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Sokolov vybral
osobnosti města

Sokolov – Osobnostmi
města Sokolov za rok 2016
jsou Ivo Záleský, Ludmila
Nováková a Jaroslav Makrot.
Představeni a oceněni byli
na galavečeru, který se ko-
nal v sokolovském divadle.
Všichni ocenění tvrdili, že
nijak výjimeční nejsou. ...2

Výstavy na statku
lákají více umělců
Královské Poříčí – Stále
více umělců a výtvarníků
má zájem vystavovat svá
díla na statku Bernard v
Královském Poříčí. Svědčí o
tom množství expozic, které
zde budou v letošním roce k
vidění. Tou nejbližší má být
výstava výtvarných technik
Na hedvábné stezce. ...3

Svatá Anežka
Česká a Loket

Loket – Na přednášku Vla-
dimíra Vlasáka o životě
nejvýraznější postavy čes-
kých dějin zve dnes od 17
hodin loketská knihovna.
Obecněji zaměřený výklad
doplní informace o Anežči-
ných stopách v nejstarší
historii Lokte, které se opí-
rají o dosud skoro neznámé
zprávy z opomíjených pí-
semných památek. (žip)

Starostou města bude Jalovec
Cheb – Novým starostou
města Chebu se stane An-
tonín Jalovec. Vyplývá to z
memoranda o vzájemné
shodě na vzniku koalice v
Chebu. To podepsali zastu-
pitelé za VPM- Alternativa,
hnutí ANO 2011, Koalice pro
Cheb a Strany svobodných
občanů. Nyní to už budou
dva měsíce, kdy je na cheb-
ské radnici bezvládí.
„Zastupitelstvo, na kterém

bude zvoleno nové vedení
města a rada města, bylo
svoláno na středu 3. května.
Strany budoucí koalice se
dále dohodly, že starostou
města bude Antonín Jalovec
za VPM-Alernativa, 1. mís-
tostarostou Zdeněk Hrkal za
ANO a místostarostkou
Gabriela Licková za Koalici
pro Cheb,“ potvrdila Gabriela
Dostálová z hnutí ANO.
Pokračování na straně 2

S lety do Düsseldorfu je
problém. Chybějí pasažéři
Karlovarský kraj – Už čtyři
letecké linky do Düsseldorfu
musely být zrušeny a leta-
dla z karlovarského letiště
tak neodletěla. Novinka, od
níž si Karlovarský kraj i
Karlovy Vary slibovaly nové
návštěvníky města a regio-
nu, očekávání zatím nena-
plnila. Deset letadel tak za

měsíc přepravilo pouze tři
sta pasažérů. Zatímco podle
primátora Karlových Varů
Kulhánka (KOA) je na hod-
nocení před měsícem zave-
dené letecké linky ještě br-
zy, hejtmanka Vildumetzová
(ANO) je rozhořčena. Podle
ní se hrubě podcenila pro-
pagace. Pokračování na str. 2

Zábava pro všechny
Loket – Letošní kulturní
sezona v amfiteátru pod
hradem v Lokti bude boha-
tá, žánrově pestrá, na své si
přijdou všechny generace. V
programu jsou pravidelné
akce, na které jsou ná-
vštěvníci zvyklí, i řada no-
vinek. Hosté si budou moci
vybrat z akcí, které se bu-
dou konat prakticky po ce-
lém městě. Radnice se bude
snažit řešit i největší pro-
blém – parkování.
Pokračování na str. 3

SPORT REGIONU

Václav Skuhravý:
Diváci byli
fantastičtí strana 14

REGION

Uklidit, opravit,
vyleštit. Sezona
je tady strana 3

Dálnice z Karlových Varů do
Prahy, to je stále jenom sen

Nové silnice se vKarlovarskémkraji nyní nestaví,
pouze se opravují ty současné. A ještě jenněkteré,
protože chybějí peníze. Na snímkuvýměna
svodidel naprůtahuKarlovýmiVary. Více na str. 4FotoDeník /VladimírMeluzín

Nová příloha
Exkluzivní rozhovor s Ivetou Toušlovou
Nové trendy oblékání podle návrhářky Petry Balvínové
Nahlédněte do soukromí Patrika Děrgela

PŘÍLOHA

ODPADY:
Recyklace,
ekologie, životní
prostředí uvnitř

Z DOMOVA

Sobotka jde Babišovi
po krku. Chce
vědět, jak získal
Agrofert strana 7

ČESKO

Více technologií,
méně papírů.
Farmy přebírá
nová krev strana 6
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OD ČTVRTKA 
27. DUBNA

Nabídka zboží platí do 30. 4. 2017 
nebo do vyprodání zásob.

KANADSKÉ
BORŮVKY

100 g = 15,92 Kč
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ČTVRTEK  27. DUBNA 2017 - ČÍSLO 98 CENA 17 KČ
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