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Volební tajenka je vyluštěna, strany
a hnutí už zveřejnily lídry i kandidáty
Tento způsob léta je pro
komunální politiky
poněkud pracovním.

Karlovy Vary – Kdo bude
příštím karlovarským pri-
mátorem? Tento post v le-
tošních komunálních vol-
bách znovu obhajuje Petr
Kulhánek (Karlovarská ob-
čanská alternativa), s těž-
kým kalibrem jde do voleb
hnutí Karlovaráci, jejichž
lídrem je známý lékař Josef
März, na ženu, Radomíru
Poláčkovou, vsází ČSSD a
Piráty chce do vedení města
dostat zase lídr Jindřich
Čermák. TOP 09, která jde
do voleb se Starosty, jako
jedničku zvolila makléře Ji-
řího Brože, ODS Petra Bur-
síka a hnutí ANO? Za to
bude jako jednička kandi-
dovat opět žena, a to ma-

nažerka každým coulem.
Lídrem ANO je totiž Andrea
Pfeffer Ferklová, ředitelka
Grandhotelu Pupp. Zbylé
kandidáty zveřejní ANO
příští týden. Také KSČM

zveřejní
KSČM

zveřejní

vsadila na nového lídra.
Jedničkou komunistů je
podnikatel Martin Mareš.

NOVÁ KOALICE:
ZVOLITELNÍ
O správu města ale stojí i
zbrusu nová koalice Zvoli-
telní, kterou tvoří tři strany
a dvě sportovní uskupení a
do jejíhož čela se postavil
současný radní Jan Klíma
(KDU-ČSL).
současný

ČSL).
současný

Koalici Zvolitelní
tvoří KDU-ČSL, Svobodní a
Zelení a doplňují ji dvě

hnutí zaměřená na podporu
sportu, a to Pro zdraví a
sport a Unie pro sport a
zdraví. Dvojkou je Martin
Vinš (Pro zdraví a sport),
trojkou Lukáš Bernat (Svo-
bodní), na čtvrtém místě za
tuto koalici kandiduje Va-
dim Lavrivský, ale z desáté-
ho místa voliče oslovuje i
Roman Maleček. „Naší spo-
lečnou vizí je rozumná
správa města, prosperující
lázně, sportovní a kulturní
vyžití obyvatel. Chceme za-
stavit odliv zejména mla-
dých lidí a priority budeme
zveřejňovat postupně. Za-
měříme se na podporu vy-
sokého školství, parkování,
zvýšenou péči o okrajové
části města,“ uvedl lídr Jan
Klíma. Tato koalice vstupuje
na volební scénu velmi ra-
zantně. Před novináře na-
pochodovali za zvuku fanfár,
s bílými tričky a sami se
považují za politickou bom-
bu v Karlových Varech. Tři
získané mandáty jsou pro
ně málo, uvítali by jich pět
až šest. Rozpočet na volby
má tato koalice 200 tisíc
korun, půl hradí strany,
zbylou částku dodají kandi-
dáti ze svých kapes.

KOA DO TOHO JDE
POČTVRTÉ

KOA s primátorem Kulhán-
kem sice bombou není, spí-
še připomíná plyšovou
hračku, ale zase pro ni hraje
čas. Vstupuje do čtvrtého
volebního období od svého
vzniku v roce 2006. V po-

sledních dvojích volbách
KOA zvítězila, v roce 2010 s
osmi mandáty, v roce 2014 s
devíti. Nyní jich chce obhá-
jit deset. Kampaň KOA bude
financována čistě z odměn
zastupitelů za uplynulé vo-
lební období, nemá žádné
dárce ani sponzory. „Po 12
letech existence stále platí,
že naše hnutí není na pro-
dej a všem chce měřit stej-
ným metrem,“ zdůraznil
primátor Kulhánek.
Komunální volby letos

osvěží nové tváře, a to pře-
devším z řad Pirátů. Za Jin-
dřichem Čermákem jsou v
první čtyřce Barbora Hra-
dečná, Pavel Sušanin a Da-
niela Bílá. Pátého kandidáta
Milana Ruseva už lidé z po-
litiky znají, Rusev je bývalý
zastupitel a radní za hnutí O
co jim jde?! Známá je i sou-
časná zastupitelka za AL-
TERNATIVU Renata Kozá-
ková a krajský radní pro re-
gionální rozvoj Josef Janů.

STAROSTOVÉ S TOP 09
V nadcházejících komunál-
ních volbách v Karlových
Varech spojí své síly Staros-
tové a nezávislí společně s
TOP 09. Koalice bude kan-
didovat pod názvem STAN a
TOP 09. Za lídrem Jiřím
Brožem ze STAN kandiduje
Lukáš Otys za TOP 09, troj-
kou je Radka Patáková,
čtyřkou Michal Toufar a
pětkou Petr Masák.

PROFILÉČBA
KARLOVARÁKŮ
Zatímco před čtyřmi lety šli
Karlovaráci do komunálních
voleb poprvé a podařilo se
jim výrazně uspět, letos je z
nováčka ostřílené hnutí pl-
né zvučných jmen. Dvojkou
za lídrem, lékařem Josefem
Märzem, je advokátka Hana
Zemanová, trojkou lékař
Pavel Bouška a hned za ním
kandiduje podnikatel Josef
Kopfstein. Těchto pět kan-
didátů patří mezi zkušené
komunální politiky, ale
Karlovaráci dodali na kan-
didátku i řadu dalších zvuč-
ných jmen. Například hoke-
jistu Václava Skuhravého,

volejbalistu Jakuba Novot-
ného, advokátní koncipi-
entku Nelu Kristenovou či
pedagožku Anetu Petříko-
vou. Lékaře zastupuje Ivan
Poustka, Pavel Smutný nebo
Michal Vinš. Sportovce zase
Lukáš Grudler, Ladislav Vé-
br, Zdeněk Havel a Bronislav
Píša. „Kandidátní listina
Karlovaráků je kompletní a
jsme přesvědčeni, že jsou na
ní kvalitní osobnosti z růz-
ných oblastí,“ uvedl lídr Jo-

sef März. A zdůraznil, že
snahou Karlovaráků bude
věcná předvolební kampaň.
„Nikoliv negativní. Do po-
předí zájmu stavíme Karlovy
Vary a občany, nikoliv poli-
tikaření,“ dodal lídr Karlo-
varáků Josef März.

A CO PATRIOTI?
Už když Patrioti iniciovali
referendum o budoucnosti
Vřídelní kolonády, bylo jas-
né, že masa lidí, která se
plebiscitu zúčastnila, bylo
jich na devět tisíc, evokuje
myšlenku jít i do komunál-
ních voleb. Jenomže avizo-
vanou tiskovou konferenci
toto hnutí nečekaně zrušilo
a podle toho, co se proslý-
chá, se zatím nedohodli, či
spíše rozhádali.
„Zakládající výbor se po-

týká s vnitřními problémy,“
vysvětlil za Patrioty Otta
Řezanka.
vysvětlil
Řezanka.
vysvětlil

Tyto řádky vyšly v
Deníku před měsícem a od
té doby se situace nezmě-
nila. Patrioti stále mlčí,
stejně jako ALTERNATIVA.
(iva)

JOSEFMÄRZpovede letos do
volebKarlovaráky.

ANDREAPFEFFERFERKLOVÁ
je lídremhnutí ANO.

JANKLÍMA je lídremnové koa-
lice Zvolitelní.

Prázdniny začaly ranními mrazíky,
nejvíce přituhlo opět v Šindelové

mrazíky,
Šindelové
mrazíky,

V týdnu se již začne
oteplovat. Rtuť teploměru
vyšplhá k 26 stupňům.

JIŘÍ DROZDÍK

Karlovarský kraj – Tak to
byla pořádná zima. Letní
prázdniny začaly v Karlo-
varském kraji přízemními
mrazíky, a tedy prudkým
propadem ranních teplot. V
noci na pondělí klesla rtuť
teploměru na nevídaných
minus 4,9 stupně Celsia.
Stalo se tak v klimatologic-
ké stanici v Šindelové

klimatologic-
Šindelové
klimatologic-

na
Sokolovsku, která sleduje a
odesílá data o počasí plzeň-
skému hydrometeorologic-
kému ústavu.

Kvůli vyjasnění a stude-
nému severnímu proudění
přitom mrzlo i v předešlých
dnech. „V neděli jsme při
zemi naměřili – 3,4 stupně
Celsia, ve dvou metrech bylo
– 0,8 stupně. V noci na
pondělí ještě více přituhlo,
kdy při zemi ukázala rtuť
teploměru – 4,9 stupně a ve
dvou metrech bylo – 2,1
stupně. Všechna úroda tady
lidem pomrzla,“ poukázal
Rudolf Kovařík. Nutno do-
dat, že jeho stanice se na-
chází v atypickém prostředí,
kam se slévá proud z okol-
ních údolí, a tak tu teploty
bývají nižší než v jiných
částech regionu. Tentokrát
však mrzlo i na jiných mís-

tech. „Zajímavé na tom je,
že ranní mrazíky měly cha-
rakter těch zimních. Letní
přízemní mrazy totiž trvají
jen několik málo minut ne-
bo zmizí hodinu před svítá-
ním. V neděli však začalo
mrznout už před dvaadva-
cátou hodinou a trvalo to až
téměř do půl sedmé ráno,“
poukázal Kovařík.
Přízemní mráz očekávají

meteorologové ještě dnes.
Pak už se začne oteplovat.
„Uprostřed týdne budou
teploty šplhat až k šesta-
dvaceti stupňům. O víkendu
se přidá kupovitá oblačnost
a objeví se i dešťové pře-
háňky, které mohou být
četnější,“ dodal.

Před barem se porvalo šest lidí,
mladá žena skončila v nemocnici

Karlovy Vary – U potyčky šesti lidí zasahovala v
noci z pátku na sobotu policie. Rvačka se strhla v
centru města. Proč se do sebe lidé pustili, zatím
policisté vyšetřují. Každopádně při potyčce byla
zraněna mladá žena, která byla převezena na ošet-
ření do nemocnice. „Případ šetříme jako přečin vý-
tržnictví a nadále na něm pracujeme,“ uvedla
mluvčí krajské policie Kateřina Krejčí. (mel)

Požár v servisu poškodil auta
Aš – Osm osobních vo-
zidel poškodil noční
požár u autoservisu
v Aši. „Na místě
zasahovaly čtyři
jednotky hasičů,“
uvedl Martin Kasal,
mluvčí Hasičského
záchranného sboru
Karlovarského kraje,
podle kterého je za-

tím výše škody a příčina
požáru v šetření. (sim)

Šéfredaktor
Karlovarského
deníku VladimírMelu-
zín doporučuje
k návštěvě:

  Tipy 
deníku

Ewa Farna zazpívá se symfoniky
4. července od 19 hodin, letní kino

Karlovy Vary – V rámci
Dne města, konaného při
mezinárodním filmovém
festivalu, vystoupí ve středu
4. července v letním kině
Karlovarský symfonický or-
chestr se zpěvačkou Ewou
Farnou. Koncert bude řídit
šéfdirigent KSO Jan Kučera.
Jako předkapela vystoupí

zpěvák David Stypka s ka-
pelou Bandjeez. Na koncertě
nebude jistě chybět společ-
ný hit Ewy Farné a Davida
Stypky Dobré ráno, milá.
Koncert začíná v 19 hodin.
Návštěvníci, kteří ještě ne-
mají vstupenky, si je mohou
zakoupit od 16 hodin před
koncertem v pokladně kina.

Vypěstoval deset kilo marihuany,
prodal ji za dva miliony korun

Chodov – Přes deset kilo marihuany vypěstoval v
Chodově sedmačtyřicetiletý muž. Kriminalisté z
pracovní skupiny TOXI u něj navíc zajistili bezmála
200 kusů rostlin konopí. Ty pěstoval v nebytových
prostorech svého domu. „Pěstírnu provozoval muž
nejméně dva a půl roku. A to v nebytových pro-
storech svého domu, kde kriminalisté nalezli zaří-
zení pro intenzivní pěstování rostlin konopí tzv.
indoor způsobem. Nejméně v šesti po sobě jdou-
cích pěstebních cyklech pěstoval rostliny konopí ze
semen až do stadia květenství. Poté je zpracoval a
získal přes 10 kilogramů marihuany. Tu následně
prodal další osobě, čímž získal téměř dva miliony
korun,“ uvedla mluvčí sokolovské policie Kateřina
Krejčí. „Při domovní prohlídce jsme zajistili bez-
mála 200 kusů rostlin konopí a různé chemikálie,
příslušenství a technické vybavení k pěstování
marihuany,“ dodala. Kriminalisté muže obvinili ze
zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy. Hrozí mu až deset let vězení. (jid)
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