
14 MLADÁFRONTADNES ❘ pátek 4. 11. 2022

Karlovarský krajVedoucí redakce: Martin Polívka
Regionální obchodní manažer:
Milena Seidlerová
Inzerce: 359 404 310

Jugoslávská 1706/3, Karlovy Vary
tel. 359 404 210, redkv@mfdnes.cz
Předplatné a distribuce: 225 555 522
predplatne@mafra.cz

CHEB České házenkářky vyhrály i
druhý zápas na přípravném turnaji
čtyř O štít města Chebu. Reprezen-
tantky po úterním vítězství nad
Egyptem porazily německý bundes-
ligový Neckarsulmer 35:23 a včera
se s „béčkem“Norska utkaly o celko-
vé prvenství. Češky si ve čtvrtém du-
elu pod norským trenérem Bentem
Dahlem připsaly druhou výhru.
Oproti zápasu s Egyptem, nad

nímž národní celek v úterý zvítězil
drtivě 37:24, nechal kouč odpočí-
vat brankářskou jedničku Kudláč-
kovou a volno dostala i nejlepší
střelkyně Jeřábková. Aktuálně jede-
náctý tým neúplné tabulky němec-
ké bundesligy vzdoroval domácí-
mu favoritovi jen v první půli.
V úvodu hostující hráčky několi-

krát vedly o dvě branky, ale Češky
mírnou ztrátu dotáhly a v přestávce
měly náskok 15:14. Neckarsulmer dr-
žel s domácími krok ještě v úvodu
druhého dějství, poté už ale vůbec ne-
stačil. „O poločase jsem musel být v
šatně trochu tvrdší, zvýšil jsem hlas.
Byli jsme pomalí ve všech aspektech
hry. Pokud chceme být konkurence-
schopní, musíme do toho dát víc. Ne-

starám se o to, jestli je to tréninkový
turnaj. Musíme být lepší,“ řekl v na-
hrávce pro média Dahl.
„Holky se po přestávce probudily

a odpověděly. Za to jsem šťastný.
Ve druhém poločase jsme hráli
úžasně v obraně, jedna pomáhala
druhé. Dali jsme 20 branek za polo-
čas,“ pochvaloval si kouč.

České házenkářky výhrou nad ně-
meckým Neckarsulmerem navázal na
úvodní turnajovou výhru nad Egyp-
tem 37:24. Osmi brankami k vítězství
nad outsiderem přispěla nejlepší střel-
kyně zápasu Adéla Stříšková.
Do souboje s Egypťankami nena-

stoupila brankářka Řezáčová, kte-
rou tentokrát na pozici dvojky vedle
Kudláčkové nahradila Poláčková.

Kvůli zranění opustila reprezentač-
ní sraz Malá. Češky proti africkým
soupeřkám, které ještě nikdy nestar-
tovaly na mistrovství světa, od úvo-
du dominovaly. Dahlovy svěřenky-
ně daly první čtyři branky a poté už
jen navyšovaly vedení. Vedle Stříško-
vé se střelecky dařilo Charlotte Cho-
levové, jež skórovala šestkrát.
Dahl, který v létě nahradil dlouho-

letého reprezentačního kouče Jana
Bašného, si ve čtvrtém utkání na
české lavičce zatím připsal dvě ví-
tězství. V minulém týdnu totiž v
úvodních dvou duelech pod
Dahlem ve Švédsku jeho nové svě-
řenkyně utrpěly debakl 20:36 a re-
mizovaly 26:26, když o výhru přišly
až v samém závěru.
Vzhledem k nadcházejícímu mis-

trovství Evropy, kam český tým ne-
postoupil, má tradiční turnaj v Che-
bu slabší obsazení. O celkové prven-
ství se domácí hráčky utkaly včera s
„béčkem“ Norska a díky lepšímu
skóre jim stačila i remíza.
Nejbližší soutěžní duely čekají

Češky až v příštím roce v play off o
mistrovství světa, soupeře jim te-
prve určí los. (pmk, ČTK)

CHEB Představit hnízda nejznáměj-
ších zástupců ptačí říše, žijících v
Karlovarském kraji. Takový projekt
vymysleli studenti Gymnázia Cheb,
kteří na škole navštěvují přírodo-
vědný kroužek pod vedením učitel-
ky Radky Králové. Jenže se ukáza-
lo, že to nebude tak jednoduché.
Objevil se totiž nečekaný problém.
Z hnízd se začala ztrácet ptačí vej-
ce. Zlodějům přitom vůbec nevadi-
lo, že jsou vyrobená na 3D tiskárně.
„Jeden den jsme s dětmi uložili na

vybraná místa hnízda tetřívka a ho-
luba doupňáka. V autentických
replikách se krčily i přesné kopie
vajíček. Vypadalo to, jako by je tam
právě pták snesl a jen na chvíli z
hnízda odletěl. Jenže druhý den

ráno byla všechna vejce pryč. Pro
mne to byl pořádný šok,“ popisuje
Radka Králová, která hned začala
přemýšlet, kam se asi takmalá plas-
tová vajíčka mohla zakutálet.
Protože škola má kamerový sys-

tém, který dohlíží na její okolí, brzo
bylo jasno. Repliky byly tak dokona-
lé, že ošálily dokonce i hejno strak,
které se slétly na v tuto roční dobu
nečekanou vaječnou hostinu. „Stra-
ky jsou známé tím, že vykrádají
hnízda. Berou vejce, holátka, do-
konce i malé veverky. A kradly i ten-
tokrát. Jenže jim to nevyšlo. Na vi-
deu je dobře vidět, jak straka plasto-
vé vejce bere do zobáku a z výšky
pouští na asfalt, aby se rozbilo a
ona se lehce dostala k obsahu,“ po-
pisuje pedagožka.
Ptáka nepřekvapilo, že upuštěné

vejce po asfaltu podivně poskaku-
je. Nerozbitý kus bere do zobáku,
opět s ním letí do výšky a znovu a

znovu jej shazuje na zem a neúnav-
ně zkouší pevnost jeho skořápky.
Proti strakám nepomohlo ani krá-

ličí pletivo, kterým děti hnízda za-
kryly. „Kdepak. To bylo k ničemu.
Jak se straky na vejce dobývaly,
celé hnízdo úplně zdevastovaly. Na-
konec jsme museli náš záměr pře-
hodnotit a umělohmotné napodo-
beniny vajec do hnízd vůbec nedá-
vat,“ konstatuje Radka Králová s
tím, že informace o počtu, barvě a
velikosti vajec nakonec najdou ná-
vštěvníci zahrady spolu s dalšími za-
jímavostmi na cedulkách, které kaž-
dé hnízdo označují.
„Chtěli jsme trochu oživit mono-

tónní trasu od brány po vstup do
školní budovy. A zároveň vzdělat
kolemjdoucí. Z několika návrhů
jsme se nakonec rozhodli zkomple-
tovat ptačí domovy podle přes-
ných parametrů, materiálů a ba-
rev. A to včetně vajec vytištěných

na 3D tiskárně. Bohužel, hnízda vy-
krádaly straky. Kvůli tomuto inci-
dentu zůstanou naše hnízda prázd-
ná,“ vysvětluje studentka ElenaMe-
lichar.
Projekt slouží nejen studentům.

Prohlédnout si ptačí domovy, které
bývají v přírodě umně skryty,
může i veřejnost. Díla zdobí pro-
stor hned u vstupu do areálu gym-
názia. Do detailu přesné kopie jsou
rozmístěné na zemi a na stromech,
kde je děti umístily přibližně do výš-
ky očí. Pouze kopie čapího hnízda
spočinula na stařičkém zbytku ko-
mínu za školou.
„Nakonec má díky strakám náš

projekt další přesah. Ukazuje stu-
dentům, že ne vždy jde všechno
hladce a přesně tak, jak si to člověk
naplánoval. Učí je, že problémy,
které před nimi najednou vyvsta-
nou, je třeba řešit a překážky překo-
návat,“ dodává Radka Králová.

Hokej
TIPSPORT EXTRALIGA, 17. kolo: HC Olo-
mouc - HC Energie Karlovy Vary 2:0 (1:0, 0:0,
1:0). Branky a nahrávky: 20. Nahodil (Řezníček,
Olesz), 49. Orsava (Ondrušek). Vyloučení: 3:4,
bez využití. Rozhodčí: Šír, Mrkva - Lederer, Ro-
žánek. Diváků: 4123. Olomouc: Lukáš - T. Čer-
ný, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Dujsík, Řezní-
ček, Mareš - Orsava, Nahodil, J. Káňa - Navrátil,
Kusko, Klimek - Bambula, Menšík, Kunc - A. Ru-
tar, Anděl, Olesz. Trenér: J. Tomajko. Karlovy
Vary: Habal - Plutnar, Bartejs, Dlapa, Bernad,
Pulpán, Havlín, D. Mikyska - Hladonik, Gríger, T.
Rachůnek - O. Beránek, Černoch, Koblasa - Ko-
hout, Jiskra, Redlich - Kružík, Matyáš Adámek,
Sapoušek. Trenér: Bruk. Další výsledky 17.
kola: Třinec - Vítkovice 1:2 po sam. nájezdech
(1:0, 0:1, 0:0 - 0:0), Plzeň - Sparta Praha 4:0
(1:0, 1:0, 2:0), Litvínov - České Budějovice 6:4
(3:1, 2:0, 1:3), Mladá Boleslav - Pardubice 0:1
(0:0, 0:1, 0:0), Hradec Králové - Kladno 8:7 v pro-
dl. (3:3, 0:3, 4:1 - 1:0).

Tabulka
1. Pardubice 17 9 4 3 1 56:33 38
2. Vítkovice 18 9 2 4 3 60:46 35
3. Brno 16 8 4 0 4 52:39 32
4. Olomouc 15 8 3 0 4 42:29 30
5. Třinec 15 6 1 4 4 41:37 24
6. Mladá Boleslav 17 5 3 3 6 34:34 24
7. Hradec Králové 16 6 2 1 7 42:45 23
8. Karlovy Vary 16 6 2 1 7 41:52 23
9. Plzeň 17 5 2 3 7 47:49 22
10. Sparta Praha 17 4 4 1 8 42:51 21
11. Liberec 15 2 4 6 3 43:43 20
12. Č.Budějovice 17 4 2 3 8 40:52 19
13. Litvínov 17 4 1 3 9 45:54 17
14. Kladno 17 4 1 3 9 37:58 17

CHANCE LIGA, 18. kolo: PSG Berani Zlín -
HC Baník Sokolov 3:0 (0:0, 0:0, 3:0). Branky a
nahrávky: 46. Bartko (Talafa), 50. Bukač
(Frömel), 55. Kubiš (Illéš, Kindl). Střely na bran-
ku: 35:19. Vyloučení: 5:7, využití: 1:0. Rozhodčí:
Čáp, Micka - Kleprlík, Otáhal. Diváků: 1752. Zlín:
Huf (Kašík) - Zbořil, Suhrada, Talafa, Bukač, Rie-
dl, Bartko, Burian - Honejsek, P. Sedláček, On-
dráček, Kubiš, Kindl, Illéš, Köhler, Gago,
Frömel, Luža, Hejcman, Pospíšil. Trenéři: Vlach,
Jurík, Horák. Sokolov: Michajlov (Král D.) - No-
vák, Tomek, Pohl, Krutil, Weinhold, Rulík, Klejna
- Vracovský, Kverka (A), Berka, Osmík, Zadražil,

Švec, Jurčík (A), Rohan T. (C), Tomi, Ton, Vrhel,
Stehlík. Trenéři: Štrba, Holejšovský, Fečo. Další
výsledky 18. kola: Jihlava - Prostějov 3:5 (1:2,
1:1, 1:2), Kolín - Přerov 1:4 (0:1, 1:2, 0:1), Pardu-
bice B - Slavia Praha 2:1 po sam. nájezdech
(0:0, 1:0, 0:1 - 0:0), Poruba - Litoměřice 3:2 v pro-
dl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0), Šumperk - Třebíč 0:2 (0:0,
0:0, 0:2).

Tabulka
1. Poruba 16 9 3 0 4 56:40 33
2. Třebíč 18 9 3 0 6 48:43 33
3. Přerov 16 7 3 5 1 44:35 32
4. Vsetín 17 10 0 0 7 48:37 30
5. Jihlava 18 8 1 3 6 46:47 29
6. Prostějov 18 7 2 4 5 46:48 29
7. Litoměřice 18 7 1 4 6 61:55 27
8. Frýdek-Místek 17 6 2 2 7 50:43 24
9. Zlín 18 6 2 1 9 42:42 23
10. Sokolov 17 6 1 3 7 44:52 23
11. Kolín 17 6 2 0 9 48:52 22
12. Slavia Praha 18 5 2 2 9 43:51 21
13. Šumperk 18 4 4 1 9 51:68 21
14. Pardubice B 18 4 2 3 9 40:54 19

DRUHÁLIGA - SKUPINAZÁPAD, 13. kolo: Be-
nátky nad Jizerou - Ústí nad Labem 3:4 v prodl.
(1:2, 2:1, 0:0 - 0:1), Děčín - Vrchlabí 3:6 (1:0, 2:2,
0:4), Klatovy - Kobra Praha 4:2 (1:1, 0:1, 3:0), Le-
tňany - Jablonec nad Nisou 9:3 (2:0, 4:2, 3:1),
Most - Příbram 2:5 (0:2, 0:2, 2:1), Písek - Chomu-
tov 4:3 v prodl. (0:2, 3:0, 0:1 - 1:0), Tábor - CHEB
5:1 (4:0, 1:1, 0:0), Řisuty - Hronov 4:8 (1:0, 1:5,
2:3).

Tabulka
1. Příbram 13 12 0 0 1 72:27 36
2. Letňany 13 12 0 0 1 76:33 36
3. Tábor 13 9 1 0 3 73:37 29
4. Ústí n.Labem 13 8 1 1 3 56:34 27
5. Vrchlabí 13 8 0 2 3 50:38 26
6. Chomutov 13 8 0 1 4 71:43 25
7. Kobra Praha 13 6 1 0 6 39:38 20
8. Most 13 5 2 0 6 46:54 19
9. Písek 13 4 1 2 6 46:56 16
10. Děčín 13 4 1 1 7 43:50 15
11. Klatovy 13 4 0 0 9 34:51 12
12. Benátky n.Jiz. 13 3 1 1 8 39:58 12
13. Jablonec13 3 1 1 8 42:70 12
14. Cheb 13 2 2 0 9 39:52 10
15. Hronov 13 2 1 2 8 35:74 10
16. Řisuty 13 2 0 1 10 36:82 7

SELB Středisko Outlet Center v ně-
meckém Selbu představí v rámci
Wellness Days, které se zde konají
tento víkend, dovolenkové destina-
ce v severním Bavorsku a Karlovar-
ském kraji.
Na prodloužený víkend zde bu-

dou lákat návštěvníky například Já-
chymov a Mariánské Lázně. Na vý-
let pozvou Karlovy Vary či bavor-
ský Weißenstadt s termálními láz-
němi Siebenquell. Weißenstadt
zde bude zastupovat i malá palír-
na, která vyrábí již 135 let destiláty
z typických rostlin oblasti zvané
Smrčiny, ležící na česko-bavor-
ském pomezí.
U stánku lázní Sibyllenbad z měs-

tečka Bad Neualbenreuth se bude
pro změnu podávat hornofalcká
specialita – lívance. Ty se do Bavor-

ska dostaly kdysi dávno ze soused-
ní české kuchyně.
Ve středisku bude k dispozici gol-

fová tréninková síť, kde si bude
moci každý vyzkoušet odpal nebo
si vylepšit svůj osobní handicap.
Ochutnávku speciální výstavy, kte-
rá se připravuje na příští rok, při-
pravilo na víkend rovněž selbské
muzeum porcelánu Porzellanikon.
Zavede návštěvníky do doby císa-
řovny Sisi a zlatého věku českého lá-
zeňství. Představí se také bylinkář-
ky „Herbaria“ z malého bavorské-
homěstečka Nagel. Návštěvníky za-
vedou do světa rozmanité flóry pří-
rodního parku Smrčiny a ukážou,
co vše je možné vyrobit z pokladů
místních luk a lesů.
Akce startuje dnes v 11 hodin a po-

trvá do nedělních 16 hodin. (jd)

Na turnaji v Chebu vyhrály
házenkářky i druhý zápas

Jitka Dolanská
redaktorka MF DNES

Tenis

Vondroušová si
připsala první
výhru po půlroční
zdravotní pauze
Markéta Vondroušová se týden
před finálovým turnajem Billie
Jean King Cupu dočkala první vý-
hry od poloviny dubna. Stříbrná
olympijská medailistka z Tokia
porazila na halovém turnaji ITF v
anglickém Shrewsbury 6:2, 6:1
Švédku Mirjam Björklundovou.
Třiadvacetiletá rodačka ze Soko-
lova se minulý týden vrátila na
kurty po půlroční zdravotní pau-
ze a na turnaji v Poitiers první
zápas prohrála. Na WTA Tour
Vondroušová naposledy hrála
koncem dubna ve Stuttgartu,
poté se podrobila operaci zápěs-
tí. Přišla mimo jiné o Roland
Garros, Wimbledon i US Open.
Mezitím se vdala za dlouholetého
přítele Štěpána Šimka. Finalistku
Roland Garros 2019 Vondroušo-
vou navzdory dlouhé pauze no-
minoval začátkem října kapitán
Petr Pála na finálový turnaj týmo-
vé soutěže, dříve známé jako Fed
Cup. Hrát se bude v Emirates Are-
ně v Glasgow od 8. do 13. listopa-
du, Češky vyzvou ve skupině Pol-
sko a USA. Do semifinále postou-
pí jen vítěz. (pmk, ČTK)

Pátek
Karlovy Vary
Setkání přátel přírody
Dnes se v Karlovarské krajské knihovně
uskuteční jubilejní desáté setkání přátel
přírody Karlovarska. Návštěvníci se tak
mohou od 16 hodin těšit na pásmo krát-
kých přírodovědných přednášek o nových
objevech a poznatcích z našeho kraje.
Vstupné je zdarma.

Jáchymov
Scénické čtení v kavárně
Ostřílená dvojice Vladimír Kalný a Petra
Richter Kohutová dnes od 18 hodin zavíta-
jí do jáchymovského Café 1516 se svým
scénickým čtením Keller - zabiják psů.
Jedná se o povídku Lawrence Blocka pl-
nou černého humoru. Vstupné je dobro-
volné.

Nová Role
Pohodový večírek
Páteční večer v novorolském Baru Ber-
nard bude patřit hudbě a hned dvěma
místním kapelám. Milovníci tance a hudby
se tak mohou těšit na Fonkienz a Shoe
Cut, a to od 19.30 hodin. Vstupné je 100
korun.

Sobota
Bečov nad Teplou
Lampionová slavnost
Bečovská botanická zahrada a hrad a
zámek Bečov spojily své síly, aby zorgani-
zovaly už 18. ročník lampionového průvo-
du. Sraz je naplánovaný od 15 hodin v bo-
tanické zahradě. Kromě průvodu se mo-
hou účastníci těšit na soutěže a tvoření
pro děti, strašidelnou stezku s úkoly, pís-
kování a po setmění i průvod městem.

Sokolov
Kvalifikace na mistrovství ČR
ve slam poetry
V sobotu od 20 hodin začíná v Alfa clubu
Sokolov kvalifikace na Mistrovství ČR ve

slam poetry 2022. Vítěz tohoto večera po-
stoupí do finále, kde se utká s dvanácti
nejlepšími slamery. Vítěz si poté odnese
odměnu 30 tisíc korun a právo reprezento-
vat nás na European Slampionship 2023.
K úspěšné účasti stačí splnit tři pravidla.
Mít vlastní text, vejít se do tříminut a nepo-
užívat rekvizity. Večer moderuje Vašek z
Aše.

Karlovy Vary
Workshop Dizajnparku šperků
V sobotu se v karlovarském Dizajnparku
koná od 9 do 17 hodin unikátní šperkař-
ský workshop s Ivetou Tremblay ze znač-
ky Secret Forest. V rámci akce se účastní-
ci seznámí se zlatnickými nástroji a techni-
kami a na vlastní kůži si vyzkouší letování,
broušení nebo patinování. Cena worksho-
pu na osobu je 650 korun a je nutná rezer-
vace předem na emailu pro@tebe.cz.

Neděle
Karlovy Vary
Výročí Křišťálové noci
v Karlových Varech
V neděli od 15.00 hodin začíná komento-
vaná procházka městem, jejíž součástí bu-
dou zastávky na místech spojených s udá-
lostmi Křišťálové noci. Trasou dlouhou 1,5
kilometru provede Lukáš Svoboda z karlo-
varského muzea a v rámci svého výkladu
připomene události, které se staly před 84
lety a předcházely holocaustu. Zastávky
jsou plánované u Národního domu, u bý-
valého policejního komisařství a skončí u
památníku židovským obětem nacismu.

Cheb
IMPRA: Řešení krize
Nedělní večer v Chebu bude od 19 hodin
patřit představení, které opanuje herecká
improvizace, která nemá předem daný
scénář. Návštěvníci se mohou těšit na
snahu o nalezení řešení krize mezi účinku-
jícími Hannym Firlou a Ondřejem Králem.
Vstupenky lze pořídit na
1url.cz/@krizesemusiresit. (šmu)

Ve výsledcích a telegraficky

HnízdaStudenti z biologického kroužku chebského gymnázia rozmístili před školou repliky ptačích hnízd a dali do nich umělá vejce. Foto:M. Stolař, MAFRA

V Selbu pozvou lidi
do Karlovarského kraje Projekt studentům

sabotovaly straky

„Holky se po
přestávce probudily
a odpověděly.“
Bent Dahl
trenér českých házenkářek

Víkendové tipy Workshop, lampiony i historie


