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Karlovarský kraj Karlovarský kraj DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/KarlovarskyDnes

V akciSemifinále největšího běžeckého závodu pro studenty středních škol z celé České republiky začalo. V Karlových Varech odstartoval Juniorskýmaraton. Na trati dlouhé 42,195 kilometru
se spolu utkaly desetičlenné štafetové týmy středoškoláků z celého Karlovarského kraje. „Stačilo dát dohromady desetičlenný tým, ve kterémmusí být tři dívky. Každý člen týmupak běží štafeto-
vý úsek o délce 4,2 kilometry, dohromady studenti zdolají trať celéhomaratonu,“ představil akci JuniorskýmaratonBojan Nanković z týmuRunCzech. Foto: Václav Šlauf, MAFRA

CHEB Rekordních 288 gymnázií ze
všech 22 krajů České republiky a
Slovenska bojovalo o právo účast-
nit se podzimního finále prestižní
dějepisné soutěže, které se každo-
ročně koná v Chebu. „Letošní roč-
ník je věnován velmi složitému ob-
dobí československých dějin, kon-
krétně období mezi roky 1949 a
1967,“ uvedl hlavní organizátor sou-
těže, pedagog chebského gymnázia
Miroslav Stulák. Ten dal letošní sou-
těži podtitul Léta strachu i nadějí.
Otázky, na které tříčlenné skupiny
studentů v krajských kolech odpoví-
daly, vypracoval tým předních čes-
kých historiků. „Na hladký průběh
soutěže dohlíželo 22 studentů cheb-
ského gymnázia, kteří byli s krajský-
mi koordinátory ve spojení. Na zá-
kladě výsledků už víme, kdo ze sou-

těžících postoupil mezi 75 nejlep-
ších a získal právo účastnit se finá-
le. To se uskuteční v Chebu ve čtvr-
tek 23. listopadu,“ doplnil Miroslav
Stulák. (jd)

KARLOVARSKÝ KRAJ Sedm růz-
ných linek si budou od 20. května
užívat příznivci výletů na kolech. Po
regionu začnou jezdit cyklobusy, kte-
ré budou kraj křižovat od Aše až po
Boží Dar. Cyklisté a cykloturisté se
pohodlně dostanou například do
Krušných či Doupovských hor, Slav-
kovského lesa nebo do okolí lázeň-
ských měst. Cyklobusy budou v pro-
vozu do 30. září.
„Obliba těchto autobusů stále ros-

te a jsem rád, že Karlovarský kraj ta-
kovou aktivitu podporuje,“ řekl
hejtmančin náměstek pro dopravu
Martin Hurajčík. Krajští radní přispě-
li dopravci, kterým jsou Autobusy
Karlovy Vary, na provoz cyklobusů
částkou 200 tisíc korun.
Podle Martina Hurajčíka totiž vý-

znamně pomáhají cestovnímu ruchu
v regionu. Cyklisté po jejich trase na-
vštěvují památky i přírodní unikáty a

často se na tatomísta opakovaně vra-
cejí. „I letos se jedná o osvědčené lin-
ky. Ono v našem kraji se jich nedá na-
jít o moc víc. Jsou to ty nejžádanější a
nejvytěžovanější,“ řekl náměstek.
Cyklobusy jezdí v Karlovarském

kraji od roku 2003 a kromě zdat-
ných cyklistů je podle něj využívají
také rodiny s dětmi či zahraniční tu-
risté.
Vydat se díky nim mohou na trasu

z Mariánských Lázní přes Cheb do
Aše, z Chebu přes Klingenthal a Pře-
buz do Nejdku, ze Sokolova přes
Nejdek a Horní Blatnou na Boží Dar,
ze Sokolova přes Bochov a Žlutice do
Valče, z Bečova nad Teplou přes Žlu-
tice do Blatna a ze Sokolova přes
Krásno do Nové Vsi u Bečova.
Popularita cyklobusů se podle ředi-

tele Autobusů Karlovy Vary Zdeňka
Suchana zvyšuje průběžně. „Zatím-
co během vlastně nultého ročníku
provozu je použilo 650 lidí, za po-
slední tři roky jich jsou průměrně
čtyři a půl tisíce,“ řekl.
Nejoblíbenější linkou je podle něj

ta krušnohorská, kterou dopravce
označuje červeně a vede po páteřní
cyklostezce. „Za zmínku určitě stojí,
že chceme rozšířit její provoz. V čer-
venci a srpnu nebude jezdit pouze o
víkendech, ale také ve středu a v pá-
tek,“ uvedl Zdeněk Suchan. (ple)

V Chebu odstartovala
velká dějepisná soutěž

Krize v Chebu, kterou
odstartovalo odvolání
starosty Petra Navráti-
la z ČSSD, pokračuje.
ANO vypovědělo koa-
liční smlouvu a začalo
jednat o novém vedení
města.

CHEB Místo toho, aby zástupci
města zvolili nového starostu, bu-
dou se muset domluvit, kdo vůbec
radnici povede. A bude to těžké. Na-
značilo to už včerejší jednání, na
kterém nebyli schopni schválit ani
původní program.

Znovu se opět sejdou nejdřív za
tři týdny.
Křehká koalice ANO, ČSSD a

KSČM s tichou podporou ODS se
rozpadla poté, co ANO podpořilo
odvolání starosty Petra Navrátila
kvůli jeho stíhání v kauze ROP Seve-
rozápad. „Problém obviněného sta-
rosty i přes několikerá jednání a vý-
zvy odmítala ČSSD jakkoli řešit. Zís-
kali jsme z toho pocit, že se koaliční
partneři domnívají, že se problém
takzvaně vysedí. V mnoha přípa-
dech bývalý starosta nerespektoval
výstupy z komisíměsta. Navíc se do-
mníváme, že na úseku městských
investic, který nespadá do naší ges-
ce, byla odvedena špatná práce,“
vysvětlila důvody, které vedly ke
zrušení koaliční smlouvy, mluvčí
ANO v Karlovarském kraji Gabriela
Dostálová. Hovoří také o zneužití
Radničních listů a o tom, že návrhy
na nového starostu, předkládané

zástupci ČSSD a KSČM, kterými byli
Pavel Vanoušek a bývalý starosta
Petr Navrátil, nebyly pro ANO ak-
ceptovatelné.
„Poté, co ANO změnilo své vnitř-

ní směrnice a deklarovalo, že od-
stoupení politika bude nově poža-
dovat až poté, co bude obžalován,
jsme předpokládali, že dojde ke
znovuzvolení bývalého starosty Na-
vrátila. Bohužel, zástupci ANO vy-

slechli nabídky, a aniž by nějak dis-
kutovali, uvedli jen, že vypovídají
koaliční smlouvu a odchází,“ po-
psal smírčí řízení dosavadní mís-
tostarosta za KSČM Pavel Hojda,
který přiznal, že jej to velmi překva-
pilo.
„S ohledem na rozložení sil v za-

stupitelstvu je otázka, zda existuje
z této situace nějaká cesta ven, zda
budoucí koalice skutečně získá nad-
poloviční většinu,“ řekl. Situace
podle něj může město poškodit.
„Ve hře jsou přeshraniční projekty,
navíc rozjíždíme nové odpadové
hospodářství. To jsou všechno
věci, které vyžadují pozornost a
rychlou reakci,“ dodal.
Podle bývalého starosty Petra Na-

vrátila, který o post přišel na zastu-
pitelstvu 9. března, možná jeho od-
volání nesouvisí až tolik s tím, že v
kauze ROP čelí obvinění. Svědčí
prý o tom fakt, že o konci koalice

rozhodla jak místní, tak oblastní or-
ganizace ANO. „Možná si jen chtějí
upravit koalici podle svých před-
stav. Víme, že jednají s opozicí. Co
bude dál, netuším, ale rozhodně ne-
budeme čekat s rukama v klíně.
Zvažujeme i odchod do opozice,“
konstatoval Navrátil.
Jednání s ANO potvrdil lídr VPM -

Alternativa Miroslav Plevný. „K ně-
jakým kontaktům došlo, určité sig-
nálymáme. Přiznám se, že jsem pre-
feroval variantu, aby stávající koali-
ce toto volební období dokončila,
ale situace se změnila,“ doplnil.
Sestavit v Chebu novou koalici ne-

bude snadné. Ze 30 míst v zastupi-
telstvu získalo nejvíce hnutí VPM -
Alternativa. Má jich šest. Po pěti
křeslech drží ČSSD, KSČM a ANO.
Čtyři zastupitele má sdružení ODS
a nezávislých kandidátů. Tři místa
obsadila Koalice pro Cheb a dvě
Svobodní.

Jitka Dolanská
redaktorka
MF DNES

Fakta
Trasy cyklobusů v kraji

Mariánské Lázně – Aš
Cheb – Nejdek
Sokolov – Boží Dar
Cheb – Boží Dar
Sokolov –Valeč
Bečov nad Teplou – Blatno
Sokolov – Nová Ves u Bečova

Po Karlových Varech běhali juniorští maratonci z celého regionu

Cyklisté mohou začít vybírat

Chebská koalice končí,
ANO vyšachovalo ČSSD

„Je otázka, zda existu-
je z této situace něja-
ká cesta ven, zda bu-
doucí koalice získá
většinu.“
Pavel Hojda, KSČM

Otázky
Na co také
odpovídají zastupitelé

Kdo získal jedinou zlatou medai-
li pro Československo na olym-
piádě v Melbourne v roce 1956?
a) S. Jungwirth b) Olga Fikotová
c) D. Zátopková d) Eva Bosáková
Jak se jmenoval prokurátor
v procesu s Miladou Horákovou
a Rudolfem Slánským?
a) Karel Trudák b) Ladislav Mácha
c) Osvald Závodský d) Josef Urválek

Ostrov

Začíná Jazzové jaro

Ostrovský dům kultury zve na 34.
ročník festivalu Jazzové jaro. V pá-
tek 7. dubna vystoupí od 18 hodin
jazzová formace JFK Ostrov s vyni-
kající zpěvačkou Darjou Kunco-
vou. V druhé části koncertu se
představí skupina špičkových praž-
ských jazzmanů v čele se saxofonis-
tou, zpěvákem a showmanem Pe-
trem Kroutilem. (dsl)

Kyselka

Při prohlídce
ožije příběh lázní
a Mattoniho
Komentovaná prohlídka povede v
neděli od 10:00 hodin zájemce po
stopách Heinricha Mattoniho. Ces-
ta vede nejprve do obnovovaného
areálu někdejších lázní, známých
díky světově proslulé minerálce, a
poté do Muzea Mattoni. Hosté zjis-
tí, jak pokračují záchranné práce,
dozví se zajímavosti z historie. Ná-
vštěvníci mimořádných bezplat-
ných prohlídek získají bonus v po-
době možnosti zakoupit si skupino-
vou vstupenku do Muzea Mattoni
za 50 Kč. Sraz je na parkovišti Mu-
zea Mattoni vedle kina. (kvr)

Horní hrad

Den sokolnictví
a lovectví
Horní hrad pořádá v sobotu 8. dub-
na tradiční Den sokolnictví a lovec-
tví. Odborníci ze záchranné stanice
Penthea poutavě seznámí návštěv-
níky s historií sokolnictví a přiblíží
život dravců, kteří budou rozmístě-
ni po celém areálu hradu. Opeřené
krasavce si bude moci každý pro-
hlédnout zblízka. Do sobotního
programu jsou zařazeny letové
ukázky dravců a pro odvážné vy-
pouštění dravce z vlastní ruky. Při-
pravena je i hra pro děti s mnoha
zastávkami a úkoly. Brány hradu
se otevřou v 10 hodin. (dsl)

Mariánské Lázně

Slavkovský les
očima odborníků
Tradiční podvečer s přednáškami
o přírodě a krajině se uskuteční
dnes od 16:00 hodin v budově
Správy CHKO Slavkovský les v Mari-
ánských Lázních. V prvním bloku
shrne Přemysl Tájek vybraná
ochranářská opatření a úspěchy z
uplynulého roku. Pak se v entomo-
logickém okénku představí Žižkův
vrch očima Libora Dvořáka a kras-
ci Slavkovského lesa Tomášem Fia-
lou. V druhém bloku Vladimír Meli-
char seznámí posluchače s aktuál-
ními poznatky o rozšíření raka říč-
ního v Karlovarském kraji. Pak lze
společně s Pavlou Tájkovou nahléd-
nout do netopýřích budek ve Slav-
kovském lese. Jiří Konečný a Filip
Prekop přiblíží drobné památky se-
verní části Slavkovského lesa. Na
závěr promítne Ivan Kletečka zábě-
ry z krasového podzemí. (dsl)

KarlovyVary

Pohled umělců
na životní prostor
Galerie umění Karlovy Vary nabízí
novou výstavu s názvem Struktura
– znak – životní prostor / Struktur –
Zeichen – Lebensraum. Výstava je
součástí projektu WIR 2 / MY 2 a
představuje práce tří českých a tří
německých umělců, kteří vystave-
ná díla vytvořili prostřednictvím či
za pomoci fotoaparátu. Umělce
spojuje vedle fotografického média
tvorba dotýkající se základních fe-
noménů z titulu výstavy, blízké
jsou jim neokázalé až minimalizo-
vané výrazové prostředky. (dsl)


