od 20 h
Bohemian Rhapsody
Hudební dráha i nekontrolovatelná životní
spirála Freddie Mercuryho

25.11.
od 13.30 h
Pat a Mat: Zimní radovánky
Jak si poradí s vánoþní výzdobou a jaké dárky
si nadČlí?

20.11. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Londýn - mČsto s romantickým patosem
PĜednáška - PhDr. Jana Jebavá

26.-28.11.
od 17.30 h
Ten, kdo tČ miloval

22.11. od 14.30 h (TyÀoCentrum Cheb)
ýtení do ucha
ýtení pro nevidomé a

od 20 h
Útok z hlubin
Ponorka a speciální jednotka v širokém svČtČ
pod hladinou...

22.11. od 15 h (odd. pro dČti)
Kutílek
Kroužek výtvarných prací i pro nezapsané
þtenáĜe, úþast nutno nahlásit pĜedem

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

3.11.
od 14 h
Louskáþek a þtyĜi Ĝíše - 3D

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

4.11.
od 14 h
ýarodČjovy hodiny
Kouzelník vyrobí hodiny odtikávající þas do
apokalypsy...

19.11. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Jóga smíchu
S sebou deku þi karimatku a volné obleþení

Další tipy na zajímavé akce najdete ve webovém kalendáĜi mČsta Cheb. Dostat se do nČj lze pĜes titulní stránku webu mČsta
www.cheb.cz (odkaz KalendáĜ akcí v sekci Volný þas), nebo zadáním pĜímé adresy kalendar.cheb.cz.
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24.11. od 9 do 15 h (odd. pro dČti)
Den pro dČtskou knihu
Zápisné pro nové þtenáĜe ZDARMA, pĜedvánoþní dílniþky, prezentace didaktických hraþek,
výprodej dČtských knih
11 h - Jak þertĤm v pekle vyhasl oheĖ - maĖáskové divadlo
14 h - Odkdy slavík krásnČ zpívá - vánoþní
vystoupení dČtí literárnČ dramatického kroužku
ZUŠ Cheb
27.11. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Rok 1458. JiĜí z PodČbrad
PĜednáška - PhDr. Jakub Formánek
28.11. od 15 h (pĜednášková místnost)
TvoĜivá dílna pro dospČlé
Úþast nutno nahlásit pĜedem
29.11. od 9 h (pĜednášková místnost)
Virtuální Univerzita 3. vČku
Zrození nebo obrození národa? - 5. pĜednáška
30.11. od 18.15 h (pĜednášková místnost)
Na skok za klokany
Letem svČtem o Austrálii, pĜednáška - Ing. Petr
Nejtek

Muzeum Cheb
tel.: 739 322 499, www.muzeumcheb.cz
nám. Krále JiĜího z PodČbrad 3
Otevírací doba: dennČ mimo pondČlí a úterý
9-17 h
Výstavy:
Kostelíþek boží, Kapitola ze SlabikáĜe návštČvníka památek
Výstava se zamČĜením na kostely, kaple a
další sakrální památky je doplnČna o sbírkové
pĜedmČty ze sbírek Muzea Cheb a z vlastnictví
Kanonie premonstrátĤ Teplá.
Cheb nebo Eger?
Výstava u pĜíležitosti 100. výroþí vzniku republiky pĜipomene speci¿ckou situaci Chebu v roce
1918 a neklidný rok 1938.
Exkurze:
3.11.
Krajina kolem Hazlova vþera a dnes
Sraz ve 12:15 pĜed kostelem Povýšení sv. KĜíže
v HazlovČ, turisticky pomČrnČ nároþná trasa,
obuv a obleþení do terénu, vlastní historické
fotky k porovnání vítány.

Galerie výtvarného umČní
tel.: 354 422 450, www.gavu.cz
námČstí Krále JiĜího z PodČbrad 16
OtevĜeno: úterý až nedČle 10-17 h
STÁLÁ EXPOZICE:
Gotika
Moderní umČní
Velká galerie:
Velký obraz: Divadelní opony v þeských zemích
19. až 21. století
Malá galerie:
Na dosah 3: Souþasné umČní z Lince
Potrvá do 25.11.
Labyrint svČta a ráj mého srdce
Vernisáž spojená se slavnostním vyhlášením
výsledkĤ probČhne 28.11. v 17 h
Výstava z depozitáĜe:
Osobní výbČr VII. / Ivo Hucl – básník
K vidČní od 7.11.
Opus Magnum:
Otakar Nejedlý: Dub v Lánech
Museum Café:
Tereza ěíþanová: Obrazy svČta
PĜednášky a vernisáže se konají od 17 h:
7.11. Marcel Fišer: James Whistler a jeho þeské
ozvČny - pĜednáška
14.11. Richard Biegel: DČjiny evropské architektury - pĜednáška
21.11. VČra VostĜelová: Praha versus region.
NČmeþtí architekti v ýechách kolem roku 1900
- pĜednáška
28.11. Labyrint svČta a ráj mého srdce vernisáž

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

Nad schody:
Rok 1968 v Chebu
Dokumenty ze sbírky Miloslava Brože a fotogra¿e Waltera Ticheho
Výstava ve výloze:
PĜedmČty z fotogra¿í

Galerie 4
tel.: 354 422 838, www.galerie4.cz
Art Centrum Galerie 4, Františkánském námČstí
30/1, otevĜeno: dennČ mimo pondČlí a svátkĤ
10-17 h
Výstavy:
Znaþka MICHAEL
Fotogra¿cké práce studentĤ pražské SŠ a VOŠ
reklamní a umČlecké tvorby a VŠKK pod
vedením fotografa Vladimíra Kozlíka. BČhem
výstavy probíhá animaþní program pro školy rezervace na pedagog@galerie4.cz
9.11. od 18 h
Veþer v klubu s vernisáží výstavy Igor Vozka:
Krajina
Vernisáž výstavy fotogra¿í krajiny Chebska
10.11. od 13 h
MĤj kalendáĜ
Workshop pro dČti od 7 let a mládež, rezervace
na: pedagog@galerie4.cz
16.11. od 19 h
Pavel Maurer: Good Food Lover aneb Nežijte
blbČ
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
PĜednáška o historické fotogra¿cké technologii
s projekcí, rezervace vstupenek na:
galerie4@galerie4.cz a tel. 354 422 838 do 21.11.

DĤm dČtí a mládeže Sova
Goethova 26, Cheb
www.ddmcheb.cz, tel.: 354 432 177
2.11.
Nocovka: Na divokém západČ
Noc plná soutČží, 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 baptistĤ
Libušina 4, tel.: 354 431 692,
www.cheb.baptistcz.org
Pátky: Biblické hodiny - podrobný výklad Bible
s diskusí, zaþ.. v 19 h
Soboty: Setkání dorostu - zaþ. v 16 h, setkání
zamČĜené na porozumČní Bible a na aktuální
témata zajímající mladé lidi
NedČle: Bohoslužby v 9:30 a 16 h, bČhem
ranních bohoslužeb probíhá „NedČlní besídka“
pro dČti - vyuþování Bible a kĜesĢanských zásad
formou pĜimČĜenou vČku dČtí.
Rodinné centrum Pastelka - info na Facebooku
@RCPastelka
2. Sbor Bratrské jednoty baptistĤ
Centrum Sedmiþka, Mánesova 7,
tel.: 355 327 111, www.bjbcheb2.cz,
e-mail: bjbcheb2@seznam.cz
Bohoslužby v nedČli 9.30 h
Církev þeskoslovenská husitská
Vrbenského 14
Bohoslužby pro veĜejnost se konají každou
nedČli od 9 h.
Možnost ukládání uren s pozĤstalými do columbária (tel.: 351 151 195)
Sbor Církve adventistĤ sedmého dne
Centrum Sedmiþka, Mánesova 7
Bohoslužby se konají každou sobotu od 9.30 h.
NáplĖ: zpČv duchovních písní, modlitby, studium bible, aktuální úvahy nad biblickým textem.
Více informací u kazatele Miroslava Bíska,
tel.: 739 345 675, mirosla.vbisek@gmail.com,
cheb.casd.cz.

ýeskobratrská církev evangelická
26. dubna 5
cheb@evangnet.cz, tel.: 211 221 395
StĜeda - biblické hodina na faĜe, zaþ. 15 h
NedČle - bohoslužba, zaþ. 10.15 h
KĜesĢanské spoleþenství
NedČlní shromáždČní (písnČ, kázání, modlitby,
VeþeĜe PánČ), zaþ. v 9.30 h, v ul. 26. dubna 23,
pĜízemí, tel.: 725 677 191 - O. ýapek
ěeckokatolická církev
Merklínská 1, Karlovy Vary,
www.reckokatolikkv.estranky.cz,
tel.: 731 619 671
Bohoslužby:
NedČle: od 8 h v chebském kostele sv. Václava
(liturgie ve staroslovČnštinČ)
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Terapeutické aktivity:
PondČlí - výklad karet s Naćou Raithel (nutno
objednat na tel.: 603 787 821)
Úterý - mČĜení Supertronicem pro správný
výbČr preparátĤ, lékĤ, potravin, kosmetiky
(vhodnost pro konkrétní organismus)
s A. Chmelovou (nutno objednat
na tel.: 724 965 773)
Zveme zájemkynČ na cviþení pro stĜední
a vyšší vČk - Pilates na rehabilitaþních míþích
v tČlocviþnČ 6. ZŠ vedle bazénu.
PĜijćte na zkušební hodinu. Kompletní informace v klubu þi na tel.: 603 486 331.

Zubní pohotovost
vždy od 9 do 12 h

ěímskokatolická farnost Cheb
Fara, Kostelní nám. 188/15
www.farnostcheb.cz
farnost@farnostcheb.cz,
tel.: 354 422 458
FaráĜ Petr Hruška, tel.: 608 656 557
NedČlní bohoslužba:
Od 10 h v Chrámu sv. Mikuláše a AlžbČty
Více na www.bohosluzby.farnostcheb.cz

3.-4.11.
MUDr. Daniela Kuþerová,
Cheb, Americká 36

Chrám sv. Mikuláše a AlžbČty
Hlavní loć, krypta a vyhlídková vČž
otevĜeno dennČ kromČ pondČlí 10-17 h
Více na www.mikulas.farnostcheb.cz
mikulas@farnostcheb.cz, tel.: 608 656 557

18.11.
MUDr. Jana Marešová,
Cheb, Dlouhá 13

Klub zdraví
www.energy-cheb.cz
Kostelní schody 1, Cheb, otevĜeno po 14-18 h,
út 14-17 h, st 10-12 a 14-17 h, þt 13-18 h,
pá zavĜeno (v nutných pĜípadech volejte
603 486 331), prodej a poradenství k pĜírodním
preparátĤm þeské ¿rmy Energy
Po celý mČsíc nabízíme slevovou akci s názvem
Jak se úþinnČ chránit a bránit - poradenství
a veškeré letáky na preparáty v klubu.

10.-11.11.
MDDr. Viera Lukáþová,
Cheb, Sládkova 1
17.11.
MUDr. OndĜej Mareš,
Cheb, Dlouhá 13

24.-25.11.
MUDr. ZdenČk 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 mČsta Chebu.
Nabízíme pĜedprodej vstupenek - KC Svoboda,
Západoþeské divadlo, Ticketportal, Karlovarské
divadlo atd.
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DČkujeme, Chebané!

Co jsou otevĜená data?

ěíjnové komunální volby pĜinesly VolbČ pro mČsto úspČch, který je neporovnatelný s volebním ziskem jakéhokoliv politického subjektu v Chebu
za posledních 20 let. Voliþi zcela pĜekreslili politickou mapu, jíž v Chebu
dlouhodobČ dominovaly dvČ strany – ýSSD a ODS.
DČkuji všem ChebanĤm, kteĜí pĜišli k volbám, aĢ už volili jakkoliv. VyjádĜili tím totiž svou ochotu starat se o vČci veĜejné a vyjádĜit svĤj názor
na další smČĜování našeho krásného mČsta. Ti z vás, kteĜí podpoĜili kandidáty VPM, nám dali silný mandát, abychom náš volební program mohli
uskuteþnit. Jsme na to pĜipraveni. Vnímáme obrovskou dĤvČru, kterou
jste v nás vložili, a budeme se snažit ji nezklamat.
Politicky už se Cheb promČnil. Teć musí nastat zmČna i ve fungování
mČsta a ve vztahu mezi mČstským úĜadem a obþanem. Budou to zmČny
postupné, ale vČĜíme, že za þtyĜi roky, kdy naše úsilí zhodnotíte v dalších
komunálních volbách, budete s našimi výsledky spokojeni.
Vy jste pomohli nám, já slibuji, že teć budeme pomáhat my vám.
Antonín Jalovec, lídr Volby pro mČsto

OtevĜená data jsou od 1. ledna 2017 zakotvena i v þeském právním Ĝádu. Zákonem o svobodném pĜístupu k informacím jsou de¿nována jako „informace
zveĜejĖované zpĤsobem umožĖujícím dálkový pĜístup v otevĜeném a strojovČ þitelném formátu, jejichž zpĤsob ani úþel následného využití není omezen
a které jsou evidovány v národním katalogu otevĜených dat“.
ZjednodušenČ Ĝeþeno se tedy jedná o informace, které jsou zveĜejnČny kdekoliv na internetu, je možné je stáhnout a zpracovat bez speciálního softwaru
a lze je volnČ používat k nekomerþním i komerþním úþelĤm. Tímto zpĤsobem
jsou v ýeské republice publikovány tĜeba informace o pĜíjmech a výdajích
veĜejných institucí, údaje z katastru nemovitostí, výsledky voleb nebo z tČch
ryze praktických jízdní Ĝády.
OtevĜená data jsou pĜínosná pro všechny. Obþané díky nim mají lepší pĜehled
o fungování veĜejných institucí a mohou využívat Ĝadu nových služeb. Z pohledu úĜadĤ jsou otevĜená data cestou k jejich snazšímu vzájemnému sdílení.
To povede k úbytku byrokracie i úsporám v rozpoþtech veĜejných institucí.
Ústavou máme zaruþeno právo na informace. OtevĜená data pĜedstavují zpĤsob, jak toto právo pĜizpĤsobit souþasným technologickým možnostem. Ne
náhodou jsou v dnešní informaþní spoleþnosti data nČkdy nazývána jako ropa
21. století. Narozdíl od ní se ale používáním neznehodnocují, ba naopak.
Nelze, než si pĜát, aby svá data zaþalo v maximální možné míĜe otevírat i mČsto
Cheb. Dohlédneme na to a rádi pĜi tom nabídneme pomocnou ruku.
Více informací najdete na webu www.otevrenadata.cz, který spravuje Open
Society Fund.
Ladislav Tkaczyszyn, ýeská pirátská strana
Milé Chebanky, milí Chebané, velice ráda budu pokraþovat v práci pro vás
a naše mČsto. Budu se podílet na rozvoji Chebu pĜedevším jako zastupitelka,
která má své pĜedstavy. Mé cíle jsou rozumné, uskuteþnitelné a citlivé. DČkuji
všem svým voliþĤm a voliþĤm Hnutí 2018, že mne podporují. Díky také za
vaši chuĢ pustit se do práce v komisích a výborech mČsta.
Díky vám se snažím o novou formu spolupráce. Novým nástrojem jsou osadní
výbory. Jen pokud budete chtít vy, se mĤže nový zpĤsob komunikace politikĤ
s veĜejností podaĜit. Vyžaduje aktivitu jednotlivcĤ, ale pĜedevším sousedské
porozumČní a shodu. UjišĢuji vás, že nepĜestanu obhajovat zájmy ChebanĤ,
a tČším se pĜedevším na spolupráci s vámi.
Gabriela Licková, Hnutí 2018

Zastupitelstvo mĤžeme kontrolovat
a dávat mu úkoly
Obyvatelé Chebu mĤžou kontrolovat a úkolovat zastupitelstvo. Nástrojem jsou tzv. osadní výbory. Zkušenosti s osadními výbory mají mnohá
mČsta. Blízká Aš by nám mohla být pĜíkladem. Aš má totiž tĜi osadní
výbory. Jeden si založili obyvatelé z MokĜin, druhý byl založen místními
pro þásti Kopaniny, Doubrava. TĜetí je ustaven obdobnČ pro VernéĜov,
Horní a Dolní Paseky.
Je zĜejmé, že nejenom z okrajových þástí, ale ze všech þástí mČsta Cheb
se obyvatelé mĤžou domluvit a založit si svĤj osadní výbor. Aby nastala
skuteþná komunikace obyvatel s radnicí, je zapotĜebí, aby osadní výbory
vznikaly zdola, tam, kde jsou aktivní obþané. Jinak nemají smysl a pĜedstavovaly by jen zbyteþné papírování.
Osadní výbor má minimálnČ tĜi þleny. PĜedsedu osadního výboru, který
nemusí být þlenem zastupitelstva obce, zvolí zastupitelstvo obce z Ĝad
þlenĤ osadního výboru. Osadní výbor má pĜímo zákonem dány urþité,
pomČrnČ významné kompetence, které mu nemĤže nikdo odepĜít.
Osadní výbor je oprávnČn pĜedkládat zastupitelstvu obce, radČ obce a výborĤm návrhy týkající se rozvoje þásti obce a rozpoþtu obce, dále vyjadĜovat
se k návrhĤm pĜedkládaným zastupitelstvu obce k rozhodnutí, pokud se
týkají þásti obce, a vyjadĜovat se k pĜipomínkám a podnČtĤm pĜedkládaným obþany obce, kteĜí jsou hlášeni k trvalému pobytu v þásti obce,
orgánĤm obce. Pokud pĜedseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce požádá o slovo, musí mu být udČleno. Jestliže osadní výbor
chce urþitou záležitost projednat na zasedání zastupitelstva obce, je jeho
zákonným právem takový bod k projednání navrhnout, a to buć pĜedem
– kdy rada obce nebo starosta pĜipravuje návrh programu zasedání zastupitelstva obce, nebo pĜímo na zasedání zastupitelstva obce.
Pojćte s námi tvoĜit mČsto Cheb jako jeden celek. Obyvatelé z Dolního
PelhĜimova, Starého HrozĖatova, Klestu nebo BĜízy nad OhĜí a mnozí
další, dejte o sobČ vČdČt. Pokud máte tĜi þleny, kteĜí chtČjí založit osadní
výbor a chtČjí se zapojit do rozvoje Chebu tam, kde bydlíte, ozvČte se, aĢ
už zprávou na fb nebo SMS na tel.: 777 293 278 nebo pošlete e-mail na:
lickova@cheb.cz.
Gabriela Licková, Hnutí 2018

Vždy správný nástroj
Výrobce a prodejce nástrojƽ pro Ǝezání, broušení,
frézování a leštĢní.

PƎijme pracovníky/pracovnice na pozici

Montážní dĢlník/ce výrobkƽ
z kombinovaných materiálƽ
Požadujeme: manuální zruēnost,
spolehlivost, dobrý zdravotní stav.
Nabízíme: nástupní plat 18 804,- Kē hrubého
výdĢlku po dobu prvních 3 mĢsícƽ,
následuje úkolová mzda, lze dosáhnout až
30 000,- Kē hrubého výdĢlku / za mĢsíc.
Bližší informace na personálním oddĢlení.

LUKAS CZ
je významný regionální
zamĢstnavatel
a sociálnĢ odpovĢdný podnik,
stabilní firma z perspektivního
oboru
se zahraniēní majetkovou úēastí.

LUKAS CZ spol. s r.o.
Tovární 478
351 34 Skalná

Nástup možný ihned.
Tel.: + 420 357 070 618
Nabízíme:
- jistotu stálého zamĢstnání
v rodinné mezinárodní firmĢ
- odpovídající ohodnocení
- firemní benefity (týden dovolené navíc,
stravenky, motivaēní program)
- pƎíjemné a ergonomické pracovní prostƎedí

www.lukas-erzett.com
e-mail: sterbova@lukascz.cz,
nebo osobnĢ na personálním
oddĢlení
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Den pro dČtskou knihu
Bývá to, v porovnání s ostatními dny na
oddČlení pro dČti, masakr, ale zážitky mají
všichni hodnČ pĜíjemné! Malí návštČvníci, jejich rodiþe, prarodiþe a urþitČ i naše
knihovnice… ěeþ je o tradiþní oslavČ dČtské knihy, kterou letos pĜipravujeme (opČt v budovČ knihovny u Komerþní
banky) na sobotu 24. listopadu.
A co na návštČvníky od 9 do 15 hodin tentokrát þeká? V oblibČ jsou pĜedvánoþní dílniþky, výprodej dČtských knih þi nabídka zápisného pro nové
þtenáĜe na rok zdarma. Poþítáme i s prezentací didaktických hraþek a pomĤcek, které jsme letos poĜídili a zaþali pĤjþovat minulý mČsíc. V 11 hodin navíc nabídneme maĖáskové divadlo ´Jak þertĤm v pekle vyhasl oheĖ´
a od 14 hodin vánoþní vystoupení dČtí literárnČ dramatického kroužku ZUŠ
Cheb ´Odkdy slavík krásnČ zpívá.´
SrdeþnČ zveme.
PhDr. Martina Kuželová, Ĝeditelka MČstské knihovny v Chebu

Lidé bez domova a jejich šance
MČsto Cheb podporuje celou škálu služeb, které mohou obþané v nepĜíznivé životní situaci využít. V tČchto službách pracují profesionálové, kteĜí
dovedou pomoci, poradit, problém vyĜešit nebo alespoĖ nastavit cestu
Ĝešení. Je však zcela na vĤli konkrétního þlovČka, zda tČchto možností
využije. Proto se ve veĜejném prostoru potkáváme s lidmi, o kterých ani
nevíme, že nemají stálé bydlení, ale také s lidmi, u kterých na první pohled poznáme, že pĜežívají tzv. bez stĜechy nad hlavou. Proþ nevyužijí
služby, o kterých hovoĜíme? Každá služba má minimální pravidla. PĜi
jejím využití je tĜeba dodržet urþitý režim. A v tom je þasto problém.
Sociální pracovníci vyhledávají lidi v nepĜíznivé situaci a nabízejí jim
možnosti zmČny v jejich životech, možnosti Ĝešení. ýastokrát ale není na
jejich stranČ vĤle. Je to práce nelehká, nČkdy „sysifovská“. NČkdy se daĜí,
nČkdy se nedaĜí, ale v úsilí sociální pracovníci nepolevují.
Bc. Anna Doubková, vedoucí odboru sociálních vČcí a zdravotnictví
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Jedna z cen Patrimonium pro futuro
zamíĜila do Chebu
Jednu z Cen Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2017 získaly mČsto
Cheb a Nadaþní fond Historický Cheb. Prestižní
ocenČní si ze slavnostního vyhlášení výsledkĤ
soutČže, které se konalo na zámku v JindĜichovČ
Hradci, odnesly v kategorii Prezentace hodnot za
vytvoĜení prohlídkové trasy Pod stĜechami chebských domĤ – cesta napĜíþ staletími. Tato trasa
byla zprovoznČna díky úsilí mČstského nadaþního fondu, jehož aktivitám
ale pĜedcházely dva roky spolupráce mČsta Cheb s územním pracovištČm Národního památkového ústavu v Lokti na systematickém prĤzkumu
a dokumentaci historických krovĤ v centru Chebu. Díky týmu nadšených
lidí z mČstského úĜadu, který se postupnČ kolem vznikající prohlídkové
trasy vytvoĜil, jsme mohli v JindĜichovČ Hradci cenu za pĜíkladnou prezentaci kulturního dČdictví pĜevzít. Cena má podobu diplomu a pamČtní
plakety a za její udČlení je tĜeba podČkovat všem, kteĜí ochotnČ a mnohdy
nad rámec svých pracovních povinností pomáhali stvoĜit produkt, který je
dnes nazýván chebským fenoménem. Jsou to lidé, kteĜí vnímají památky
a jejich kulturní potenciál jako nezpochybnitelnou hodnotu, uvČdomují
si význam kulturního dČdictví pro naši identitu a pĜistupují odpovČdnČ
k jeho zachování.
Toto ocenČní by nás mohlo a mČlo inspirovat a podnČcovat k dalším pozitivním krokĤm, smČĜujícím k využití hodnoty, kterou v sobČ komplex
historických krovĤ mČšĢanských domĤ na námČstí Krále JiĜího z PodČbrad nese.
PhDr. Marcela Brabaþová, jménem správní rady NFHCH

V infocentru bude aukce pro útulek
Ve þtvrtek 1. listopadu zahájí v Turistickém infocentru v Chebu vernisáž
obrazĤ Romany Štrynclové a zároveĖ patnáctá aukce pro koþiþí útulky letošní 21. roþník festivalu Literární Františkovy LáznČ. Ve prospČch útulku
Konec toulání v Kraslicích namalovala brnČnská výtvarnice obraz koþky
Pepinky. Autorka již 15 let úzce spolupracuje s koþiþími útulky, pro které
maluje obrazy a organizuje aukce. Ve prospČch útulkĤ už vydražila své
olejomalby za více než 150 tisíc korun. „Nemaluji pouze koþky, v mých
kolekcích se objevují rĤzná témata a motivy, ale je pravda, že poslední
dobou se mi chce malovat jen je. Mám koþky prostČ ráda. Kdo propadl
jejich kouzlu, tak to chápe,“ komentuje své zamČĜení Romana.
Více se dozvíte na webu www.stryncl.cz.

NECHTE SVÉ
STAVEBKO
ZDRAVĚ RŮST
Nyní s Prémií 2 000 Kč
a zhodnocením 3,76 % ročně
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.

Eva Rejfířová, generální reprezentant
Tel: 732 925 397
Email: eva.rejﬁrova@mpss.cz

modrapyramida.cz
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Cheb má trojnásobné mistry svČta

Po 18 letech fungování Sportovního taneþního studia MAGICSTAR se nám
povedlo dosáhnout na ty nejvyšší mety. Ale postupnČ. V pĤlce záĜí odletČlo
40 dČtí z našeho studia reprezentovat mČsto Cheb a naši republiku na Mistrovství svČta mažoretek MWF do Kapského MČsta v Jihoafrické republice.
DČti se sem probojovaly s pČti formacemi v disciplínách baton velká formace,
mini formace a velká formace pompons. A jak uspČly? Taneþní tĜída Panenky
(vČk 6-9 let) se stala mistry svČta. Zlatou medaili za velkou formaci baton si
z Kapského MČsta odvezla také Zlatíþka (vČk 9-12 let). Formace Show Dance I (6-12 let) vybojovala svĤj první titul mistrĤ svČta za choreogra¿i Pearl
Harbor, která sklidila neþekaný úspČch. V této formaci soutČžili i dva chlapci,
kteĜí se stali miláþky publika. Mini formace kadet se umístila na krásném druhém místČ a formace mini senior na místČ sedmém.
ChtČla bych Ĝíct, že jsem na všechny dČti neskuteþnČ pyšná. Nejen proto, že na
mistrovství podaly výjimeþné výkony, ale i za to, že dokázaly obČtovat letní
prázdniny a tvrdČ trénovat.
Ale tohle vše by nebylo, kdyby nás mČsto nepodpoĜilo þástkou 500 tisíc korun
a zároveĖ nás nepodporovalo celoroþnČ. ChtČla bych za to moc podČkovat.
Naši cestu podpoĜil také Karlovarský kraj, a to þástkou 50 tisíc korun. SamozĜejmČ dČkujeme i všem sponzorĤm, malým i vČtším podnikatelĤm, kterým jsme
nebyli lhostejní. PodČkování patĜí rovnČž StĜední zdravotnické škole za poskytnutí prostor na trénování. V neposlední ĜadČ dČkuji rodiþĤm, protože bez jejich
podpory a nadšení by se neuskuteþnilo nic a nebylo by ani žádné studio.
Jaroslava Novotná, choreografka

Chebské radniþní listy

Chebští karatisté pĜivezli z Prahy
tĜi medaile
Zaþátek závodní sezóny pĜinesl karatistĤm z oddílu FaPo shotokan-ryu
Cheb tČžkou zkoušku v podobČ úþasti na Mezinárodním mistrovství
ýeské republiky v Praze, na kterém se pĜedstavily více než þtyĜi stovky
závodníkĤ ze 17 státĤ. Zápasy korigovali mezinárodní rozhodþí þasto
s nejvyššími licencemi.
Lenka Macková z chebského oddílu nastoupila nejprve v disciplínČ kata
(sestava podle daných pravidel), kde podlehla pouze domácí závodnici
a získala stĜíbrnou medaili. V druhé disciplínČ, kumite (zápas), nedala už
soupeĜkám šanci. Ve strhujícím ¿nále porazila slovenskou závodnici a pĜivezla do Chebu mistrovský titul. ÚspČch malé chebské výpravy podtrhl
František Fara, který obsadil v disciplínČ kumite tĜetí místo.
FaPo shotokan-ryu Cheb

Chebský vrhaþ se na svČtovém
šampionátu neztratil
Mistrovství svČta ve vrhu nožem a sekerou, které se konalo v Campu Indiana Janovice u RýmaĜova, se zúþastnil i chebský borec Miroslav Cornel.
A v konkurenci 160 závodníkĤ ze 16 státĤ si nevedl vĤbec špatnČ. Na
zaþátek obsadil v disciplínČ extrémní walkback, což je vrh sekerou postupnČ ze vzdálenosti 4 až 12 metrĤ, velmi slušné 10. místo. Pak už pĜišel
na Ĝadu vrh sekerou na ¿guru. Po úspČšné kvali¿kaci postoupil do ¿nále,
kde bojovalo 13 nejlepších borcĤ. V nČm se mu podaĜilo smazat bodovou
ztrátu z kvali¿kace na nejlepší pČtici závodníkĤ. V závČreþném rozhozu
pak nestaþil pouze na Rusa Konstantina Malysheva a po dramatické koncovce skonþil druhý! O vítČzi pĜitom rozhodl pouze jediný zásah.
Po úspČšném šampionátu se Miroslav Cornel zúþastnil také ¿nále ýeského poháru v hodu oboustrannou sekerou v ýeských BudČjovicích. Zde
se mu podaĜilo vybojovat 7. místo, þímž si oproti loĖsku polepšil o jednu
pĜíþku.

Chebské radniþní listy
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Mladí basketbalisté se pĜipravovali
na novou sezónu

Mladí basketbalisté Lokomotivy ve vČku 10 až 14 let se na novou sezónu
pĜipravovali formou pĜímČstského tábora v chebské sportovní hale. Zúþastnilo se ho 17 hráþĤ a všichni vydrželi až do konce. V rámci soustĜedČní jsme se zamČĜili na individuální dovednosti, stĜelbu, rychlý protiútok
a rĤzné herní situace. Kluci si také zabČhali v písku na plovárnČ DĜenice a na
Zlaté dráze v areálu na levém bĜehu OhĜe. Vyzkoušeli si i hodinu jógy pod
vedením JiĜiny Ronnerové nebo aerobik pod vedením Hanky LuĖákové
z Trinity. V prĤbČhu celého týdne bojovali o umístČní v rĤzných soutČžích. Na závČr probČhlo vyhlášení vítČzĤ – 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 stĜelec:
Vladimír Krýsl, nejlepší obránce: MatČj TvarĤžek, nejvČtší zlepšení: Jan
Volek, nejužiteþnČjší hráþ: Jakub Novotný.
Hráþi si také zvolili kapitána pro nadcházející sezónu. Stal se jím Robert
Seaborn.
Na závČr chceme podČkovat LokomotivČ Cheb, Josefu HeĜmánkovi,
HospĤdce na HrabČcím za skvČlé obČdy a spoleþnosti CHETES s.r.o., za
sponzorský dar.
Bc. Vladimír Krýsl, trenér
LB MINERALS, s.r.o.
Tovární 431, 330 12 Horní BƎíza
jeden z nejvýznamnĢjších výrobcƽ v oblasƟ dobývání a úpravy
nerostných surovin hledá uchazeēe na pozici:

PROVOZNÍ ZÁMENÍK
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Oddíl rádiového orientaþního bČhu
a orientaþního bČhu informuje
Sportovní oddíl ROB a OB Cheb navázal svými sportovními výsledky na
pĜedchozí úspČšnou sezónu. Naši závodníci se na pĜelomu þervna a þervence zúþastnili Mistrovství svČta žákĤ a dorostu, které se konalo v Doksech
u Máchova jezera. Petra Lićáková tam vybojovala v závodu v pásmu 144 MHz
stĜíbrnou medaili a spolu s Nelou Stahlovou získali zlato v soutČži družstev
v kategorii dorostenek. Další medaile si z klání jednotlivých týmĤ pĜivezli:
zlato a stĜíbro Petr Král (starší žáci), zlato Laura Gillarová (starší žákynČ)
a dvakrát bronz Jan Trpák a Samuel Svatek (dorostenci).
Na Mistrovství ýR v disciplínách dlouhá traĢ, krátká traĢ, sprint, štafety a foxoring
se naši závodníci umístili 9x na prvním místČ, 9x na druhém a 7x na tĜetím místČ.
Na dalších republikových závodech pak 13x zvítČzili, 15x byli druzí a 13x tĜetí.
Vedle ROB jsme absolvovali i závody oblastního žebĜíþku v orientaþním bČhu,
kde jsme obsadili 6x první místo, 3x druhé místo a 4x tĜetí místo. Zúþastnili
jsme se i Krajského pĜeboru škol v OB v Mariánských Lázních.

Zaþátkem þervence náš oddíl uspoĜádal þtyĜdenní závody v ROB v Mariánských Lázních (Mistrovství ýR ve štafetách a foxoringu) za úþasti 170 sportovcĤ ze þtyĜ zemí. KromČ toho jsme poĜádali šest závodĤ na krajské úrovni
a dvanáct soutČží na místní a okresní úrovni. Letního soustĜedČní v jižních
ýechách se zúþastnilo 45 sportovcĤ.
Druhou nedČli v listopadu se rozbČhne již 10. roþník bČžeckých závodĤ pro veĜejnost Chebská bČžecká zima, jejíž výnos putuje dČtem nemocným cystickou ¿brózou. Více informací o þinnosti a výsledcích najdete na webových stránkách:
www.ardf-cheb.cz.
Miroslav Vlach, oddíl ROB a OB Cheb

Ohlédnutí za prázdninami v Trinity

vaším úkolem budou opravy a údržba strojních zaƎízení

Místem výkonu práce je Skalná u Chebu
Požadujeme:
Ŷ výuēní list v oboru
Ŷ sváƎeēský prƽkaz a praxe v oboru výhodou
Ŷ Ǝidiēský prƽkaz sk. B
Nabízíme:
Ŷ práci v jednosmĢnném provozu
Ŷ možnost zúroēení profesních znalosơ a zkušenosơ
Ŷ odpovídající Įnanēní ohodnocení, 13. plat
Ŷ zamĢstnanecké beneĮty v roēní výši 12.900 Kē, závodní stravování a
další
Ŷ zázemí silné stabilní spoleēnosƟ s Ǝadou sociálních výhod
Ŷ pƎátelské prostƎedí, pomoc a osobní pƎístup pƎi zapracování
Ŷ pƎíležitost k profesnímu i osobnímu rƽstu
Nástup dle vzájemné dohody
Pokud vás naše nabídka zaujala, zašlete svƽj životopis spoleēnĢ 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
PƎípadné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 354 505 120.

Prázdniny v SK Trinity Cheb byly opČt ve znamení celkem þtyĜ turnusĤ pĜímČstského tábora, kterých se zúþastnilo na 120 dČtí. Program byl sestaven
z výletĤ, pohybových aktivit, návštČv IZS, dopravního hĜištČ a mnoha dalších
zajímavých bodĤ. Všem dČtem dČkujeme za úþast a rodiþĤm za dĤvČru. TČšíme se na pĜíští rok.
SK Trinity Cheb

ZE ŠKOL / INZERCE
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Pozvánka na Dny otevĜených dveĜí
chebského gymnázia

Žáci z ýech a NČmecka natáþeli
krátké ¿lmy

Gymnázium Cheb, pĜíspČvková organizace, zve
uchazeþe o studium, jejich rodiþe i další zájemce na Dny otevĜených dveĜí, které se uskuteþní
4. prosince 2018 a 5. února 2019, vždy od 16
do 18 hodin.
Úþastníci se sejdou v 16 hodin v nové aule Jazykového a komunikaþního centra (vchod do
pĜístavby je z kĜižovatky Goethovy a Nerudovy ulice), kde dostanou informace pĜedevším k pĜijímacímu Ĝízení a obdrží informaþní materiály.
Potom si budou moci prohlédnout školu a její vybavení. PĜipraveny budou
zajímavé ukázky z hodin chemie, biologie, fyziky a zemČpisu. ProbČhne
také ukázka programu ve školním planetáriu.
Pro uchazeþe o þtyĜleté studium z 9. tĜíd základních škol je též pĜipraven
Týden otevĜených dveĜí (od 3. do 7. prosince 2018), pĜi kterém si jeden
den vyzkouší, jaké to je být žákem prvního roþníku Gymnázia Cheb. Další informace týkající se pĜijímacího Ĝízení najdete na stránkách:
www.gymcheb.cz pod odkazem Uchazeþi. TČšíme se na vaši návštČvu.
Kontakty: tel.: 739 322 319, 739 322 446, 734 173 927,
e-mail: gymcheb@gymcheb.cz

Na chebské radnici byl slavnostnČ zakonþen þesko-nČmecký projekt na podporu mediální výchovy, do kterého se zapojili žáci Základní školy Skalná
a partnerské Realschule Kemnath. Ti za asistence odborníkĤ z organizace T1
– Grenzüberschreitendes Jugendmedienzentrum Oberpfalz Nord natáþeli ve
smíšených skupinách krátké ¿lmy na téma PĜedsudky. Nejprve museli vytvoĜit scénáĜ, poté natoþit dostateþné množství zábČrĤ a na konec ¿lm sestĜíhat.
Vlastnímu natáþení pĜedcházely semináĜe s jazykovými animátory a mediálními pedagogy. Projekt byl ¿nancován pĜeshraniþním sdružením Euregio
Egrensis a Rotary kluby Cheb a Stiftland.

Zpráviþky z jedniþky

MDO v Maćarsku ve zlatém pásmu

Zaþátek nového školního roku byl plný zážitkĤ. V záĜí se vypravili žáci
druhého stupnČ v þele s paní uþitelkou Jitkou Bílkovou, která vše zorganizovala, na týdenní jazykový pobyt do Anglie. Dle fotek a vyprávČní
zúþastnČných si to všichni pČknČ užili. Další záĜijovou akcí naší školy
byl cykloturistický kurz na Božím Daru, který pro žáky druhého stupnČ
pĜipravila paní uþitelka Jana Horná a pan uþitel OndĜej BršĢák.
V Ĝíjnu se opČt rozjel kolotoþ sportovních soutČží. Jako první se rozbČhla
série závodĤ v pĜespolním bČhu. Naše dvanáctiþlenné družstvo 1. stupnČ
(šest dČvþat a šest chlapcĤ) si zatím vede fantasticky. Jak v okresní skupinČ (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 þtyĜi žáci z 1. stupnČ ve vČdomostní soutČži „Logická olympiáda“. Do této soutČže se v kategorii 3. až
5. roþník zapojilo v Karlovarském kraji 342 žákĤ. Našimi úspČšnými Ĝešiteli jsou Daniel KĖourek, Lukáš Vyhnálek, Josef Mecner a Petr Koloc. Ti
se vydají 2. listopadu do Karlových VarĤ na krajské kolo. Kluci, držte se!
PĜedloni se naše škola zapojila do evropského projektu „Ovoce a zelenina do škol“, který je ¿nanþnČ podporován Evropskou unií. Letos pĜibyl
další projekt, a to „Mléko do škol“, takže žáci naší školy dostávají jednou
týdnČ þerstvé ovoce nebo zeleninu a k tomu jednou týdnČ mléko (250 ml)
þi jogurt.

Ve dnech 5. až 7. Ĝíjna se MČstský dechový orchestr Cheb s taneþní skupinou Jaroslavy Havlíþkové zúþastnil mezinárodního hudebního festivalu
v maćarském mČstČ Mór. V rámci festivalu probČhla koncertní soutČž
s vystoupením taneþních skupin. V konkurenci 10 orchestrĤ ze 6 zemí
(Maćarsko, Slovensko, SRN, Slovinsko, ýR a Polsko) získal MDO zlaté
pásmo. ChtČl bych podČkovat všem þlenĤm za vzornou reprezentaci. ZároveĖ dČkuji mČstu Cheb za podporu naší celoroþní þinnosti, díky které
jsme se mohli festivalu zúþastnit.
JiĜí Smitek, Ĝeditel ZUŠ Cheb

Mgr. Lenka Šebová, 1. ZŠ Cheb

Wlaštovka je v novém hnízdČ
PĜes letní prázdniny probČhly v bývalé mateĜské škole v chebských Hájích velké stavební úpravy, jejichž cílem bylo pĜipravit krásné prostĜedí
pro žáky waldorfské základní školy Wlaštovka. S velkou podporou a pomocí rodiþĤ byly upraveny tĜi tĜídy, prostor pro družinu, jídelna a zároveĖ
rozlehlá zahrada. Žáci 1., 2. a 3. tĜídy a jejich pedagogové se tak zabydlují
v novém, témČĜ rodinném hnízdČ, ve kterém se uþí bČžným pĜedmČtĤm
v jiném podání, ale také kreslení forem, pletení þi hraní na Àétnu. Všichni zájemci a pĜíznivci si mohou nové hnízdo prohlédnout u pĜíležitosti
Vánoþního jarmarku, který se bude konat v sobotu 1. prosince od 13
do 18 hodin.
Denisa Morkesová

Školka na Skalce bude mít výroþí
V prosinci 2018 uplyne 40 let od zahájení provozu mateĜské školy na
sídlišti Skalka. PĜijćte si s námi 7. prosince v 18 hodin uplynulá léta
pĜipomenout. PĜipravena bude prohlídka budovy, krátké vystoupení dČtí
a pĜíjemné posezení pĜi malém obþerstvení. Tímto srdeþnČ zveme bývalé
zamČstnance MŠ a jeslí.
Vedení a zamČstnanci MŠ Cheb, Do Zátiší 3

Vždy správný nástroj
Výrobce a prodejce nástrojƽ pro Ǝezání,
broušení, frézování a leštĢní.

PƎijme pracovníka/pracovnici na pozici
Skladník, obsluha manipulaēních vozíkƽ
Požadujeme: Manuální zruēnost, dobrý
zdravotní stav, trestní bezúhonnost.
Jedná se o HPP, dvojsmĢnný provoz,
Ǝidiēské oprávnĢní na VZV výhodou,
výhodou ēásteēná znalost nĢmeckého
jazyka.

LUKAS CZ
je významný regionální
zamĢstnavatel
a sociálnĢ odpovĢdný podnik,
stabilní firma z perspektivního
oboru
se zahraniēní majetkovou úēastí.

Nástup možný ihned.

LUKAS CZ spol. s r.o.
Nabízíme:
- jistotu stálého zamĢstnání
v rodinné mezinárodní firmĢ
- odpovídající ohodnocení
- firemní
benefity
(týden
dovolené navíc, stravenky,
motivaēní program)
- pƎíjemné
a
ergonomické
pracovní prostƎedí

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

A NA KONEC…
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Základní umČlecká škola informuje
Vážení pĜátelé, v listopadu se v Karlových Varech koná Festival tvorby
ZUŠ Karlovarského kraje, kterého se zúþastní i žáci naší školy. V pondČlí 19. listopadu mĤžete od 19 h zhlédnout Veþer tance, následující den,
20. listopadu v 19 h se v Karlovarském mČstském divadle pĜedstaví žáci
literárnČ dramatického oddČlení. Slavnostní koncert zaþíná 21. listopadu od
19 h také v divadle. Ve þtvrtek 22. listopadu se v 16 h uskuteþní vernisáž
výstavy ZUŠ v budovČ krajského úĜadu. Výstava potrvá do 21. prosince.
Žáci literárnČ dramatického oddČlení pod vedením Jarmily Markové se
pĜedstaví 17. listopadu na Noci divadel s pohádkou Šípková RĤženka
a s PĜíbČhy z dalekého svČta. Jana Cenknerová pĜipravuje 2. školní koncert, který si mĤžete pĜijít poslechnout ve þtvrtek 22. listopadu od 17 h
do koncertního sálu školy.
Eva Klimtová, zástupkynČ Ĝeditele ZUŠ Cheb

Outdoorové ¿lmy z celého svČta
uvidíte ve SvobodČ
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MDO Cheb a mažoretky zvou
na oslavu 60. výroþí!
Je to tak nedávno, co jsme spolu oslavili výroþí padesáté, a už tu máme
další kulatiny! I za posledních deset let odvedl MČstský dechový orchestr
Cheb s mažoretkami poĜádný kus práce, pĜivezl do našeho mČsta spoustu
ocenČní, zúþastnil se Ĝady prĤvodĤ, soutČží, koncertĤ a festivalĤ. Zveme
proto všechny naše pĜíznivce na výroþní koncert do KC Svoboda, který
plánujeme na 15. prosince 2018.
A protože je to výroþí opravdu významné, pĜipravujeme veþer po koncertČ další program. Rádi bychom pozvali souþasné i bývalé þleny, pĜátele
a pĜíznivce MDO Cheb a mažoretek na spoleþné setkání neboli afterparty
po koncertČ. K tanci a k poslechu samozĜejmČ zahraje živá hudba, bude
nachystáno menší obþerstvení, projekce fotogra¿í a videí z dosavadního
pĤsobení našeho uskupení a další. Pro lepší organizaci prosíme všechny,
kteĜí mají o toto setkání zájem, aby svou úþast potvrdili do 18. listopadu
2018 buć na FB události „MDO Cheb a mažoretky slaví 60 let“, nebo
prostĜednictvím e-mailu na adresu mdo.vyroci@seznam.cz.
Za realizaþní tým oslav 60. výroþí MDO Cheb KateĜina KĤtová

ZPRÁVY Z CHEBSKÉHO
MUZEA
Cheb se již po þtvrté zapojí do prestižního festivalu outdoorových ¿lmĤ,
který poĜádá Outdoor ¿lms Ostrava.
Ve dnech 23.–25. listopadu promítne KC Svoboda 26 snímkĤ vybraných
hlavními poĜadateli právČ pro naše mČsto. Diváci zhlédnou bČhem tĜí dnĤ
¿lmy sportovní, dobrodružné, extrémní, cestopisné, adrenalinové a to od
dvou minutového snímku až po celoveþerní horolezecký ¿lm.
Šestnáctý roþník Mezinárodního festivalu outdoorových ¿lmĤ zaþal
5. Ĝíjna v OstravČ. PostupnČ navštíví více než 60 míst v ýeské republice
a na Slovensku. Do letošního roþníku se pĜihlásilo neuvČĜitelných 1289 ¿lmĤ ze 100 zemí svČta. Festivalová porota vybrala 126 snímkĤ z 29 zemí.
Poþet zahraniþních ¿lmĤ 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 rĤznČ dlouhých snímkĤ. NávštČvník si mĤže vybrat pouze jeden blok, ale samozĜejmČ zĤstat i celý veþer.
Podrobné informace a program najdou zájemci na www.outdoor¿lms.cz.
Mirka Pavlíková, dramaturgynČ KC Svoboda

Na táboĜe se nejen bruslilo
Letos se v Chebu konaly dva turnusy pĜímČstského tábora zamČĜeného
na koleþkové bruslení. PČtatĜicet malých bruslaĜĤ si pod vedením Kamily
DaĖkové, Pavla Chrena a Sibyly Mjartanové užilo týden nejen na in-line bruslích. DČti se zdokonalily v technice bruslení (zastavení, obrátky,
brzdČní, slalom, jízda v balíku, aj.), pomČĜily síly v závodech a provČĜily
své vytrvalostní schopnosti bČhem výletu na bruslích do Nebanic. KromČ bruslení se vČnovaly minigolfu, lezení v lanovém centru, koupání,
míþovým a deskovým hrám. Když pršelo, navštívily tČlocviþnu 6. ZŠ,
pĜi velkých vedrech se jezdily koupat na DĜenici. NejzdaĜilejšími akcemi
na táboĜe byly výlety na in-line dráhu Rolava do Karlových VarĤ a do
Habartova. PĜi výletČ do Nebanic dČti ujely 10 km a za odmČnu se svezly
na koních.
Moc dČkuji za pomoc A. PĤlpánové, J. Singerové, R. Koþímu a dalším
rodiþĤm malých bruslaĜĤ, kteĜí zajistili obþerstvení nebo odvoz auty.
Zázemí pro konání tábora poskytl FC Cheb, o stravování úþastníkĤ se
postaral Erik ŠĢastný a projížćku na koních zajistila G. Faltusová. Na
autobusovou pĜepravu dČtí a odmČny pĜispČl Karlovarský kraj a Živý kraj.
DČti si tábor naplno užily a již se tČší na podzimní kurzy in-line bruslení.
Mgr. Kamila DaĖková
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Na poslední þást roku pĜipravilo muzeum dvČ zajímavé výstavy. Ta první
s názvem „Kostelíþek boží. Kapitola ze SlabikáĜe návštČvníka památek“
pĜipomíná osobnost historika umČní Jaroslava Herouta (1928–2015), který
v roce 1978 vydal SlabikáĜ návštČvníkĤ památek, jakýsi ilustrovaný klíþ
k poznávání památkových objektĤ, jejich souþástí a mobiliáĜe. Muzeum
Cheb u pĜíležitosti výroþí vzniku publikace a výroþí autorova narození otevírá SlabikáĜ na stránkách vČnovaných kostelĤm a kaplím a k výkladovým
heslĤm pĜipojuje trojrozmČrné pĜedmČty ze svých sbírek a z vlastnictví Kanonie premonstrátĤ Teplá. NávštČvníci se seznámí se základními stavebními
souþástmi, vybavením a úþelem katolických sakrálních staveb. Kurátorkou
výstavy je Michaela Bäumlová.
Druhá výstava s názvem „Cheb nebo Eger?“ byla uspoĜádána u pĜíležitosti
100. výroþí vzniku republiky. Seznámí návštČvníky se speci¿ckou situací
Chebu v roce 1918 a neklidným rokem 1938 a bude možné ji zhlédnout
v jednom ze sálĤ tzv. nové expozice do konce tohoto roku.
Pro naše malé „muzejníky“ jsme na noc z 2. na 3. listopadu v rámci muzejní pedagogiky opČt pĜipravili oblíbené podzimní nocování, pĜi nČmž bude
kromČ romantického pĜespání v prostorách muzea pĜipraven doprovodný
program. ChybČt nebude ani výtvarná dílna a malé dobrodružství.
V listopadu vyhlašujeme tradiþní vánoþní výtvarnou soutČž tentokrát na
téma „Vánoþní zvonČní“. Zvonky a zvoneþky od dČtí z mateĜských a základních škol z Chebu a okolí budou zdobit muzejní expozici do konce prosince.
Ke 100. výroþí vzniku republiky nabízíme základním školám z Chebu
a okolí scénické þtení „První republika“ v podání hercĤ Západoþeského divadla JindĜicha Skopce a Petra BaĢka. DČti si v rámci pĜedstavení na vlastní
kĤži vyzkouší, jak probíhalo vyuþování pĜed sto lety.
Muzeum Cheb

PodĢkování za péēi
ChtĢla bych podĢkovat lékaƎƽm a sestƎiēkám z chirurgického, interního a ORL oddĢlení za péēi, kterou vĢnovali pƎi hospitalizaci mé mamince BoženĢ PilaƎové. Velký dík patƎí též sestrám a lékaƎƽm z léēebny
Amica a kolekƟvu z Domova pro seniory v Mírové ulici v Chebu. DĢkuji.
Miroslava VáŸová, dcera
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13. 11. 2018

– je efektivní. Radniþní listy se dostanou do všech domácností na Chebsku, vychází v nákladu 22 000 kusĤ, k dispozici jsou také v infocentru, lidé je mají spolu s jediným o¿ciálním
kulturním programem mČsta na stole po celý mČsíc.
– je exkluzivní. Prostor inzerce je omezen 4 stranami A4 pĜi 16 stranách.
– je výhodná. Radniþní listy nabízí pĜi vysokém nákladu a þtenosti velmi výhodné koneþné
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Vždy správný nástroj
Výrobce a prodejce nástrojƽ pro Ǝezání,
broušení, frézování a leštĢní.

PƎijme pracovníka/pracovnici na pozici
Skladník, obsluha manipulaēních vozíkƽ
Požadujeme: Manuální zruēnost, dobrý
zdravotní stav, trestní bezúhonnost.
Jedná se o HPP, dvojsmĢnný provoz,
Ǝidiēské oprávnĢní na VZV výhodou,
výhodou ēásteēná znalost nĢmeckého
jazyka.

LUKAS CZ
je významný regionální
zamĢstnavatel
a sociálnĢ odpovĢdný podnik,
stabilní firma z perspektivního
oboru
se zahraniēní majetkovou úēastí.

Nástup možný ihned.

LUKAS CZ spol. s r.o.
Nabízíme:
- jistotu stálého zamĢstnání
v rodinné mezinárodní firmĢ
- odpovídající ohodnocení
- firemní
benefity
(týden
dovolené navíc, stravenky,
motivaēní program)
- pƎíjemné
a
ergonomické
pracovní prostƎedí
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www.lukas-erzett.com
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