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(/)
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Z REGIONU (http://sokolovsky.denik.cz/z-regionu/)
MIMINKA (http://sokolovsky.denik.cz/miminka/)

SPORT (http://sokolovsky.denik.cz/sport_region/)

KULTURA (http://sokolovsky.denik.cz/kultura_region/)

PODNIKÁNÍ (http://sokolovsky.denik.cz/podnikani/)
AUTA (http://auta.denik.cz/sokolovsky)

Na zámcích v Bečově a Kynžvartě zimují
vzácné druhy netopýrů
Karlovarský kraj – Sčítání netopýrů uspořádali v sobotu ve
sklepeních areálů zámků Kynžvart a Bečov nad Teplou.
včera 12:10
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DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY
Kraji chybí odbor veřejných
zakázek (/z-regionu/krajichybi-odbor-verejnychzakazek-20170129.html)

(/z-

Kardiologii čeká změna k
lepšímu (/zregionu/kardiologii-cekazmena-k-lepsimu-

(http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://sokolovsky.denik.cz/z-regionu/na-zam
(https://twitter.com/intent/tweet?url=http://sokolovsky.denik.cz/z-regionu/na-z
(https://plus.google.com/share?url=http://sokolovsky.denik.cz/z-regionu/
(/z-

Méně hořelo, plameny ale
více škodily (/zregionu/mene-horeloplameny-ale-vice-skodily-

(/z-

(/z-regionu/o-

j

(/z-regionu/na-

O Svět záchranářů je zájem.
Programy pro školy jsou na
dva roky obsazené (/zregionu/o-svet-zachranaruNa „kotlíky“ půjde dalších
sedm milionů (/zregionu/na-kotliky-pujdedalsich-sedm-milionu-

FOTO A VIDEO

(/galerie/)

VIDEO
Kamery zaznamenaly
krádež pyrotechniky
(/galerie/kameryzaznamenaly-kradezGALERIE

(/galerie/v-

j

V Šindelové nalezli brutálně
týraného psa (/galerie/vsindelove-nalezli-brutalnetyraneho-psa.html)

ŠÍP (http://sip.denik.cz/)

ŠOK VE SVĚTĚ CELEBRIT!
Vlaky, žáby, ošklivost... kdo
se bojí čeho?
(http://sip.denik.cz/celebrity/sok(http://sip.denik.cz/celebrity/sokve-sveteve-svete-celebrit-vlaky-zabyTo je ale divočina! Milostná
(http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/2/25/7/!uwi=1680,uhe=1050,uce=1,ibbid=BBID-01-01605748519863356,impressionId=f109846f-bda2-4de5scéna Issové bere DECH!
b37a-d32932c33df1,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=25,b_w=0,b_h=0,param=771549/712280_1_?)
(http://sip.denik.cz/celebrity/to(http://sip.denik.cz/celebrity/toje-ale-divocina-milostna(/galerie/foto.html?mm=netopyr-severni&s=19)
je-alescena-issove-bere-dechTo je k SMÍCHU!
Ve sklepeních zámků Kynžvart a Bečov počítali odborníci netopýry. Nakonec našli šest
Nejtrapnější snímky z
druhů.
Foto: Archiv bečovského zámku
dovolených...
(http://sip.denik.cz/zabava(http://sip.denik.cz/zabavaa-video/to-je- a-video/to-je-k-smichuDlouhodobě sledují počty a druhy netopýrů pracovníci CHKO Slavkovský
A kde jsou KALHOTKY?
Hvězda hvězd OKOŘENILA
les, to sobotní se ovšem neslo v mezinárodním česko-bavorském duchu.
svou ﬁlmovou premiéru!
Sčítání vedl Přemysl Tájek ze Správy CHKO Slavkovský les s bavorským
(http://sip.denik.cz/celebrity/a(http://sip.denik.cz/celebrity/akde-jsoukde-jsou-kalhotky-hvezda-

kolegou Stefanem Schürmannem z odboru ochrany životního prostředí
okresního úřadu Wunsiedel, za spoluúčasti zástupců Národního
památkového ústavu.
Sklepní prostory vyhledávají speciﬁcké druhy netopýrů. Při sčítání našli
odborníci šest druhů – netopýry černé, ušaté, dlouhouché, vodní, severní a
velké. „Tyto druhy zde bývají pravidelně, ale severní a dlouhouchý jsou na
zimovištích druhy méně častými a pravidelných zimovišť netopýra
dlouhouchého je v Karlovarském kraji známo relativně málo," informoval
Přemysl Tájek.
Projektový manažer Richard Štěpánovský přiblížil souvislosti česko –
bavorského sčítání netopýrů. V bavorském městě Wunsiedel se nachází
rozsáhlý areál bývalých pivních sklepů. V minulosti byl ve městě pivovar,
jenž umožňoval zájemcům vařit si vlastní pivo, a toto si pak jednotlivé
rodiny uchovávaly ve vlastních sklepeních. Areál byl rozšířen ještě během
druhé světové války o propojky a sloužil jako kryt

To jste ještě neviděli!
Bodyguard Donalda
Trumpa má tři ruce...
(http://sip.denik.cz/zabava(http://sip.denik.cz/zabavaa-video/toa-video/to-jste-jeste-

ZPRÁVY ODJINUD
Blesk.cz

„Jste zkorumpovaná pakáž,“ vyjel Babiš
na novinářku ČT. Ptala se na dluhopisy
(http://www.blesk.cz/clanek/zpravypolitika/446942/jste-zkorumpovanapakaz-vyjel-babis-na-novinarku-ct-ptalase-na-dluhopisy.html?
utm_source=denik.cz&utm_medium=traﬃcexchange)
Blesk.cz

Těhotná Prachařová konečně
promluvila o „milenci“: Co drsného mu
napsal Jakub?
(http://www.blesk.cz/clanek/celebrityceske-celebrity/446896/tehotnapracharova-konecne-promluvila-omilenci-co-drsneho-mu-napsal-

(http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
jakub.html?
idk=91127&idc=4672141&ids=2924&idp=87495&url=https%3A%2F%2Fwww.alukov.cz%2Fvseo-zastreseni%2Fvyhody-zastreseni%2F) proti bombardování. V současné
době je v dosti neutěšeném stavu, avšak představuje významné zimoviště
řady netopýrů bavorských Smrčin.
Město Wunsiedel chce tato zimoviště sanovat, stabilizovat a doplnit
o informační opatření pro veřejnost. Objekty bývalých pivovarských sklepů
se nachází i na zámcích v Kynžvartě a Bečově, což vedlo všechny
zúčastněné k přípravě společného česko-bavorského projektu na sanaci a
stabilizaci těchto zimních stanovišť vzácných a chráněných živočichů.
NAUČNÁ STEZKA
V rámci projektové části týkající se areálu zámku Kynžvart se diskutuje
i o možnosti vybudování menší naučné stezky vedoucí od bývalého
pivovarského sklepa lesoparkem, kde bude prezentována i důležitost
starých stromů pro život netopýrů, již v letním období žijí v různých
štěrbinách, dutinách či jiných otvorech.

utm_source=denik.cz&utm_medium=traﬃcexchange)
TN.cz

Měsíc narození napoví, jací jste v
posteli! Takhle ovlivňuje váš výkon
(http://tn.nova.cz/clanek/mesicnarozeni-napovi-jaci-jste-v-postelitakhle-ovlivnuje-vas-vykon.html?

utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&utm_cam
Frekvence 1

Zemřel opravdový americký hrdina,
astronaut John Glenn
(http://www.frekvence1.cz/zpravy/zemrelopravdovy-americky-hrdina-astronautjohn-glenn-25174.shtml)
TN.cz

Šokující objev! Vědci zjistili, co se děje v
lidském těle po smrti
(http://tn.nova.cz/clanek/sokujici-objevvedci-zjistili-se-deje-v-lidskem-tele-posmrti.html?

utm_source=denikcz&utm_medium=external_box&utm_cam

Kolem zámku Kynžvart je velké množství starých stromů, což je pro
netopýry velice pozitivní. Tyto stromy však potřebují pro delší životnost
i odbornou péči a nesmí se zapomínat i na výsadbu nových listnatých

j

KAFE (http://www.kafe.cz/)

Velký horoskop na únor!
Bude to měsíc plný zvratů,
nebo nás obklopí…
(http://www.kafe.cz/horoskopy/velky(http://www.kafe.cz/horoskopy/velkyv rámci připravovaného česko-bavorského projektu.
horoskop-na- horoskop-na-unor-bude-to10 SMRTÍCÍCH MÓDNÍCH
TRENDŮ: Kvůli kterým
zkrášlujícím prostředkům…
Velikým problémem obecně je, že druhová skladba lesů je zaměřená na
(http://www.kafe.cz/krasa(http://www.kafe.cz/krasa-ajehličnaté monokultury, a přestože dochází k výsadbě listnatých stromů,
a-zdravi/10zdravi/10-smrticichSVATBY ROKU 2016:
tak jen zlomek se jich v průmyslové lesní výrobě
Připomeňte si, které
(http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?
celebrity do toho praštily a…
(http://www.kafe.cz/celebrity/svatby(http://www.kafe.cz/celebrity/svatbyidk=91537&idc=4672141&ids=634&idp=88055&url=http%3A%2F%2Fwww.helios.eu%2Foborova(http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/2/25/7/!uwi=1680,uhe=1050,uce=1,ibbid=BBID-01-01605748519863356,impressionId=f109846f-bda2-4de5roku-2016roku-2016-pripomente-siPOZNALI BYSTE JE JEŠTĚ?
reseni%2Fvyrobnib37a-d32932c33df1,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=25,b_w=0,b_h=0,param=771549/712280_1_?)
Jak dnes vypadají HERCI ze
spolecnosti%2F%3Futm_source%3Ddenik%26utm_campaign%3Dintext%26utm_medium%3Dlink)
seriálu M.A.S.H.
(http://www.kafe.cz/zabava/poznali(http://www.kafe.cz/zabava/poznalidožije dospělého věku, natož aby se z nich časem staly významné stoleté
byste-je-jeste- byste-je-jeste-jak-dnes-

stromů, zejména lip a buků, jež by mohly za několik desítek let rovněž
sloužit jako příbytek vzácných živočichů. I tato opatření by měla být řešena

dominanty naší přírody, jež posílí zdraví
(http://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?

idk=89784&idc=4672141&ids=502&idp=86155&url=http%3A%2F%2Fwww.klasteroﬃcina.cz%2Findex.php)
a pestrost nejen samotných lesů, ale i v nich žijících živočichů. Tato situace

nutí živočichy z lesů hledat alternativní možnosti obydlí, například
v podobě sklepů či půd, a i zde je však třeba poskytnout těmto ohroženým
živočichům ochranu.
Kastelán zámku Kynžvart Ondřej Cink se shoduje s kastelánem z Bečova
Tomášem Wizovským, že se jedná o jedinečnou příležitost, jak svým
návštěvníkům přiblížit nejen naše kulturní, ale i přírodní dědictví. „Budeme
velice rádi, podaří-li se v rámci přeshraniční spolupráce získat dotace, jež
pomohou stabilizovat zimoviště netopýrů, a zvýší-li se u nás populace
těchto vzácných živočichů. Musíme rovněž poděkovat za odbornou
spolupráci CHKO Slavkovský les v celé záležitosti," dodal Tomáš Wizovský.
Autor: Redakce
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DOPORUČENÉ ČLÁNKY
Vysvědčení si
vyzvednou tisíce žáků.
Na prázdniny si ale ješ...

Finančně poradenská
ﬁrma Broker Consulting
dosáhla miliardo...

(http://www.denik.cz/regiony/vysvedcenisi
(http://www.denik.cz/ekonomika/financne
(http://www.denik.cz/z_domova/obeti
Nymburští školáci chtějí
Komedií roku se stal
vyzvednoutisicezakunaprazdninysiale
poradenskafirmabrokerconsultingdosahla domacihonasilisebraninajihumoravyjich
cirkusy bez zvířat
Poprask na laguně
jestepockaji20170131.html)
miliardovetrzby20170131.html)
stalevicvyhledavapomoc20170130.html)
(http://www.denik.cz/regiony/nymburstiskolaci libereckého divadla
chtejicirkusybezzvirat20170124.html)

(http://www.denik.cz/divadlo/komediirokuse

(http://www.denik.cz/ze_sveta/lepenova

Firma měla u hranic plány za desítky milionů,
vrátí se pozemek zpět městu?
Kraslice – Dvanáct let leží ladem rozsáhlé lukrativní pozemky

(/zpravy_region/ﬁrma-mela-u-hranic-plany-za-desitky-milionu-vrati-se-pozemek-zpet-mestuu hraničního přechodu v Kraslicích na Sokolovsku. Koupila je tehdy
20170131.html)

(http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/2/25/7/!uwi=1680,uhe=1050,uce=1,ibbid=BBID-01-01605748519863356,impressionId=f109846f-bda2-4de5Veřejné záchody u
Dudlíky udělají radost
b37a-d32932c33df1,ibb_device_id=0,ip_co=1,ip_reg=25,b_w=0,b_h=0,param=771549/712280_1_?)

sportovišť nebudou
(/zpravy_region/verejnezachody-u-sportovist-

autistickému chlapci
(/zpravy_region/dudlikyudelaji-radost-

Do staršího muže agresor strkal a
několikrát ho udeřil do obličeje
(/zlociny-a-soudy/do-starsiho(/zlociny-amuze-agresor-strkal-a-nekolikratKynšperk nad Ohří – Z ublížení na zdraví se bude
před soudem zpovídat devětatřicetiletý muž ze
Sokolovska. Ten měl na začátku září ve večerních
hodinách v obci u Kynšperka nad Ohří ve
Komerční článek

Voda do koupelny nepatří!?
(http://go.cz.bbelements.com/please/redirect/19627/1/12/7/!uwi=1680,uh
0101605748519863356,impressionId=6c57aa12Když už je hotová, tak samozřejmě ano, ale když
se staví nebo rekonstruuje, je lepší se mokrým
procesům zcela vyhnout a dát přednost suché
výstavbě s vhodnými deskovými…

Zpětné bonusy nemocnic. Finta,
před níž kontroly zavírají oči
(http://www.denik.cz/z_domova/zpetnebonusy-nemocnic-ﬁnta-pred-nizPřijdou tvrdé tresty, slibovaly ještě minulou zimu
úřady. Na povrch totiž vyplulo, že některé
nemocnice šidí – nakupují léky a materiál i za
polovinu ceny, než kterou nafakturují

 5 (/galerie/vystava-kraliku-v-chodove.html)

Ptačí chřipka je neodradila.
Vystavili králíky
(/zpravy_region/ptaci-chripka-jeneodradila-vystavili-kralikyChodov - Ptačí chřipka udělala chovatelům lidově
řečeno čáru přes rozpočet. Chystané výstavy
drůbeže, holubů nebo exotického ptactva se ruší
v celé republice. Chodovští chovatelé se však
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