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Triatlon a duatlon
Jsou závodníci, kteří si nenechali ujít ani
jeden z Velichovských triatlonů a mohou se
tak pochlubit, že si už posedmé stoupli na
start tohoto klání. Teplota vody cca 17°C
neodradila odvážlivce, kteří se do ní po hlavě

vytvořil Jirka Bitman pomyslnou bójku, kterou bylo nutné obkroužit. Objednávka na
počasí skončila někde v půli cesty, protože
sice nepršelo, ale sluníčko nedorazilo. Tedy
dorazilo - při vyhlášení výsledků. O to víc si

pokračování na str. 4

Úvodník

i po nohách vrhali, aby obeplavali pramičku,
se kterou ve stylovém námořnickém obleku

možná libovali cyklisté a běžci, pro ně bylo
počasí ideální. Všech 24 závodníků dorazilo
bez zranění do cíle. Díky pozorným hlídkám
na kontrolních bodech máme i přehled
o tom, jak se postupně měnilo pořadí jednotlivých družstev. Každopádně putovní
pohár se nám po roce vrátil zpátky do
Velichova díky týmu, který se ve složení
Klára Macháčková, Karel Hamrla a Václav
Kučera umístil na celkovém třetím místě
a byl tak nejlepším týmem z vesnic Poohří.
Zlato si odvezlo hájecko-karlovarské družstvo
ACES Team Karlovy Vary, které se mohlo
pyšnit i nejrychlejším plavcem (Michal
Havlíček) a nejrychlejším běžcem (Radek

Až se zima účastníků triatlonu zeptá, co
dělali v létě, odpoví jí, že je drzá, protože
se dostavila 3. září. Alespoň máme na co
vzpomínat a můžeme si být jisti, že příští
rok bude hezky, předloni totiž byly slyšet
drkotající zuby závodníků až do Vojkovic.
Smekám před všemi, kteří našli odvahu
a postavili se na start už sedmého
ročníku našeho triatlonu a dokázali
pobavit nejen sebe, ale i diváky.
Parčík na pravém břehu řeky se stal
místem, kde startuje triatlon, kde
promítáme v případě příznivého počasí
filmy, kde jeho návštěvníci cvičí na
venkovních posilovacích strojích a kochají se při tom pohledem na řeku, kde
vodáci vylézají na břeh z vody, ale bohužel
také místem, kam zavítali vandalové. Mně
to bylo divné, že by nám to tady tak
dlouho vydrželo neponičené. Alkohol
a tma udělají své a asi dokážou zavřít oči
a dodat odvahu. Nezavírejme, prosím, oči
před tím, co se děje kolem nás. A když už
něco vidíme, najděme v sobě odvahu
a ukažme na toho, kdo něco nedovoleného provádí, prstem. Pokud si náhodou
někdo vzpomene, že někoho v parčíku
viděl, budeme rádi za informace.
Markéta Moravcová
starostka obce
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dTest: Festivalová pravidla a zákazy
- na co mají pořadatelé právo?
Řadě návštěvníků festivalů vadí, že pořa datelé nedovolují vnášet do areálu vlast ní jídlo a pití, a prakticky je tím nutí
kupovat předražené produkty tamních
stánkařů. Často se objevuje názor, že jde
o omezování spotřebitelských práv. Dá se
proti tomu nějak bránit? Mohou si pořa datelé festivalů stanovit libovolné pod mínky pro vstup? A co když pořadatel
změní program, máte právo na vrácení
vstupného?
Je zřejmé, že nejrůznější opatření, která
pořadatelé na svých festivalech zavádějí,
snižují pohodlí účastníků. Pokud se ale
festivalu chcete účastnit, budete se jim v
konečném důsledku muset chtě nechtě
podřídit. Zákaz vnášení různých předmětů, včetně tekutin, může být navíc
motivován i bezpečnostními důvody.
"Zákaz vnášet na festival vlastní jídlo
a pití nelze označit za zakázanou obchodní praktiku. Každý pořadatel festivalu má právo stanovit si libovolné podmínky pro vstup do areálu. Zákon jej
omezuje jen do té míry, že se nesmí jednat o pravidla narušující veřejný pořádek
a dobré mravy nebo taková, která se příčí
právním předpisům. V tomto případě ale
nejde o nekalé praktiky, ani o diskrimi-

naci spotřebitelů," říká Lukáš Zelený,
vedoucí právního oddělení spotřebitelské
organizace dTest.
Pravidla pro vstup do areálu ale musí být
návštěvníkům předem známa například
z obchodních podmínek, s nimiž vyjadřují
souhlas při koupi vstupenek. Pozdější
změna smlouvy ze strany pořadatele není
přípustná. "Učiní-li pořadatel změny ve
festivalových pravidlech, a to včetně
změn v programu, může zákazník uplatnit reklamaci a požadovat přiměřenou
slevu z ceny vstupenky. Jsou-li změny
zvlášť rozsáhlé, lze dokonce mluvit o podstatném porušení smlouvy, které by zakládalo právo na její zrušení a navrácení
vstupného," vysvětluje Lukáš Zelený. Je
zřejmé, že americkou popovou hvězdu
plnohodnotně v programu nenahradí
místní začínající zpěvák. Stejně tak mohou neočekávané podmínky pro vstup do
areálu zkazit účastníkům zážitek z festivalu. Libovůle pořadatele proto není
v tomto směru neomezená.
Paní Jana se obrátila na spotřebitelskou
poradnu dTestu s dotazem, zda není protizákonné, když pořadatel festivalu
umožňuje účastníkům kupovat si jídlo
a pití uvnitř areálu jedině za použití

Letní kino

speciálních kupónů. Ty se dají pořídit
u vstupu, pořadatel ovšem nevykupuje
zbylé a nepotřebné kupóny nazpět.
"Zákon pořadatelům nezakazuje zavádět
podobná opatření," uvádí Zelený a doplňuje: "Aby šlo o agresivní obchodní
praktiku, musel by obchodník omezovat
svobodnou vůli spotřebitele obtěžováním,
donucováním nebo použitím fyzické síly."
V tomto případě ale nikdo návštěvníky
nenutí, aby si kupovali nadměrné množství kupónů, které pak nevyužijí.
Pan Petr zase pojal podezření, jestli se
pořadatel nedopouští nekalé soutěže tím,
že zákazem vnášení potravin na festival
fakticky znemožňuje účastníkům nakupovat u jiných obchodníků v okolí areálu.
"Ani s tímto názorem nelze souhlasit.
Jednání pořadatele není s to jakýmkoli
způsobem ovlivnit hospodářskou soutěž,"
říká Lukáš Zelený. Areál je přístupný jen
účastníkům festivalu a obchodníkům
pronajímajícím si zde prodejní prostory.
V otázce hospodářské soutěže bude tedy
za relevantní trh považováno pouze území, na němž se koná festival a kde mezi
sebou soupeří jednotliví stánkaři.
dTest
inzerce

VAIGL A SYN spol. s r. o.
České kuře přímo od farmáře,
drůbeží maso v akci je mražené!
tel. 474 66 72 63, 47 66 72 55
Akce - září - říjen 2017
Kuřecí čtvrtky zadní
59 Kč/ 52 Kč/ kg
Mini stehna
54 Kč/ 42 Kč/ kg
Kuřecí stehenní řízek
100 Kč/ 85 Kč/ kg
Kuřecí prsní mini řízek
125 Kč/ 110 Kč/ kg
Kuřecí ořez
90 Kč/ 85 Kč/ kg
Kuřecí polévkové díly
22 Kč/ 18 Kč/ kg
Jarní kuře (bal. cca 5,5 kg) 47 Kč/kg
Kuře K12 (bal. 12 kg)
580 Kč/ karton
Akce běží do vyprodání zásob.
Velichov, náves - 7. a 21. září
v čase od 9:25 do 9:35 hod.

Letošní promítání bylo více kostelní, než
letní, přesto si do něj našlo cestu 136
diváků. Promítli jsme pět filmů, nejvíce
diváků bylo na filmech B e z v a ž e n s k á n a
k r k u a A n d ě l P á n ě 2 . Informaci o tom, že
promítání filmu Anděl Páně 2 je z důvo-

du špatného počasí přesunuto do kostela,
ohodnotil kladně i samotný režisér filmu
Jiří Strach. A to asi ani neviděl fotografii,
kterou jsme pořídili po tom, co bylo
staženo plátno.
red
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Rekonstrukce mateřské školy

Letos byla školka uzavřena celé prázdniny.
Odměnou pro děti, které se do ní vrátily,
nebo přišly do školky poprvé, byla opravená šatna a sociální zařízení. V těchto
prostorách byla vyměněna okna, rozvody
elektřiny, vody, kanalizace, zbrusu nové
jsou podlahy, obklady a veškeré zařízení
šaten a koupelny. Vyměněny byly vnitřní i

vstupní dveře, které byly doplněny
o videotelefon. Toto vše se podařilo i díky
dotaci od Karlovarského kraje. Ten rekonstrukci podpořil částkou 150 tis. Kč. Vše
svítí novotou a hýří veselými barvami. Tak
přejeme dětem a jejich učitelkám, ať se jim v
nových prostorách líbí.
red

Vandalové v parku

Bohužel ani parčík u Ohře neunikl
pozornosti vandalů. Ti se rozhodli, že se
jedné lavičce bude víc líbit v řece, další že
už nemusí stát, ale může si lehnout, olši je
lepší zlomit a konstrukci pro ruské
kuželky vyvrátit. Policie ČR zatím případ
neuzavřela, očekáváme, že se pachatele
zjistit bohužel nepodaří.
red

Zvukové knihy
Krajská knihovna Karlovy Vary nabízí pro
zrakově handicapované občany půjčování
zvukových knih (CD, MP3). Půjčování
a posílání poštou je bezplatné. V případě
zájmu kontaktujte paní Jitku Tichou,
tel. 733 595 874, www.knihovnakv.cz.
red

