
Na Novoročním setkání se předávala ocenění města 

 
Čestné občanství města předal starosta Pavel Vanoušek velvyslanci České republiky v SRN 

Rudolfu Jindrákovi 

  

 
  

  

Historická obřadní síň chebské radnice se včera večer zaplnila významnými osobnostmi města 

i okolního regionu. Konalo se tady tradiční Novoroční setkání, při kterém se vedení Chebu 

schází se členy zastupitelstva, představiteli okolních měst, řediteli nejrůznějších úřadů a 

organizací či úspěšnými podnikateli. Pozvání starosty Pavla Vanouška, který ve svém projevu 

připomněl, co vše se v loňském roce v Chebu odehrálo i co město čeká v roce právě 

začínajícím, přijaly zhruba dvě stovky oficiálních hostů z obou stran hranice.  

Hlavním bodem letošního Novoročního setkání bylo slavnostní předání ocenění města - 

čestného občanství a Cen města Chebu. 

Čestné občanství města předal starosta Pavel Vanoušek velvyslanci České republiky ve 

Spolkové republice Německo Rudolfu Jindrákovi, který městu výrazně pomohl při jeho snaze 

domoci se toho, aby mohlo volně nakládat se svým historickým majetkem na území 

sousedního Německa. 

Cena města Chebu byla na základě rozhodnutí zastupitelstva udělena šesti významným 

osobnostem našeho města, které se svou činností významně zasloužily o rozvoj Chebu, 

zlepšování podmínek života pro jeho občany a zvyšování prestiže města. Obdrželi ji vedoucí 

chebského Střediska sociální rehabilitace Diecézní charity Plzeň Pavel Barták, bývalý ředitel 

Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha Karel Bosák, jeden z nejvýznamnějších 

podnikatelů a zaměstnavatelů v našem regionu Pavel Doucha, ředitel chebské Galerii 4 

Zbyněk Illek, úspěšný atletický trenér a funkcionář Jaroslav Přibáň a in memoriam architekt 

Luděk Vystyd.   

  

Ing. Tomáš Ivanič, redaktor Chebských radničních listů 

  

Zde je krátké představení všech osobností, které ocenění města obdržely:   

  

Rudolf Jindrák 
Rudolf Jindrák ve funkci mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky ve 

Spolkové republice Německo projevil ochotu pomoci městu Cheb k volnému nakládání 

s historickým nemovitým majetkem na německém území. Společně se zástupci města, ale i 

sám, se setkával s právníky a zejména se zástupci německého státu na různých úrovních a 

vedl jednání směřující ke zrušení svěřenecké správy německého státu nad nemovitým 

majetkem města. Zástupcům města Chebu pomohl s navázáním kontaktů s osobami, které 

měly na rozhodování o majetkových právech města zásadní vliv. Jednání vyústila v uzavření 

mezistátní dohody, na jejímž základě byla svěřenecká správa zrušena a město Cheb získalo 

právo se svým majetkem volně disponovat.  

Rudolf Jindrák přispěl cennými radami k ustavení Nadace Chebský les, jejímž účelem je 

financování a podpora projektů na území města Chebu a v regionu Chebsko na obou stranách 



hranice, které se vztahují ke kulturním tradicím, historii a projektům rozvíjejícím spolupráci 

obyvatel na obou stranách hranice. 

  

Pavel Barták 
Pavel Barták před 10 lety začal pracovat u Diecézní charity Plzeň. S městem Cheb aktivně 

spolupracoval jako vedoucí noclehárny pro muže bez domova, uvedené do provozu v roce 

2003. Postupně se zapojil do řady společných aktivit města Chebu a Diecézní charity Plzeň.  

Protože tato spolupráce přinášela a přináší jednoznačně pozitivní výsledky, společných 

projektů přibývá. Zcela zásadní byla realizace projektu rekonstrukce bývalé Union vily v 

Koželužské ulici v Chebu na Dům sociálních služeb Betlém. V pro město dříve nevyužitém 

objektu je nyní poskytováno azylové bydlení pro muže i ženy, jsou zde tři krizové bytové 

jednotky, pro širokou veřejnost přístupná dluhová poradna a pracovně-poradenské centrum. 

Jako vedoucí Střediska sociální rehabilitace spolupracuje s městem v oblasti péče o zeleň, 

zimní sněhové údržby komunikací a při úklidech, např. černých skládek. Byl členem komise 

rady pro národnostní menšiny. Podílí se i na organizaci kulturního života ve městě. 

V roce 2013 se stal laureátem celorepublikové Ceny Charity. Sociální služby v Chebu patří 

svojí komplexností a návazností k nejúspěšnějším projektům Diecézní charity Plzeň. 

  

Karel Bosák 
Karel Bosák nastoupil v říjnu 1967 do tehdejší Lidové školy umění v Chebu jako učitel hry na 

žesťové nástroje. Souběžně působil v různých orchestrech (Lesanka, Taneční orchestr Zdeňka 

Paštiky aj.). Ředitelem Základní umělecké školy v Chebu se stal v roce 1990 a byl jím až do 

odchodu do důchodu v roce 2012. I nadále působí v této škole jako pedagog. 

Základní umělecká škola pod jeho efektivním vedením získávala čím dál větší renomé. Svědčí 

o tom i fakt, že řada žáků dojíždí ze sousedního Německa. Počet žáků se za dobu jeho 

ředitelování zvýšil o více než 200 ročně a v současné době školu navštěvuje 930 žáků. Léta 

patřil k spoluorganizátorům mezinárodního hudebního festivalu FUO Cheb a v posledním 

ročníku (2012) byl prezidentem tohoto festivalu. Mezi renomované hudebníky patří řada žáků 

školy - Vlastimil Mareš (v současné době rektor AMU Praha), Pavel Nejtek, Zdeněk Zdeněk, 

Radim Vojíř, Jan Linda, Martina Kolářová a další. Byl zakládajícím členem Nadace Schola 

Ludus. 

  

Pavel Doucha 
Pavel Doucha je od roku 1991 členem České advokátní komory a působí mimo jiné jako 

advokát. Krajským soudem v Plzni byl jmenován soudním tlumočníkem anglického jazyka a 

tuto funkci vykonává dosud. 

Začal podnikat ještě před rokem 1989, podílel se na založení několika obchodních 

společností, kde následně pracoval či ještě pracuje jako člen statutárních orgánů. Díky svým 

schopnostem a pracovitosti dnes jednoznačně patří k nejvýznamnějším podnikatelům a 

zaměstnavatelům v regionu. 

V letech 1992 až 1996 byl členem Zastupitelstva města Chebu. Začal se nezištně angažovat v 

tzv. kauze Chebský les - k zajištění majetku města Chebu na území SRN. V této práci 

pokračoval i po skončení svého mandátu zastupitele až do roku 2003 (městu pomohl v této 

kauze se sejmutím dlouhodobé zástavy). Souběžně podporoval a dosud podporuje život ve 

městě Chebu, zejména v oblasti kultury a památkové péče, a to nejen osobně, ale i jako člen 

Rotary clubu, Spolku přátel starého Chebu a Nadačního fondu Balthasara Neumanna. Je 

významným sponzorem pro řadu aktivit (mezi posledními to byla Velká cena Chebu v 

atletice) a sponzorsky vytváří zázemí pro významné hosty a návštěvníky města Chebu. 

Opakovaně pomohl a pomáhá městu navazovat kontakty s významnými osobnostmi 

politického, společenského a kulturního života. 



  

Zbyněk Illek 
Zbyněk Illek se zásadní měrou podílel na přípravě výstavních prostor pro fotografickou 

galerii G4 v roce 1985. Později, kdy se galerie stala samostatnou příspěvkovou organizací, byl 

jmenován jejím ředitelem. Galerie si pod jeho vedením vybudovala celoevropské renomé, v 

G4 vystavovaly všechny významné osobnosti české fotografické scény.  

Byl členem Zastupitelstva a Rady města Chebu (1990-1994 a 1998-2010) a dosud je členem 

kulturní komise. V roce 2007 mu byla udělena cena Stavitel mostů - za dlouholeté budování 

kulturních vztahů s Německem, v roce 2009 byl nominován v anketě Osobnost Karlovarského 

kraje.  

Vedle organizace mezinárodních fotografických dílen, které výrazně přispívají k výchově 

mladé generace fotografů a navázání kontaktů s jejich zahraničními vrstevníky, inicioval řadu 

projektů, které jsou přínosné pro občany, návštěvníky i renomé města. Jsou to především 

Chebské dvorky, Chebské niky, Nová média. Uspořádal celou řadu workshopů a sympozií, ty 

nejvýznamnější se konaly při příležitosti Krajinných výstav v roce 2006 a 2013. Podílel se na 

zpracování návrhu turistického okruhu ve městě. Z jeho iniciativy vznikla fotografická 

kompozice občanů města na náměstí pro oslavy v roce 2011, kdy si město připomnělo 950. 

výročí první písemné zmínky o Chebu. 

  

Jaroslav Přibáň 
Jaroslav (Jacek) Přibáň byl aktivním atletem a postupně se začal věnovat i trenérské činnosti. 

Trenérem je již 40 let a řada jeho odchovanců se prosadila či prosazuje i na úrovni 

československé a nyní české reprezentace. Za svou trenérskou činnost byl dvakrát 

vyhodnocen jako nejlepší trenér kraje - nejdříve v Plzeňském, později v Karlovarském kraji. 

Opakovaně byl za svou trenérskou činnost oceněn i městem Cheb. 35 let je předsedou 

atletického oddílu SKP Union Cheb, byl a dosud je předsedou Krajského atletického svazu 

Karlovarského kraje a pátým rokem je místopředsedou Českého atletického svazu. Je 

dlouholetým předsedou Sportovní unie Chebska a místopředsedou karlovarské pobočky 

České unie sportu. Moderuje všechna mistrovství ČR a nejvýznamnější atletické mítinky, 

jakými jsou Zlatá tretra, Memorial Josefa Odložila a další. 

Městu významně pomohl při revitalizaci levého břehu Ohře jak v záležitostech majetku, tak i 

- a to především - odborně při projektové přípravě a realizaci víceúčelového hřiště. Je 

pořadatelem Velké ceny města Chebu v atletice a v roce 2013 přivedl do Chebu tak velké 

hvězdy atletiky, jakými jsou Zuzana Hejnová, Pavel Maslák či dokonce mistr světa v běhu na 

100 metrů Kim Collins. 

  

Luděk Vystyd 
Luděk Vystyd od roku 1962 působil na Okresním národním výboru Cheb jako vedoucí 

oddělení územního plánu, později zástupce vedoucího odboru výstavby. Od roku 1968 vedl 

architektonickou skupinu Krajského projektového ústavu Plzeň, ateliér Mariánské Lázně. Od 

roku 1975 byl hlavním projektantem Státního ústavu pro rekonstrukci památkových měst a 

objektů v Praze, ateliér Cheb. Učil také na večerních průmyslových školách v Chebu a 

Mariánských Lázních a gymnáziu v Chebu. Od roku 1992 měl vlastní architektonický ateliér 

v Chebu, kde působil do svého náhlého skonu v říjnu 2012. V Chebu také vyučoval na 

Západočeské univerzitě. 

Je autorem některých sídlišť a objektů občanské vybavenosti v regionu - v Chebu sídliště "K", 

proměn řady staveb, veřejných prostor, rekonstrukcí památkových objektů v regionu - 

v Chebu např. přestavby Rychty v bankovní dům, rekonstrukce hradební bašty s přístavbou 

nové pošty, koncepce záchrany Chebského hradu, Lorety, obnovy náměstí, rekonstrukce a 



dostavby areálu bývalého pivovaru, revitalizace levého břehu Ohře, studie přístavby 

knihovny, vyhlídky na Zlatém vrchu. Je zpracovatelem nového Územního plánu Cheb. 

Byl patriotem Chebu, město dobře znal. Měl jasné představy, jak by se věci měly dít, a 

dokázal dát najevo, když to bylo jinak. V 90. letech byl městským zastupitelem a radním, vedl 

majetkoprávní komisi. Podporoval řadu projektů - stál za obnovou věží kostela sv. Mikuláše, 

založil Chebské varhanní léto. Teoreticky se zabýval chebskou lidovou architekturou. 

  

 
 

Čestné občanství města předal starosta Pavel Vanoušek velvyslanci České republiky ve 

Spolkové republice Německo Rudolfu Jindrákovi. 

 

 

 



 

Společný snímek oceněných - zleva na něm jsou Jaroslav Přibáň, Zbyněk Illek, Pavel Doucha, 

ředitel Diecézní Charity Plzeň Jiří Lodr, který převzal cenu za nemocného Pavla Bartáka, 

starosta Chebu Pavel Vanoušek, Anna Vystydová, Rudolf Jindrák a Karel Bosák. 

 

Zástupci partnerského Hofu předali představitelům našeho města speciálně vytvořený pecen 

chleba. 



 

 

  

Zodpovídá: Ing. Tomáš Ivanič 
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