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Kvůli ordinaci jsem si
půjčila na chůvu, říká
scenáristka Lucie Konečná

Drogy vařili
v centru
Chebu

Návrat Šárky
Záhrobské
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po vážné operaci
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DŮLEŽITÝM TÉMATEM BYLO
ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ZAHRANIČÍ

Kriminalisté zadrželi tři Vietnamce, kteří
drogami zásobovali narkomany v regionu.
Narkotika jim dokonce i přiváželi
VÁCLAVA SIMEONOVÁ

Cheb – Kokain, pervitin, marihuana, zbraně a tři zadržení Vietnamci. I tak by se dal
v bodech shrnout poslední zásah chebských kriminalistů.
Pachatelé drogy vařili a prodávali přímo v centru města.
„Při domovních prohlídkách kriminalisté zajistili dvě
desítky gramů pervitinu, několik gramů kokainu, marihuanu a také jednu varnu na
výrobu drog,“ sdělila policejní mluvčí Andrea Kávová. „To ale nebylo vše. Při důkladném ohledání byly nalezeny také dvě krátké střelné
zbraně, které jsou nyní podrobeny balistickému zkoumání, a zajištěny byly i ostré náboje,“ popisovala.
Cizinci se při výběru místa pro varnu drog nijak nežinýrovali. Vybudovali si ji
totiž z bytu, který se nacházel v domě nedaleko chebského náměstí Krále Jiřího –
tedy přímo v centru města.
Po frekventované Dlouhé
ulici projde denně mnoho lidí, jen málokdo si ale něče-

ho všiml.
„Pracuji nedaleko, a tak tudy často chodím. Ale nikdy
jsem si nevšiml, že by se zde
něco dělo,“ řekl Miroslav Novotný. Podobně reagovala také jeho kolegyně, ani ta si ničeho nevšimla.
Podle informací Deníku si
ale do bytu narkomani běžně pro drogy chodili. Pachatelé navíc
systém vypilovali a drogy i roznášeli.
Jak uvedla mluvčí Andrea
Kávová, chebští kriminalisté
v rámci akce Krystal uzavřeli hned několik případů
najednou a během měsíce završili tři čtvrtě roku intenzivního vyšetřování. Vedle
varny provedli ještě další dvě
domovní prohlídky.
„Výsledkem je zadržení tří
pachatelů, kdy dva z nich jsou
již stíháni vazebně,“ sdělila s
tím, že o dalším se má rozhodnout v dalších hodinách.
„Pachatelé si vyslechli obvinění z přečinu nedovolené
výroby a jiného nakládání s
omamnými a psychotropními látkami a jedy a hrozí jim
trest odnětí svobody až na pět
let,“ dodala mluvčí.

krát zlato, po třech kusech
stříbrných a třech bronzových medailí, a postupují tak
na
mistrovství republiky,
které se uskuteční v květnu
příštího roku v Dubňanech.
„S výsledkem jsem nadmíru spokojená,“ uvedla s nadšením ředitelka tanečního
studia Jaroslava Novotná.

pro Chebsko
Ašsko – Další atraktivní místa nejen pro turisty vznikla na
Ašsku. V době svého zrodu
měla přitahovat turisty z celého Karlovarského kraje. Řeč
je o pavilonech minerálních
pramenů ze sedmdesátých let
v Doubravě a o jednom v Dolních Pasekách, který byl postavený dokonce v roce 1930.
Jenže především interiéry pavilonů během let začaly chátrat a téměř se na prameny zapomnělo. To se rozhodlo neignorovat město Aš a pustilo
se do oprav. A ty se zatím daří!
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ČTĚTE UVNITŘ

Reflexní vesty
dostávají zejména
u dětí zelenou

Projednávaná témata při Mariánskolázeňských dialozích – zaměřených na zjednodušení zaměstnávání občanů v příhraničí na obou stranách česko-německé hranice – se převážně týkají budoucnosti. Proto dali organizátoři akce možnost mladým lidem vyjádřit se k otázkám z hospodářské oblasti a odstraňování pracovních překážek. Ateliér pro mladé byl zřízen vůbec poprvé a
zúčastnilo se ho několik desítek osob z české i německé strany. Mladí se rozdělili do mezinárodních skupinek, kde projednávali rozličné problémy. Němec Michael Kunz (na snímku vpravo) dojednával s ostatními členy skupiny podrobnosti, které později prezentovali před všemi zúčastněnými. Více informací o Mariánskolázeňských dialozích na straně 3. Foto: Deník/Martin Rejsek

Chebanky odjížděly z Dubňan obtěžkány cennými kovy
Cheb – Vynikajících výsledků dosáhly svěřenkyně Jaroslavy Novotné z chebského tanečního studia MagicStar. Při
zemském kole mažoretkových, pomponových formací,
sólech a duech získaly s 12 choreografiemi úžasných deset
cenných kovů.
Konkrétně obdržely čtyři-

Dobrá zpráva

„Tolik medailí jsem opravdu
nečekala vzhledem k tomu, že
děvčata nacvičovala pouze
měsíc po prázdninách. Byla to
zkouška, zda to zvládneme, a
povedlo se! Děvčata byla ve
skvělé formě,“ dodala s hrdostí v hlase Novotná.
Devítiletá Natálka je z výsledků také nadšená. „V

Dubňanech se mi moc líbilo.
Když jsem tam byla loni, dostala jsem střevní chřipku a
nemohla vystoupit. To se bohudík letos neopakovalo a
zvládla jsem to,“ uvedla s nadšením v hlase a pokračovala.
„Tancování mě velice baví.
Chtěla bych to dělat i místo
školy. Na tréninky chodím po-

řád s mamkou, takže jsem v tělocvičně v podstatě každý
den,“ dodala Natálka.
Skvělé výsledky svěřenkyň
tanečního studia nejsou ojedinělé, v červnu tohoto roku
získaly hned několik cenných kovů při mezinárodní
soutěži 'Děti fitness aneb
Sportem proti drogám'.
(rej)

Chebsko – Ztížená viditelnost na komunikacích. To je
hlavní důvod aktivit k ochraně zranitelných účastníků silničního provozu.
Ministerstvo dopravy se na
důležitost reflexních prvků
snaží upozornit formou kampaně, a začalo tak nabízet reflexní vesty do mateřských
škol.
„Skupinky dětí ze školky na
vycházkách dnes vídám už jen
v barevných vestách,“ uvedla
v anketě Chebského deníku
například studentka Barbora
Novotná z Chebu.
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Východ a západ Slunce: 07:05 / 16:23
Východ a západ Měsíce: 02:29 / 14:17
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Sledge hokejisté Sharks se vrátili na druhou příčku V našem kraji se nejlépe podniká v Sokolově

DRUHÉ MÍSTO. Karlovarští sledge hokejisté se po jedné porážce a
jedné výhře navrátili v tabulce na druhé místo. Foto: Deník/D. Seifert

Karlovy Vary – Důležité
dvoukolo v rámci České sledge hokejové ligy mají za sebou hráči karlovarského SKV
Sharks. V něm se střetli s
pražskou Spartou. Na své konto si připsali jednu výhru a
jednu porážku. Ale mohly to
být výhry dvě. Na ostrovském zimním stadionu totiž
Karlovaráci promarnili dvoubrankové vedení, které neudželi, a prohráli 2:4. V odvetném utkání, které se odehrálo na zimním stadionu v Neratovicích, hráči z lázní svému soupeři porážku oplatili,
když brali výhru 3:1. Tím se
Sharks vrátili na 2. místo v tabulce.
více na straně 22

Karlovarský kraj – Ve čtvrtek bylo v Karlových Varech vyhlášeno Město pro byznys 2012. Ze sedmi hodnocených měst se v Karlovarském kraji nejlépe umístil Sokolov. Ocenění si město převzalo mimo jiné za dostupnost pracovní síly, rozsah a
kvalitu sítě dodavatelů, cenu za odvoz odpadu nebo
rozpětí úředních hodin.
„Ocenění nás těší. Projevila se dlouhodobá spolupráce s podnikateli jak ze strany vedení radnice, tak i úředníků. V aktuálním volebním
období jsme dokonce založili
komisi rady města pro rozvoj podnikání. Dále se dva-

krát ročně scházíme jak s
drobnými podnikateli, tak s
nejvýznamnějšími
zaměstnavateli,“ popsal práci radnice místostarosta Sokolova
Karel Jakobec.
Na druhém místě skončily
ve srovnávacím výzkumu
Město pro byznys, který již pátým rokem hodnotí 205 obcí
s rozšířenou působností a 22
městských částí hlavního
města České republiky, Mariánské Lázně. Třetí příčku
obsadil Ostrov.
„Vítězný Sokolov si v obou
hodnocených oblastech – v oblasti podnikatelského prostředí i v přístupu veřejné
správy – vedl velmi dobře. Ve

druhé jmenované kategorii
dokonce získal krajské prvenství,“ sdělil Petr Lutonský z firmy Communa.
Obce se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys hodnotí na základě padesáti kritérií rozdělených do dvou
oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy.
V rámci výzkumu Město pro
byznys se odborníci zaměřili
také na zájem investorů o Karlovarský kraj. V roce 2010 byly na Karlovarsku nejnižší investice v ČR. V roce 2011 se
stav trochu vylepšil, ale zájem investorů o region byl stále druhý nejnižší.
(roc)

