Chřipka v kraji

Odvolání ředitele školy

V regionu onemocněly už stovky lidí, předběžná opatření si
vyžádala také uzavření prvních škol. V Karlovarské nemocnici
si chřipka vyžádala i vybrala jeden lidský život.
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Volná místa pro seniory

Vedení kraje odvolalo ředitele Integrované střední školy v Chebu.
Důvodem bylo odhalené vydávání potvrzení o studiu lidem, kteří
školu vůbec nenavštěvovali.

Domov pro seniory v Kynšperku nabídne po rekonstrukci volná místa v Zámečku. První z nich by zde mohli najít svůj nový domov už
počátkem roku 2010.
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pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Kulatý stůl snad vyjasnil V Karlovarském kraji je dalších 16 kilometrů cyklostezky
fámy kolem nemocnic
Krajské nemocnice nebudou privatizovány, takový byl hlavní vzkaz
vedení kraje vůči představitelům
měst, zdravotníkům a dalším při
jednání u kulatého stolu na téma
zdravotnictví. „Trváme na svém zářijovém usnesení, že do dostavby
nové nemocnice zůstanou všechny
tři krajské nemocnice v provozu, budou krajské a bude v nich poskytovaná kvalitní zdravotní péče,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
V zářijovém usnesení, které bylo
vyvrcholením téměř roční přípravy zdravotnické koncepce krajem, se
mimo jiné hovoří o zachování všech
tří nemocnic a v budoucnosti o výstavbě nemocnice nové, dosažitelné z budované rychlostní silnice R6.
Všichni zúčastnění se shodli na tom,
že spíše než budoucí umístění nové
nemocnice a její financování, je potřeba řešit nejbližší vývoj v krajském
zdravotnictví.
K jednání hejtman také pozval vedení nemocnice v Mariánských Lázních a Ostrově. „Musíme brát zdra-

votnictví v kraji jako celek, kam patří i nemocnice v Ostrově a Mariánských Lázních, je třeba myslet i na vazby na Fakultní nemocnice v Plzni nebo Ústí nad Labem,
či na záchrannou službu,“ dodal
hejtman. V závěru jednání také Josef Novotný označil za nejdůležitější stabilizovat nemocnici, zajistit komunikaci mezi všemi články zdravotní péče a pravdivě informovat veřejnost o vývoji personální situace
ve zdravotnictví i o plánovaných investicích do všech nemocnic.
Zejména chebští představitelé se
obávali, že by nemocnice v Chebu byla „odsouzena“ k privatizaci a hrozilo by zachování jen výdělečných oborů. Navíc nemocnice
v Chebu začala spolupracovat s nemocnicemi v sousedním Německu
na přípravě společné strategie, která
by umožnila mimo jiné poskytovat
zdravotní péči bez ohledu na to, jestli je pacient z Německa nebo Česka.
Projekt zmapování právní situace je
financován z dotačních fondů Evropské unie.

Páteřní cyklostezka podél Ohře má dokončený další úsek, ze Sokolova do Kynšperka.

Cyklisté v Karlovarském kraji mohou od listopadu naplno využívat mezi Sokolovem a Kynšperkem dalších
bezmála 16 kilometrů nové cyklostezky. Ta je součástí páteřní trasy, která
v budoucnu protne celý kraj a napojí

se na síť v severních Čechách.
Asfaltová cyklostezka vede po pravé
straně řeky Ohře až do Citic, kde musí cyklisté přejet silniční most a pak
dál pokračovat po levém břehu Ohře.
Na cestě je celkem šest odpočinko-

vých míst s lavičkami.
O cyklostezce ze Sokolova do Kynšperka se mluvilo už před devíti lety. Tehdy se ještě uvažovalo o šotolinovém povrchu, nakonec ale převládl názor, že asfalt bude mít širší uplat-

Silnice R6 má dokončený nový úsek u Kynšperka. Zatím na polovině vozovky
Nový úsek rychlostní silnice R6 mezi
Kamenným Dvorem a Tisovou na Sokolovsku začal v sobotu 7. listopadu
sloužit veřejnosti.
Podobně jako v případě průtahu Karlovými Vary se jedná zatím o zprovoznění poloviny silnice. I tak ale nová komunikace pomůže zklidnit dopravu
na silnici I/6, zejména s ohledem na stále pokračující stavební práce.
Nově otevřený úsek je dlouhý 7,5 kilometru a vede souběžně s dosavadní silnicí I/6. I ve srovnání s ostatními úseky
rychlostní silnice R6, které už jsou dokončeny nebo jsou ve výstavbě, má ten
z Kamenného Dvora do Tisové některé zvláštnosti.
Asi čtvrtina celkové délky úseku silnice vede po mostech. Na sedmi a půl kilometrech jich stavaři postavili celkem

šest. Důvodem je to, že trasa silnice protíná několik biokoridorů, které slouží
k migraci zvěře.
„Nejde o betonovou lobby, ale o požadavky ekologických sdružení při plánování stavby,“ řekl při slavnostním otevření polovičního profilu silnice ředitel karlovarské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Radomil Havrda.
Rychlostní silnice tak bude nejen přínosem pro bezpečnou a rychlou dopravu, ale sníží se tím i její dopad na životní prostředí. I když její výstavba bude
stát více peněz.
Konkrétně úsek od Kamenného Dvora do Tisové bude po svém celkovém
dokončení stát téměř 2,13 miliardy korun. Po všech pruzích by se mělo po novém úseku silnice R6 jezdit v červnu
příštího roku.

Koaliční schůzka: Radní pro
zdravotnictví by měla odejít
Výměna krajské radní pro oblast
zdravotnictví Bereniky Podzemské
a smírčí řízení v rámci krajské koalice. Takový je výsledek koaličního
jednání vedení Karlovarského kraje.
Shodli se na tom zástupci dvou hlavních koaličních stran, ČSSD a KSČM.
Třetí nejmenší koaliční partner, hnutí Doktoři za uzdravení společnosti,
se z vlastního rozhodnutí jednání nezúčastnil.
Podle hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného vedlo k tomuto
závěru koaličního jednání opakované zpochybňování usnesení zastupitelstva z letošního září o krajském zdravotnictví ze strany radní Podzemské.
Paradoxně pro toto usnesení hlasovala i ona sama, stejně jako ostatní členové koalice.

„Navíc zde zjevně chybí i komunikace mezi radní a vedením nemocnice včetně generálního ředitele,“ uvedl
hejtman. S tím na koaličním jednání
souhlasili i zástupci KSČM v krajském
zastupitelstvu.
Podzemská ale vyčítá vedení kraje
spíš politická než odborná rozhodnutí. „Snažili jsme se nabídnout odborná
řešení ne politická,“ uvedla Podzemská, která důvody k odchodu z funkce odmítá.
Zda ve vedení kraje zůstane i nadále radní Podzemská a koalice všech tří
dosavadních partnerů, o tom rozhodne v závěru listopadu smírčí řízení zástupců všech tří stran. Podle hejtmana
Novotného ale spolupráce s dalšími zastupiteli za hnutí Doktoři za uzdravení
společnosti může i nadále pokračovat.
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nění. Stezku tak dnes mohou využívat
i in-line bruslaři.
Náklady na trasu do Kynšperka činily asi 116 milionů korun. Veškerou přípravu cyklostezky ze Sokolova
až do Chebu vzalo na sebe město Sokolov. „Část do Kynšperka byla financovaná z peněz na zahlazení důlních
škod od ministerstva financí,“ uvedl
starosta Sokolova Karel Jakobec.

V sobotu 7. listopadu začali policisté odklánět dopravu u Kynšperka na novou silnici.

Úvodník hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného
První rok
od
krajských
voleb je za námi a musím
aspoň za sebe říct, že
byl mimořádně rušný. Kraj se mění před očima díky
úspěšnému čerpání evropských peněz. Na jaře byla otevřena nová hala
karlovarského letiště, na podzim začala stavba jedné z největších středních škol v kraji – Centra technického vzdělávání v Ostrově a ještě letos
odstartuje modernizace Integrované střední školy v Sokolově. Všechny akce s dotací z ROP Severozápad.
Jsem rád, že si i obce vedou velmi
dobře při zpracování žádosti o evropské peníze. Dotaci získají také Ma-

riánské Lázně, i když měly pocit, že
se jim to v našem kraji nepodaří ale
kdyby byly součástí kraje Plzeňského,
měly by větší šance. Jak je však vidět,
jde jen o kvalitu zpracování projektů, proto uspěly hned dvakrát a získají 50 milionů korun na revitalizaci kasáren a zbudování zóny klidu. V únoru jsme začali plnit slib daný voličům,
tedy hrazení poplatků krajem v krajských zdravotnických zařízeních. Poplatky kraj hradí také ve všech 91 lékárnách v regionu. Za zmínku rozhodně stojí i nově zrekonstruované
krajské silnice nebo 8 nových mostů.
Tak jako ostatní kraje se i my snažíme vypořádat s hospodářskou krizí. Omezili jsme provozní náklady
napříč krajským úřadem. Na příští
rok je připravován prorůstový rozpočet, který počítá s financováním investičních akcí dotovaných z ROP Se-

verozápad a dalších programů. Velké
stavby navíc přinášejí poměrně velké
množství pracovních příležitostí, což
je v téhle době zvlášť potřeba.
Kromě pozitivních věcí musím otevřeně přiznat, že se nám stále nedaří vyřešit situaci týkající se fungování
našich nemocnic. Počty zdravotnického personálu v nemocnici v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu nejsou růžové, ale podobná situace je i v ostatních českých regionech. Například karlovarské nemocnici schází jen 9 procent sester z potřebného počtu, v Sokolově a v Chebu je to 6 procent chybějících sester.
Počet lékařů je na 80 procentech ideálního stavu. Hnutí Doktoři mělo rok
na to, aby zlepšilo situaci v krajském
zdravotnictví, ale výsledky nejsou nikde vidět. Pořád se snažím mít na paměti, že na prvním místě je pacient,

kterému musí nemocnice poskytnout potřebnou péči. Je na nás postarat se, aby pro něj tato péče byla dostupná a na úrovni. Proto jsme iniciovali jednání u kulatého stolu se starosty, krajskými zastupiteli, s vedením všech pěti nemocnic v regionu,
se zdravotníky i zástupci Sokolovské
uhelné. Diskutovali jsme o tom, jak
krajskému zdravotnictví účinně pomoci. Klíčové je pro nás usnesení zastupitelstva, které schválilo zachování a rozvoj všech tří nemocnic v Karlových Varech, Sokolově a v Chebu
a výstavbu nové nemocnice. Stejně se
vyslovili i starostové dotčených měst
a ostatní účastníci jednání. A pokud
bude někdo z koaličních partnerů toto usnesení zpochybňovat, byť pro
něj jednohlasně všichni zvedli ruku,
budeme zachování nemocnic bránit
i za cenu změn ve složení koalice.

Archiv měsíčníku Krajské listy a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke stažení v internetových KRAJSKÝCH LISTECH
http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/. O zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.
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Kraj přispěje na údržbu 179 km běžeckých tratí
Celkem 412 tisíc korun získá letos
z rozpočtu Karlovarského kraje šest obcí
a jedna tělovýchovná jednota na úpravu
lyžařských běžeckých stop v Krušných
horách a Slavkovském lese. Dohromady
se s pomocí krajských peněz bude v zimě udržovat téměř 180 kilometrů běžeckých tras.
„Hradíme polovinu nákladů všem,
kteří si o to požádali,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil. Cílem dotací z rozpočtu kraje je podpora projektů
a aktivit směřujících k budování a údržbě lyžařských běžeckých tras a značení,
které vytvoří základní systém kraje.
Nejvyšší částku, 100 tisíc korun, obdrží shodně Lyžařský klub Slovan Karlovy Vary a město Mariánské Lázně. Lyžařský klub Slovan udržuje lyžařské běžecké tratě v areálu Jahodovka s napoje-

ním na Krušnohorskou magistrálu, Mariánské Lázně udržují a značí přibližně
90 kilometrů běžeckých okruhů.
Dalšími úspěšnými žadateli jsou města
Abertamy, které získá získá 80 tisíc korun na údržbu 40 km běžeckých tras,
Pernink 60 tisíc korun a Nejdek 50 tisíc korun. Na úpravu 30 kilometrů tras
by mělo 15 tisíc korun použít město Březová u Sokolova. Obec Potůčky obdrží 7
tisíc korun.
„Celkem se tedy jedná o 179 kilometrů
tras, na něž kraj přispěl, aby tak podpořil možnosti sportovního vyžití obyvatel
a podílel se na zvýšení atraktivity oblastí vhodných k zimním sportům,“ uvedl
náměstek hejtmana Petr Navrátil.
V loňském roce přispěl kraj obcím
na údržbu běžeckých tras částkou 334
tisíc korun.

Vážený pane hejtmane, byl jste svými spolupracovníky informován o tom, co
se děje v příspěvkové organizaci „Sociální služby,p.o.“, kterou Karlovarský
kraj zřizuje? Pokud ne, podívejte se, prosíme, na následující odkazy na webové stránky ČT 1 a ČT 24, které se zabývají situací v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Habartově (kamery, instalované v prostorách zařízení
bez vědomí ředitele organizace, zaměstnanců a klientek...). Děkujeme za Váš
zájem, zaměstnanci Sociálních služeb, p.o.

Přes 400.000 korun rozdělí letos Karlovarský kraj na údržbu a zřizování nových běžeckých tras.
Foto KL

Chřipka už zasáhla i západ Čech, Karlovarský kraj ocenil legendárního
žokeje Váňu a sokolovské vzpěrače
některé školy vyhlásily volno
Výskyt akutních respiračních onemocnění se začal projevovat i v Karlovarském kraji. Nemocnost v druhém listopadovém týdnu dosáhla 1750
osob na 100.000 obyvatel. To sice ještě není nad hranicí epidemie, ale v některých místech se zřejmě i díky rychlému rozšíření takzvané prasečí chřipky nemocnost prudce zvedla. Některé školy v kraji proto preventivně vyhlásily volno. To by mohlo další šíření
chřipky zpomalit.
Podle hygieniků není nutné testovat na přítomnost viru H1N1, který je
označován jako prasečí nebo mexická
chřipka všechny pacienty. Onemocnění mívá u zdravých lidí lehký průběh
a jak ukazují zkušenosti z posledních
několik měsíců, prasečí chřipku přečkají pacienti obvykle snadněji, než tu
běžnou sezónní. Na rozdíl od sezónní chřipky je ale virus prasečí chřipky nakažlivější, a tak se snadno přenáší. Proto jsou například školy ideálním
prostředím pro její rozšíření. I tak ale

panika není na místě.
Hygienici doporučují jako preventivní ochranu vyhýbat se místům, kde
je větší množství lidí, dodržovat základní hygienické úkony, mít si ruce
a podobně. V případě zdravotních obtíží, které by připomínaly chřipku (vysoká horečka, bolesti kloubů, bolesti
hlavy), se obrátit na svého praktického
lékaře. Pacient, který onemocněl, může virus šířit mezi ostatní, přecházení nemoci tak může způsobit problémy jiným.
Onemocnění chřipkou, ať už prasečí
nebo běžnou sezónní, je většinou nebezpečné jen pro pacienty, kteří mají
i jiné zdravotní problémy. Všichni pacienti, kteří byli hospitalizováni v karlovarské nemocnici s prokázaným virem H1N1, měli kromě chřipky i další zdravotní problémy. Chřipka jejich
průběh jen zhoršila. V případě jednatřicetileté ženy s vážnými zdravotními
problémy dokonce tak, že po krátké
hospitalizaci nemoci podlehla.

Hejtman odpovídá

Za mimořádné úspěchy a skvělou
reprezentaci Karlovarského kraje se
dostalo ocenění legendě dostihového sportu žokejovi Josefu Váňovi
a vzpěračům TJ Baník Sokolov.
Šestinásobný vítěz Velké Pardubické a sokolovští vzpěrači, kteří se letos
stali mistry České republiky, převzali
z rukou hejtmana Josefa Novotného
šeky na 60 a 90 tisíc korun.
„Žokej Josef Váňa obdržel za každé vítězství v legendárním závodu 10
tisíc korun, sokolovští vzpěrači pod
vedením předsedy tělovýchovné jednoty Jaroslava Lebedy získali za mistrovský titul 90 tisíc korun,“ uvedl
hejtman Josef Novotný při setkání se
sportovci.
Po slavnostním převzetí šeků se
rozproudila netradiční debata. Šestapadesátiletý žokej se totiž potýká
s podobnými zdravotními problémy jako hejtman Josef Novotný. Ten

v nedávné době absolvoval v krajské
nemocnici výměnu kyčelního kloubu.
Oba tak nejprve podiskutovali
na téma kloubní náhrady. Poté co si
vzpěrači vyslechli rozhovor o zraněních, která s sebou přináší dostihový sport, konstatovali, že vzpírání je
vlastně naprosto bezpečné.
Řeč přišla i na Váňovu účast v dalším ročníku Velké Pardubické. „Pokud bude zdraví sloužit a budu mít
dobrého koně, proč bych ho nabízel někomu jinému,“ nevyloučil své
účinkování v závodu Josef Váňa.
Josef Váňa je nejen žokej, ale i chovatel a trenér. Vyhrál celou řadu dostihů a je rekordman v počtu vítězství
ve Velké pardubické. Jako jediný žokej všech dob ji dokázal vyhrát šestkrát. Od roku 1994 vede a trénuje dostihové koně na své farmě v Bohuslavi nedaleko Karlových Varů.

V oblasti krbů, krbových a kachlových kamen
jsme jednou z nejvýznamnějších firem.
Pro rozšíření našeho prodejního týmu hledáme:

2 schopné obchodní zástupce - prodejce

Vážení zaměstnanci sociálních služeb, situaci v Habartově samozřejmě pečlivě
sleduji. Také jsem informován svým náměstkem Miloslavem Čermákem, který
má problematiku poskytovatelů sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb zřizovaných krajem na starosti. Vím, že je situace v Habartově komplikovaná, proto ji nejen průběžně monitorujeme, ale také se ji snažíme aktivně řešit. Jednáme s ředitelem Sociálních služeb, příspěvková organizace Ing. Jaklem
a také s vedoucí tohoto zařízení paní Lenkou Guzaničovou. Předpokládám,
že situace se v zařízení v Habartově začne zklidňovat po stanovisku Státního
zastupitelství v Plzni. Důležité je, že péče v zařízení o uživatele je uspokojivá,
nikdo ze zákonných zástupců (opatrovníků) nepodal podnět na krajský úřad
ohledně nedostatečné péče.
Vážený pane hejtmane,
tak jako každý rok přichystal krajský úřad i tentokrát k novému roku dárek
všem školníkům, správcům a ostatním nájemníkům bytů dříve služebních.
Tímto dárkem je dopis adresovaný „Všem ředitelům příspěvkových organizací Karlovarského kraje“. V tomto dopise nařizuje ředitelům, aby zvýšili nájemné dle zákona 107/2006 Sb. na maximální úroveň. Zatímco v letošním roce byl tedy nájem v bytech, na které se vztahuje zákon 107/2006 Sb. a které patří příspěvkovým organizacím krajského úřadu, zhruba dvaapůlkrát vyšší než
v bytech, na které se vztahuje stejný zákon, ale jsou v majetku města Karlovy
Vary, příští rok to již bude trojnásobek (za předpokladu, že se magistrát zachová stejně sociálně jako v minulých letech). Pro příklad - obyvatel městského bytu v K. Varech o výměře 60 m čtverečních zaplatí v roce 2009 roční nájemné 13 200 Kč, zatímco obyvatel krajského bytu se stejnou výměrou 34 700
Kč, v příštím roce pak celých 40 960 Kč., Děkuji za odpovědi. P. Pačíska, Karlovy Vary, t.č. školník
Vážený pane Pačísko,
odbor správy majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje od roku 2007 zasílá příspěvkovým organizacím Karlovarského kraje na základě zákona č.
107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně občanského zákoníku, dotaz, kterým mimo jiné zjišťuje, zda je u bytů ve správě organizací uplatňováno pro daný rok navýšení nájemného ve výši, kterou stanovuje zákon pro daný rok. Aby stát umožnil pronajímatelům v platných smlouvách (s regulovaným nájemným) zvýšit nájemné na únosnou úroveň a zároveň aby chránil nájemce před skokovým zvýšením nájemného, byl přijat právě výše uvedený zákon, na základě kterého může pronajímatel navýšit nájemné u bytů, kde bylo státem regulováno, o povolenou maximální výši stanovenou MMR ČR vždy pro daný rok.
Ve své stížnosti srovnáváte nájemné požadované krajem a nájemné požadované městem Karlovy Vary. Je pravda, že záleží na vlastníkovi, zda využije maximální výše pro navýšení nájemného pro daný rok či ne. Město v daném roce nemusí navyšovat nájemné o maximální výši. Ale může to udělat až v posledním roce, kdy bude končit možnost vlastníkům - tedy pronajímatelům jednostranně zvýšit nájemné, což bude pro nájemce velmi nepříjemné. Podle informace Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary je pro
rok 2010 ve Vašem případě stanoveno nájemné za byt 56, 89 Kč/m2/měs., což
při výměře 82 m2 činí 4.668,-Kč/měs. Jen pro představu - v Karlových Varech
se u staršího bytu této velikosti a samozřejmě podle polohy bytu (průměrná dobrá) pohybuje obvyklá cena nájemného mezi 87 - 94,- Kč/m2/měs., což při
výměře 82 m2 bytu činí nájemné 7.134 - 7.708,- Kč/měs.
Každá příspěvková organizace kraje má svěřený krajský majetek a je povinna se o něj starat s péčí řádného hospodáře. To znamená i získávat prostředky na jeho údržbu tak, jak to umožňuje zákon. Kraj jako vlastník totiž musí z peněz získaných na nájemném majetek ve svém vlastnictví dále udržovat a obnovovat.

Místo práce:
Studio Kago Karlovy Vary
nebo Studio Kago Praha - Uhříněves
Produkt Image09 90x50.indd 1

Požadujeme:
zkušenost v prodeji, vynikající obchodní dovednosti a znalosti,
vysoké pracovní nasazení, znalost práce s PC,
řidičský průkaz skupiny B.
Nabízíme:
zajímavou práci na HPP v perspektivní společnosti, motivující platové
ohodnocení, odborné vstupní školení, nástup dle dohody.
Kontakt:
Kago s.r.o., Sokolovská 81/112, 360 05 Karlovy Vary, ullmann@kago.cz
Doplňující informace: www.kago.cz/zamestnani
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Jiné řešení,

na které uši slyší

Soutěž o název
bezkontaktní čipové karty

při nadměrné

„Karlovarská karta“ je pracovní název pro bezkontaktní čipovou kartu, která bude sloužit cestujícím nejen jako elektronická časová jízdenka v rámci Integrovaného dopravního systému Karlovarského
kraje, ale i jako elektronická peněženka a jednotné platební medium pro bezhotovostní úhradu jednotlivých jízd. „Protože chceme,
aby pojmenování tohoto média vyjadřovalo jeho celokrajskou působnost, vyhlašujeme soutěž o jeho nejvýstižnější název,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.

tvorbě ušního mazu

NOVÁ KIA CEE’D
Nový design exteriéru
i interiéru, nové technologie
7 let záruka, 5* v nárazových testech
Kia Cee’d SW
(kombi)

Kia Cee’d

314.980,- Kč

289.980,- Kč

Otázky i odpovědi jsou redakčně kráceny.
Položit otázku hejtmanovi můžete kdykoliv na internetové stránce:
http://www.kr-karlovarsky.cz

Výherce získá 10 tisíc korun.
Audiclean Ušní kapky

NOVINKA!

■ Uvolňují a změkčují ušní maz
■ Pomáhají odstranit mazovou zátku
■ Složky jsou získávány pouze z přírodních zdrojů

Návrh názvu karty

a neobsahují žádná agresivní rozpouštědla
ani chemikálie

w w w. s k a - g r o u p. c z

Při koupi vozu využijte značkové ﬁnancování
Kia Finance od společnosti UniCredit
INZERUJTE V KRAJSKÝCH LISTECH
mobil: 721 839 483, tel./fax: 353 549 133 ,e-mail: krajske.listy@seznam.cz

Zdravotnický prostředek

NAJDETE NÁS V AUTOSALONU KIA
SPOLEČNOSTI SKA GROUP V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

Jméno a příjmení

Výhradní distributor v ČR:
PRO.MED. CS Praha a.s., Telčská 1, Praha 4, poradna@promed.cz

Adresa

Soutěž probíhá od 6. listopadu 2009 do 6. ledna 2010. Vyplněné anketní lístky posilejte na adresu krajského úřadu Karlovarského kraje.
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Karlovarský kraj
navštívila delegace z Číny
Delegace z Číny se přijela seznámit
s krásami i možnostmi Karlovarského kraje. Tentokrát do Karlových Varů
a Mariánských Lázní přijeli představitelé distriktu Shijingshan. Na krajském
úřadě se setkali s náměstkem hejtmana
Petrem Navrátilem a radním Vratislavem Emlerem. Krajští radní je seznámili
s lázeňstvím kraje, ale i tradicí průmyslu
v regionu nebo unikátními památkami.
„Jsme rádi, že máme příležitost navštívit váš kraj. Doufáme, že se nám
podaří založit dlouhodobou spolupráci a dalším krokem bude výměna zkušeností v oblasti školství, zdravotnictví,
hygieny a společenského života,“ řekl primátor distriktu Shijingshan Zhou
Maofei.

Obor výroby hudebních nástrojů zůstane
Karlovarský kraj chce i do budoucna zachovat výjimečný studijní obor
výroby hudebních nástrojů. Ten se
tradičně studoval na střední škole
v Kraslicích. Protože ale v posledních
letech byl zájem studentů malý a tři
roky po sobě se nepodařilo otevřít
ani jednu třídu prvního ročníku, oboru hrozil zánik. „Nechtěli jsme obor
zrušit, ale jeho zachování na kraslické
škole už bylo neúnosné. Na druhou
stranu je možné, že se situace na trhu
hudebních nástrojů za pár let změní
a obor bude zase atraktivní. Dohodli jsme se proto s vedením kraslické
společnosti Amati - Denak na kompromisní variantě, která umožní obor
i nadále nabízet,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Vratislav Emler.

Obor výroby hudebních nástrojů bude i nadále nabízen pod hlavičkou Střední školy živnostenské v Sokolově. Pokud by se podařilo otevřít
alespoň jednu třídu, studenti by teoretickou část studia absolvovali v Sokolově a praktickou v továrně Amati - Denak v Kraslicích. „Podnik má
vhodné dílny a je ochoten s praktickou výukou pomoci. Studenti by navíc měli praxi přímo v dílně a mohli
by se tak seznámit s konkrétním provozem,“ uvedl Emler.
Obor výroby hudebních nástrojů
se v posledních letech potýká hlavně
s levnou konkurencí z Asie. Samotný
podnik Amati - Denak, i když prošel
výraznou redukcí, má ale zakázky zatím zajištěny.

Informace z kraje

Na likvidaci sinic zatím účinný recept neexistuje

Přehrada Skalka asi zůstane i nadále pro koupání nevhodná. Foto KL

Dříve oblíbená a hojně vyhledávaná přehrada Skalka na Chebsku bude zřejmě další léta a možná i desetiletí v zajetí nebezpečných sinic.
Odborníci se shodují, že zatím neexistuje zaručený a univerzální postup, jak nebezpečným sinicím čelit.
Potvrdila to i nedávná studie, která
vzešla ze společného projektu Povodí Ohře a Vodohospodářského úřadu z německého Hofu.
„Připouštěli jsme už na počátku
projektu, že můžeme dojít k závěru, že není reálné se sinic zbavit,“
řekl ředitel Povodí Ohře Jiří Nedoma při posledním setkání s německými partnery, které se uskutečnilo

na půdě Krajského úřadu Karlovarského kraje v říjnu. Podle něj za výskyt sinic může především lidská
činnost.
Nedoma ale upozornil, že ještě nebyly vyčerpány všechny možnosti
a také se mohou objevit i zcela nové metody.
Aby se v přehradě dalo koupat,
musely by se v ní vybudovat oddělené zóny. Těch by mělo být po obvodu celé Skalky sedm. Do jednotlivých zón by se pak aplikovaly speciální přípravky.
Tato varianta je však poměrně drahá a podle odborníků by se náklady na její realizaci pohybovaly mezi

150 až 200 miliony korun.
Ředitel Nedoma si však myslí, že
v případě pomoci z Evropské Unie
ve formě příslušných dotací, by byl
plán proveditelný.
Studie také navrhuje levnější možnost, jak zbavit vodu ve Skalce sinic.
A to vybudováním mokřadu před
přehradou, který by živiny zachytával. Ten by stál asi 30 až 40 milionů korun, přičemž jeho účinnost by
ale nepřesáhla 12 procent. Pro vodohospodáře je tak i tahle varianta
drahá a nevyplatila by se.
V říjnu ještě nebyly známy výsledky pokusů s lokální a plošnou likvidací sinic biologickými prostředky, které se prováděly v létě na Skalce. Z ostatních výstupů projektu ale
vyplývá, že živiny, které způsobují
přemnožení sinic, se vyskytují v celém povodí Ohře v takové míře, že
i přes pokles jejich množství v posledních letech stačí k tomu, aby se
sinice množily.
Sinice jsou velmi často toxické a zdraví nebezpečné. Náhodný
a krátkodobý kontakt s nimi vyvolá
alergické reakce, při dlouhodobém
vlivu toxinů sinic se dostaví i poruchy funkce jater.
Podle vodohospodářů nejsou sinice pouze problémem Skalky. Podobné potíže, i když ne v tak velkém
rozsahu, mají také jiná vodní díla
jak v Karlovarském kraji, tak dalších
částech České republiky.

Kraj odvolal ředitele Integrované střední školy v Chebu
Rada Karlovarského kraje schválila
odvolání ředitele chebské Integrované střední školy Jana Kota s platností
od 31. října. Důvodem jsou výsledky policejního vyšetřování a následné kontroly na škole, které potvrdily,
že škola vydávala neoprávněně potvrzení o studiu lidem, kteří na škole
vůbec nestudovali.
Na možné problémy upozornilo kraj státní zastupitelství Plzeň jih, které nedávno vyšetřovalo případ vydávání řidičských průkazů cizincům, kteří ve své zemi o doklad
z různých příčin přišli. Právě falešné
potvrzení o studiu jim umožnilo ři-

dičák získat v Česku.
„Ředitel školy nejprve sdělil, že potvrzení vydával a peníze za ně byly vedeny v účetnictví školy, pak ale
tvrdil, že potvrzení vydával bezplatně,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Havel s tím, že kraj řeší pouze neoprávněné vydávání potvrzení o studiu, nikoliv finanční stránku věci.
Proto dá podnět krajskému státnímu
zastupitelství k došetření záležitosti.
Škola podle dosavadních zjištění vydala 75 těchto potvrzení o studiu.
„V souvislosti s odvoláním ředitele
Kota se objevily zvěsti o tom, že kraj
podnikl tento krok, protože chce

školu zrušit a obory přemístit jinam.
Je to nesmysl, záležitost se týká pouze a jen osoby ředitele školy,“ vysvětlil krajský radní Vratislav Emler. Ten
také dodal, že se jedná o školu s asi
1700 studenty a 200 zaměstnanci,
která má své významné místo v systému středních škol v regionu.
„Ve škole navíc odvedl ředitel Kot
v minulých letech kvalitní manažerskou práci,“ dodal radní. Ve funkci
ředitele ISŠ Cheb nahradí Jana Kota
jeho dosavadní zástupce Jiří Houtke,
který školu povede do doby, než bude ve výběrovém řízení vybrán nový ředitel.

Ředitelka chebského muzea opět v čele Asociace muzeí
Ředitelka chebského muzea Eva
Dittertová byla znovu zvolena
předsedkyní Asociace muzeí a galerií ČR. Asociace muzeí a galerií ČR
je nevládním neziskovým sdružením – dobrovolným profesním svazem muzejních institucí a osob činných v oboru. Má 267 řádných členů, což je přibližně 55 procent muzejních institucí u nás.
„Příští rok to bude dvacet let, co
byla Asociace muzeí a galerií založena. Za dobu její existence se
v českém muzejnictví mnohé změ-

VZP INFORMUJE  NEVĚŘTE POUHÝM SLIBŮM!
Krajská pobočka VZP ČR pro Karlovarský kraj v těchto dnech zaznamenává případy, kdy na přepážky přicházejí klienti, kteří se
nechali zlákat ke změně zdravotní pojišťovny různými ﬁnančními výhodami pro rodiny, vyplácenou hotovostí „na ruku“ či dalšími
„nadstandardními příspěvky“, které jim v některých městech Karlovarského kraje nabízejí nejrůznější prodejci či dealeři. Tito mnohdy dělají nábor na ulicích měst či navštěvují pojištěnce VZP bez ohlášení přímo v domácnostech. V mnoha případech uvádějí klienty
VZP záměrně v omyl tím, že vystupují jako zástupci VZP a jejím jménem nabízejí jakési nadstandardní výhody, používají nepravdivé
informace např. o přejmenování VZP ČR nebo o ukončení činnosti VZP a podobně. Oslovení klienti kvůli velkému tlaku ze strany
těchto dealerů nemají většinou mnoho času zvážit všechna fakta, uvěří záruce nabízených beneﬁtů a slibované nadstandardní
kvalitě zdravotní péče a souhlasí se změnou zdravotní pojišťovny.
V mnoha případech následně klienti zjistí, že jejich praktický lékař či specialista (gynekolog, pediatr, alergolog, apod.) nemá s danou
zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu, a jsou tak zbytečně nuceni měnit lékaře. Často pak obtížně hledají specialistu, ke kterému
by bylo možné se registrovat. Z menších měst či vesnic musí dokonce občas za lékařem složitě dojíždět.
Oproti tomu VZP ČR má smlouvu s naprostou většinou praktických lékařů i specialistů v celé České republice, a proto VZP ČR radí
svým klientům, aby nesázeli na pouhé sliby a kladli důraz na dostupnost a kvalitu zdravotní péče, kterou mají s VZP zajištěnu.

nilo. Muzea již nejsou nevlídnými, šedivými budovami, kam povinně chodí školní výpravy. V současné době jsou v převážné většině
otevřenými, vstřícnými a vyhledávanými institucemi, kde návštěvníci mohou velmi aktivně trávit svůj
volný čas,“ uvedla Dittertová.
V dalších letech má Asociace
v plánu více a účinně propagovat
muzea a galerie doma i v zahraničí.
Také by chtěla navázat na spolupráci s Informačním a kulturním centrem v Nosticově paláci v Praze, kde

by se měla prezentovat muzea z celé republiky.
„Kromě obsahové náplně činnosti Asociace budeme také muset řešit
zdroje dalšího financování, což nám
v poslední době dělá hodně starostí,“ doplnila ředitelka.
Eva Dittertová stojí za řadou zajímavých a veřejností hojně navštěvovaných akcí v chebském muzeu.
Například letos muzeu v Chebu dominuje projekt Knedlík - Kloss Knödel připravený společně s německými partnery.

Snadná cesta do lázní opt otevená!
Již pátým rokem se otevírají Alžbětiny lázně karlovarské veřejnosti s nabídkou velmi výhodných cen v období podzim-zima-jaro.
Je to opět skvělá příležitost k nákupu procedur pro sebe, pro své blízké a přátele. Tuto nabídku mohou využít i ﬁrmy jako dárek
pro své zaměstnance
V období od 2. listopadu do 18. prosince 2009 a poté od 11. ledna do 31. března 2010 si můžete dopřát naše přírodní léčivé zdroje, karlovarskou vřídelní vodu a rašelinu formou koupelí, zábalů a dalších 26 procedur! Jsou určeny pro klienty všech věkových
skupin, ať již pro účel léčebný, preventivní nebo jako báječný způsob odpočinku a osvěžení.
Oblíbená stále zůstává solná jeskyně jak pro dospělé,tak i pro děti, školky a školní kolektivy, infrasauna s ověřeným účinkem na
imunitní systém,či úžasná masáž horkými lávovými kameny. Překvapením letošního podzimu jsou další nové procedury: čokoládový zábal zad, dekoltu a obličeje, osvěžující péče o ruce a nohy kvalitní francouzskou kosmetikou GERnétic, pleťová maska
„Šampaňské“ a koupel z konopí s výborným efektem na kožních problémy. Jistě také oceníte kvalitní práci našich zaměstnanců
a především výhodnou cenu, která je u některých procedur snížena o 30% až 50%.
Těšíme se na Vaši návštěvu a uděláme vše pro to, abyste odcházeli spokojení, odpočinutí a nabrali hodně sil do dalších dnů.

Výsledkem „ukvapené přeregistrace“ pak bývají žádosti o zpětnou registraci k VZP. Pokud však klient nepožádá v zákonem stanovené lhůtě o vyvázání z přeregistrace, nelze mu vyhovět.

A co dělat v případě, že si klient registraci u své „nové“ zdravotní pojišťovny rozmyslí?
•

•

Pokud datum přeregistrace (vždy první kalendářní den ve čtvrtletí) ještě neproběhlo:
Registraci u nové zdravotní pojišťovny lze před tímto datem ještě zrušit. Pojištěnec je povinen sdělit své rozhodnutí té zdravotní
pojišťovně, ke které se původně nově hlásil.
Jestliže změna pojišťovny již proběhla:
V tomto případě je náprava prakticky nemožná a k původní pojišťovně se již nelze vrátit, resp. lze, ale až po uplynutí jednoho
roku.

Je pro Vás důležitější zajištění lékařské péče v jakékoliv situaci než odměna za přeregistraci k jiné pojišťovně ? Zdravotní pojištění má
být vaší jistotou – nekomplikujte si život unáhleným rozhodnutím.

Vaše Alžbětiny lázně - Lázně V. , tel.: 353 304 211, www.spa5.cz

Inzerce
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ŠKOLNÍ ROK 2010 - 2011
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA AŠ
Hlavní 106, 352 01 Aš, telefon: 354 525 585
www.gymsos.com e-mail: gymsos@gymsos.com

Pro školní rok 2010/2011
nabízíme studium v následujících oborech:

Gymnázium osmileté
Informatika v ekonomice

tel.: 352603825

79-41-K/81
63-41-M/040

Den otevřených dveří:
11. prosince 2009 a 12. února 2010

Návštěva školy je možná i mimo tento termín
po předchozí telefonické domluvě.
Případné bližší informace ráda sdělí ing. L. Kalčicová
na jednom z výše uvedených kontaktů.

SC-81520/1

Střední odborná škola stavební,
Karlovy Vary
Sabinovo nám. 16, 360 09 Karlovy Vary, příspěvková organizace

přijímá žáky
do maturitního oboru:
stavebnictví
do 3letých oborů:
zedník • zámečník • elektrikář • instalatér • truhlář • malíř
pro žáky ZvŠ:
zednické práce • truhlářské práce
do 2letých oborů:
stavební výroba • malířské a natěračské práce

Střední odborné učiliště stravování
a služeb Karlovy Vary

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ SOKOLOV
Jednoty 1620, 356 11 Sokolov
www.merkur.isste.cz
fax: 352466192
isste@isste.cz

TRADICE • KVALITA • ZKUŠENOSTI • ZÁZEMÍ
www.isste.cz

pořádá regionální výstavu

Tříleté obory s výučním listem
65-51-H/01 Kuchař, kuchařka
65-51-H/01 Číšník, servírka

ŠKOLA 2010
na které se představí střední školy regionu se svojí nabídkou studijních
možností pro školní rok 2010/2011.
Výstava se koná ve sportovní hale ISŠTE Sokolov
pátek 20. 11. 2009 od 9:00 do 17:00
sobota 21. 11. 2009 od 8:30 do 12:00
jako součást výstavy ISŠTE Sokolov pořádá

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
pátek 20. 11. 2009 od 13:00 do 17:00 hod.
sobota 21. 11. 2009 od 09:00 do 12:00 hod.
Nabídka oborů ISŠTE Sokolov pro školní rok 2010/2011:
Učební obory:
obráběč kovů, mechanik opravář motorových vozidel, elektrikář,
strojní mechanik, instalatér, montér suchých staveb, zedník, tesař
Studijní obory:
strojírenství, elektrotechnika, dopravní prostředky, ekonomika a podnikání,
veřejnosprávní činnost, technické lyceum, mechanik strojů a zařízení, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov, stavebnictví
Nástavbové studium:
podnikání (2leté denní a 3leté dálkové), elektrotechnika (3leté dálkové)

I N V E S T I C E

D O

R O Z V O J E

V Z D  L Á V Á N Í

„Tato akce je spolufinancována Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky“.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
maturitní obor stavebnictví: 28.11.2009 od 9.00 do 12.00 hod.
budova školy Sabinovo nám. 16

všechny obory:
9.12.2009 od 13.00 do 17.00 hod. + 12.12.2009 od 9.00 do 12.00 hod.
odborné dílny Stará Kysibelská 77 (Drahovice - vedle PENNY MARKETu)

DOBRÉ UPLATNENÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE
Možnost nástavbového studia zakončeného maturitou. Ubytování studentů zajištěno.
Kontakt: tel.: 353 362 811, e-mail: podatelna@stavebniskolakv.cz, www.stavebniskolakv.cz

CHCETE POZNAT PODMÍNKY PRO STUDIUM
NA FAKULTĚ STROJNÍ TU V LIBERCI?
NAVŠTIVTE NÁS, ZVEME VÁS DO LIBERCE!

Přijímací řízení pro školní rok 2010/2011:

GYMNÁZIUM OSTROV
Je státní škola, poskytující úplné střední vzdělání s maturitou.

NABÍDKA KE STUDIU PRO ŽÁKY 5. i 9. TŘÍD!
V tomto školním roce budou přijati ke studiu v osmiletém
i čtyřletém oboru vzdělání. Ke studiu se mohou hlásit
nejen žáci z Ostrova a okolí, ale i z Karlových Varů.
Mezi oběma městy je velmi dobré autobusové i vlakové spojení.

denní
denní i dálkové

Nástavbové studium
(pro absolventy oborů Kuchař a Číšník )
65-41-L/504 Společné stravování denní i dálkové
Předpokládaná kritéria přijímacího řízení budou v
listopadu 2009 zveřejněna na www stránkách školy.
Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 K. Vary, tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439
E-mail: info@sou-stravovani.cz, Internet: www.sou-stravovani.cz
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 4.12.2009 OD 13 DO 18 HOD.
v budově školy Ondřejská 56, Karlovy Vary
prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků

Střední zemědělská škola
Karlovy Vary - DALOVICE
obor s maturitní zkouškou AGROPODNIKÁNÍ

Uchazeči budou přijímáni na základě
studijních výsledků ze základní školy
bez přijímacích zkoušek
Škola dále nabízí: volitelné bloky
předmětů ve 4. ročníku; zahraniční praxi;
ekologické hospodaření na vlastním
školním hospodářství; výuku myslivosti a
chovu koní; bezplatné získání řidičského
oprávnění B a T; internet

Dny otevřených dveří:
24. 11. 2009 , 8. 12. 2009 , 2. 2. 2010 (8-17 hodin)
 353 223 129 / www.szes-dalovice.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ : 16. ledna 2010
Bližší informace: www.gymostrov.cz

Den otevřených dveří a veletrh pracovních příležitostí:
O podmínkách studia v jednotlivých studijních oborech a zaměreních se mohou uchazeči informovat na katedrách v rámci dne otevřených dveří, který
fakulta pořádá ve středu 2.12.2009 od 9:30 hodin.
V tentýž den se v areálu univerzity uskuteční již čtrnáctý ročník libereckého
veletrhu pracovních příležitostí za účasti zástupců významných institucí, kteří
poskytnou informace o zaměření jednotlivých ﬁrem a nabídnou studentům
odborné stáže a projekty, spolupráci při řešení témat doktorských, diplomových a bakalářských prací, ale i příležitost pro budoucí zaměstnání.
Další informace o prosincových akcích podají pracovnice studijního oddělení. Najdete je v prvním patře budovy „A“ v Hálkové ulici č. 6 v Liberci.

Kontakty:
http://www.fs.tul.cz, e-mail: jaroslava.krejcova@tul.cz
telefon: +420 485 353 716, fax: +420 485 353 535

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TOUŽIM

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázn
Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázn
I: 47723394, telefon: 354 624 166, fax: 354 602 526
www.goaml.cz, e-mail: goaml@goaml.cz
Zveme Vás na den otevených dveí,
který se koná v pátek 4. 12. 2009
od 8:30 h do 14:00 h.
V rámci dne otevených dveí probhne
exhibice nkolikanásobné mistryn
svta v psaní na klávesnici
Ing. Heleny Matouškové
AKTIVITY ŠKOLY:
adaptaní kurzy pro nové roníky
lyžaské kurzy
stedoškolská odborná innost, fiktivní firmy
sportovní akce a turnaje
oborové dny pro gymnaziální obory
zahraniní exkurze
divadelní soubor
praxe 3. roník obor OA, EL
projektový týden pro nižší gymnázium
možnost zahraniního studia v rámci
Euregia Egrensis nebo Student Agency

Od 1. 9. 2009 sídlí celá škola
v Ruské ulici 355, Mariánské Lázn.
Pro školní rok 2010/2011 otevíráme
OSMILETÉ GYMNÁZIUM

79-41-K/81

TYLETÉ GYMNÁZIUM

79-41-K/41

OBCHODNÍ AKADEMIE

63-41-M/02

do každého oboru vzdlávání pijímáme 30 žák
termín odevzdání pihlášek: do 15. 3. 2010 vetn
žáky do obor tyleté gymnázium a obchodní
akademie pijímáme na základ výsledk ze ZŠ
(vysvdení za poslední ti klasifikaní období a
výstupní hodnocení)
žáci do oboru osmileté gymnázium konají testy SCIO
v termínech 1. kola pijímacích zkoušek ve tvrtek
22. 4. 2010 nebo v pondlí 26. 4. 2010

Plzeňská 330, 364 11 Toužim, www.souz-touzim.cz

SOŠ a SOU Nejdek, Husova 600

nabízí vyučení v učebních oborech
v tříletých učebních oborech
23-68-H/01 automechanik
41-52-H/01 zahradník

65-51-H/01 kuchař-číšník
23-51-H/01 zámečník

pro žáky s neukončenou ZŠ v dvouletých učebních oborech
23-68-E/501 technické služby v autoservisu
41-52-E/510 zahradnická výroba
přednostně pro žáky ze SpŠ: v dvouletém učebním oboru
69-53-E/001 práce v autoservisu
v tříletých učebních oborech
41-55-E/01 opravářské práce
41-52-E/01 květinářské a aranžérské práce

pro školní rok 2010/2011 otevíráme obory:
4leté maturitní:
Nejdek, Husova 600
• strojírenství
• mechanik strojů a zařízení
• Veřejnosprávní činnost se zaměřením
na ochranu životního prostředí

3leté učební obory
K. Vary, Závodu Míru 144
• nástrojař
• zámečnické práce a údržba
• krejčí
• kuchařské práce

Nabízíme: ubytování - DM v Nejdku, aktivity pro volný čas,
zapůjčení učebnic, zajištění ochranných a pracovních potřeb.

Dny otevřených dveří na obou školách:

informace o studiu na www.souz-touzim.cz nebo na tel. číslech:
353 312 190 - Ing.Nykodym, 353 311 470 - Mgr.Václav Růžek

ČT - 26.11.2009 - od 9:00 do 16:00, ČT - 27.1.2010 - od 9:00 do 16:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v sobotu 28. listopadu 2009, od 8:00 do 12:00 hod.

Tel.: 353 825 353 • E-mail: info@sosnejdek.cz
www.sosnejdek.cz

Čtyřleté maturitní obory umělecké*
Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu > zaměření zdobení nebo modelářství |
Grafický design | Užitá fotografie a média
Čtyřleté maturitní obory technické
Aplikovaná chemie > zaměření analytická
chemie, chemická technologie nebo ochrana
životního prostředí | Technologie silikátů >
zaměření technologie keramiky nebo technologie skla
Tříleté učební obory
Výrobce a dekoratér keramiky > zaměření
výroba keramiky – keramik, výroba modelů
a forem – modelář, dekorace keramiky – malíř,
nebo dekorace keramiky – malíř, ruční malba |
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla > zaměření sklář – duté a lisované sklo, brusič skla |
Keramická výroba
Uzávěrka přihlášek pro první kolo přijímacího
řízení: 30.11.2009 pro obory s talentovou
zkouškou*, 15.3.2010 pro ostatní obory
Talentové zkoušky: 11.–12.1.2010
náměstí 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary / T: 353 563 875 / E: spskk@volny.cz / www.spskkv.cz
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Informace z kraje, inzerce

Domov pro seniory v Kynšperku nabídne po rekonstrukci volná místa v Zámečku

Křížovka o ceny

K 1. lednu 2010 bude znovu uveden do provozu zrekonstruovaný
objekt Zámeček, ve kterém budou
poskytovány služby klientům trpícím Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Kapacita tohoto objektu bude 42 lůžek.
Klienti, kteří patří do této cílové
skupiny a dosud žijí ve druhé budově Domova, v pavilonu A, budou
postupně přemístěni do objektu Zámeček a zbývající lůžka budou nabídnuta žadatelům o umístění, kteří jsou převážně nebo zcela závislí
na pomoci druhé osoby (dle záko-

Gratulujeme výhercům z č. 9, kterými se stali S. Fletter z Chebu, O. Neužil z Aše a Fr. Krejčí z Mariánských
Lázní, kterým zasíláme publikace
o Karlovarském kraji.
Dnešní tajenka se týká zámku Kynžvart. Jeho největším lákadlem je (viz
tajenka), ale zámek skrývá i knihovnu se sbírkou prvotisků, nebo cenné pozdně gotické deskové oltářní
obrazy. Tři luštitelé, kteří nejrychleji zašlou správné znění tajenky
na adresu: Andrea Bocková, Krajský
úřad Karlovarského kraje, Závodní
353/88, 360 21 Karlovy Vary, obdrží
jako odměnu knihy o regionu.

na 108/2006 Sb. o sociálních službách).
Tím dojde k uvolnění stávající kapacity služby domova pro seniory
v pavilonu A a zařízení bude schopno přijmout také větší počet žadatelů o tuto službu (domova pro seniory, s celkovou kapacitou 70 lůžek),
kteří jsou převážně nebo zcela odkázaní na pomoc druhé osoby.
V objektu A jsou také poskytovány služby klientům domova pro
osoby se zdravotním postižením
(s kapacitou 10 lůžek). Tato služba
má kapacitu v současné době napl-

něnu.
Domov poskytuje svým klientům
ubytování v jednolůžkových a převážně dvoulůžkových pokojích vybavených novým nábytkem a komfortními elektricky polohovatelnými lůžky, celodenní stravování,
včetně základních diet, nepřetržitou komplexní ošetřovatelskou péči, poskytovanou všeobecnými sestrami, pečovatelské úkony, rehabilitační péči na oddělení s moderním přístrojovým vybavením, celou
škálu aktivizačních programů, které
napomáhají klientům k příjemné-

mu vyplnění volného času a k udržení a rozvíjení stávajících schopností a dovedností, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, základní sociální poradenství, služby prádelny a kantýny, či další servis, poskytovaný externími dodavateli, např. pedikúru a i kadeřnické služby.
Lékařská péče je poskytována smluvním praktickým lékařem
a dalšími odbornými lékaři, kteří
do Domova pravidelně docházejí.
Zájemci o umístění do některé z těchto služeb, splňující uve-

dené podmínky, se mohou informovat a domluvit osobní návštěvu
v Domově u vedoucí Domova pro
seniory v Kynšperku nad Ohří, paní Yvety Leischové na tel. čísle 736
514 097 nebo e-mailem: leischova@
ss-po.cz.
Adresa internetových webových
stránek Domova, na které může
veřejnost získat mnoho informací, formulář žádosti o přijetí do Domova a další kontakty, je www.krkarlovarsky.cz/dpskynsperk.

ŠKOLNÍ ROK 2010 - 2011 • DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
• Pomáháte rádi lidem?
• Toužíte stát u zrodu nového
života nebo životy zachraňovat?
• Chcete pomáhat zdravotně
postiženým a raněným v návratu
k plnohodnotnému životu?
• Není Vám lhostejné zdraví občanů?
Právě Vám nabízíme možnost studia nelékařských oborů na Fakultě
zdravotnických studií ZČU v Plzni. V ak. roce 2010/2011 otevíráme tyto
bakalářské studijní obory:
• Studijní program OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE
Všeobecná sestra (P, K*)
Porodní asistentka (P)
• Studijní program SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
Fyzioterapie (P)
Ergoterapie (P)
Radiologický asistent (P)
Zdravotnický záchranář (P)
• Studijní program VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ
Ochrana veřejného zdraví (P)
(P – prezenční, K – kombinovaná forma)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
21.1.2010 14 – 18 hod.
23.1.2010 8 – 13 hod.

Vyšší odborná škola zdravotnická
Dr. Ilony Mauritzové, s.r.o.
Ledecká 35, Plzeň, Tel,fax: 377534450
www.svzsplzen.cz

Denní studium:

Institut oceňování majetku
Vysoké školy ekonomické v Praze
otevírá v lednu 2010
další ročník čtyřsemestrálního kurzu
pro přípravu znalců a odhadců
ve specializaci

Diplomovaný zubní technik

OCEŇOVÁNÍ CENNÝCH PAPÍRŮ
Denní a dálkové studium:

A OSTATNÍHO FINANČNÍHO MAJETKU

Management sportovních aktivit
Diplomovaný oční optik
Sociální práce

Podrobné informace a přihlášku
je možné stáhnout z internetu
nebo telefonicky požádat o jejich zaslání.

Bezpečnost obyvatelstva

V těchto dnech bude probíhat též prezentace
PŘÍPRAVNÉHO KURZU K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM.
Termín přijímacích zkoušek: červen 2010
Termín podání přihlášek: do konce března 2010 na formuláři SEVT
a elektronicky na formuláři dostupném na webových stránkách fakulty.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Adresa:
Fakulta zdravotnických studií, Západočeské univerzity v Plzni
Sedláčkova 31, 306 14 Plzeň, Studijní odd.: tel: 377 633 710, fax: 377 633
702, e-mail: stnova@fzs.zcu.cz, www.fzs.zcu.cz

21. 1. 2010 (14:00 - 18:00 hodin)
23. 1. 2010 (8:00 - 13:00 hodin)

Informace a přihláška:
internet: iom.vse.cz (bez www)
e-mail: iom@vse.cz
tel.: 235 358 569, 235 358 941
(cca 9 až 15 hod.)
příp. 224 095 124
fax: 220 563 426

Názory
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Co má společného „basketbalista“ a Zelený bod Zdražení dálničních známek? Ano, ale ne plošné!
Už za dob Jana
Nerudy si lidé
pokládali otázku kam s ním
(starým slamníkem). Dnes si ji
klademe obecněji, avšak o to
častěji – kam
a jak s odpadem. Moderní doba nabízí pokrokové řešení a tím je vznik
systémů zpětného odběru. Jako první vznikl ten obalový (EKO-KOM) již
před 10 lety. Deset let funguje na českém trhu značka tzv. Zeleného bodu, který zná snad každý všímavěj-

ší zákazník. Málokdo však ví, co tímto označením na obalu legislativec
(zákon o obalech) vlastně říká. Každý výrobce, dovozce, plnič, prodejce výrobků zabalených do obalu má
povinnost zajistit vlastní systém zpětného odběru (např. výrobce piva přes
automat v obchodě vybírá skleněné lahve) nebo se zapojit do systému
(platí pouze jeden ze zúčastněných)
a přispět do něj haléřovou položkou
za každý vyprodukovaný obal. A těmito finančními prostředky se podporují systémy třídění obalů na obcích a ve městech, jak jej známe v podobě barevných kontejnerů.

Jako hejtman
kraje, který nemá v současnosti
jediný
kilometr dálnic, musím reagovat na vládou schválené
zdražení dálničních kuponů na příští rok, včetně měsíčních známek.
Návrh ministerstva dopravy
schválila vláda až nečekaně rychle. O to bouřlivější jsou reakce veřejnosti. Na jedné straně protestům
Jiří Korbel, natura99@email.cz proti zdražování dálničních kuponů rozumím, země se potýká s hospodářskou recesí a každá zmínka
o zdražení čehokoliv zní lidem jako špatný vtip. Nehledě na neval-

Každý obal označený patří tedy
do barevného kontejneru a poplatek
za jeho likvidaci už zaplatil zjednodušeně řečeno - výrobce. Občan se tedy může zamyslet, jestli obal vhodí
do směsného odpadu – a zaplatí podruhé za jeho likvidaci ze svého – nebo využije zmíněné kontejnery.
A zmíněný „basketbalista“ – na obalu znázorněný panáček stojící u koše? Znamená, že obal nemá skončit
na zemi a můžeme jej vhodit do koše – na tříděný odpad a přeměnit jej
na surovinu.

Rok vlády ČSSD nepřinesl nic nového
Už více než rok
je v Karlovarském kraji u moci koalice sociálních demokratů, hnutí Doktoři a komunistů. Bohužel musím konstatovat,
že toto uskupení nepřineslo do kraje nic nového a koncepčního. Vedení
kraje v čele s hejtmanem Paedr. Josefem Novotným zatím dokázalo pouze
pokračovat v projektech, které vznikly ještě za éry občanských demokratů. Za všechny mohu jmenovat například dostavbu a modernizaci karlovarského mezinárodního letiště či výstavbu technického lycea v Ostrově.
I když i tento projekt měl na kahánku. Naštěstí běží dál. Na stůl se znovu
dostal před volbami zavrhovaný, nyní
však sociálními demokraty a Doktory
opět akceptovaný projekt výstavby pavilonu akutní medicíny v karlovarské
nemocnici. A v neposlední řadě je to
rekonstrukce a znovuoživení Bechero-

vy vily v centru Karlových Varů, ISŠTE v Sokolově či depozitář Krajského
muzea v Chebu.
Bohužel, Karlovarský kraj získal
za jediný rok dvě velice smutná prvenství. Jako první v republice začal proplácet manipulační poplatky ve všech
jedenadevadesáti lékárnách v kraji,
což bude stát miliony z krajského rozpočtu. Populistické předvolební gesto sociálních demokratů už delší dobu
napadá ministr vnitra úřednické vlády
Martin Pecina jako protizákonné.
Daleko závažnějším problémem
ovšem vidím projekt výstavby nové
krajské nemocnice „na půli cesty“ mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Pokud by došlo k jeho realizaci, byly by
Karlovy Vary prvním krajským městem v republice, které by nemělo krajskou nemocnici!
Takový přístup je podle mého názoru vysloveně proti lidem. Proti voličům, kteří právě sociální demokracii katapultovali k volebnímu vítězství.
Ovšem i proti samotným doktorům,
sestřičkám a dalšímu zdravotnickému

i nezdravotnickému personálu. Nemluvě o tom, že by absence krajského
zdravotnického zařízení v Karlových
Varech velice zkomplikovala život tisícům lázeňských hostů...
Projekt výstavby krajské nemocnice na zelené louce se dostal na pořad
dne i přes to, že dosud není nikde ani
zmínka o způsobu financování. A nejde o malé peníze, projekt počítá s přibližně 3,5 miliardami korun. Vedení
kraje se mylně domnívá, že na stavbu
přispěje stát. Nepřispěje! Zdravotnictví je totiž plně v kompetenci samotných krajů.
Osobně doufám, že zdravý rozum
zvítězí nad populistickými gesty. Pokud ne, nestane se nikdy Karlovarský
kraj v rámci republiky seriózním partnerem. Bude spíše všem pro smích.
Jestli bude vedení kraje pokračovat
v jím nastavených kolejích, bude toto volební období ztrátou času, peněz
a prestiže celého našeho kraje.

nou kvalitu našich dálnic.
Na druhé straně si uvědomuji, že
peníze z dálničních kuponů jdou
Státnímu fondu dopravní infrastruktury a z těchto financí se pak
hradí výstavba dálniční sítě.
Je tomu tak například v případě rychlostní silnice R6, kterou stát
staví (a jak to vypadá, ještě dlouho
stavět bude) v našem kraji. I když
i tento argument je trochu diskutabilní, protože velkou část stavby dálnic v současné době financují fondy Evropské unie. Nicméně budiž.
Pokud ale vláda zdražení odůvodňuje rozrůstající se sítí dálnic, pak
by se taky měla zamyslet nad tím,
zda nejsou zdražováním dálničních
kuponů diskriminovány kraje, kde

buď dálnice nejsou nebo mají jen
pár kilometrů.
Do těchto regionů přece dosud
státní peníze na dálnice nešly nebo jen malé množství. Proč by tedy měli naši řidiči platit čím dál víc?
Kde mají záruku, že se za státní peníze postaví dálnice i v jejich kraji?
Navrhuji proto diferencovat mezi
regiony a vytvořit nový systém hrazení dálničních poplatků podle počtu dálničních kilometrů v jednotlivých krajích. Platit v plné výši jsme
ochotni bez výhrad až tehdy, když
bude mít Karlovarský kraj funkční
a dostavěnou silnici R6 v plánované
trase Cheb - Praha.
Josef Novotný,
hejtman Karlovarského kraje

TOP 09 chce dát slušným lidem v kraji naději!
Politická
strana TOP 09
se stala realitou krajské politické scény.
V říjnu a listopadu se uskutečnily ustavující regionální sněmy na úrovni bývalých okresů, chystá se ustavující sněm krajský
a do konce listopadu proběhne i ten
celostátní.
TOP 09 měla již připravenou kandidátku pro předčasné podzimní
parlamentní volby (zrušené Ústavním soudem). Lídrem byl MUDr.
Roman Šmucler, lékař a známý moderátor, který v našem kraji působí
mimo jiné jako spoluvlastník Ne-

JUDr. Josef Pavel,
hejtman kraje 2000 - 2008

mocnice v Mariánských Lázních
a je expertem právě v oblasti zdravotnictví.
Na kandidátce jsme nabízeli ale
nejenom lékaře, ale i ekonomy, respektované starosty, záchranáře…
(například náčelníka horské služby
Rudolfa Chlada, vítěze Velké pardubické - žokeje Josefa Váňu, lékaře
MUDr. Vastla, MUDr. Schee, MUDr. Tobolkovou nebo starosty Žlutic a Kraslic Vojtu a Brantla). Předpokládám, že se stejnou kandidátkou půjde TOP 09 v kraji i do řádných parlamentních voleb v příštím roce.
Do TOP 09 se hlásí lidé úspěšní
ve svých oborech. Nepotřebují výtah k moci. Jsou to lidé, kteří jsou
respektovaní svým okolím a ne-

chtějí už jen pasivně přihlížet postupnému úpadku naší politické
kultury.
Máme poměrně jasnou představu
o fungování obcí, měst, krajů i státu. Nakonec směřování TOP 09 je
zakotveno v samotném jejím názvu.
Vycházíme z TRADICE, bereme
vážně ODPOVĚDNOST a míříme
k PROSPERITĚ. Karel Schwarzenberg je morální autoritou a Miroslav Kalousek ekonomickým mozkem TOP 09.
Společně s vámi chceme dát politice novou přívětivější tvář. Máme
jedinečnou příležitost uzdravit republiku, kraj i města a obce.
Josef Malý,
krajský zastupitel TOP 09
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Případ Barkóci: Skutečně rasový lynč v našem kraji!?
… a romský
policista ho kryl!
To byly palcové
novinové titulky, kterými byla celý rok zavalena široká veřejnost. Dvě „známé firmy“ měly
22.12.2007 napadnout policejního informátora a utlouci ho 65 ranami lopatou! Když přijela policie, stál na nohou
s odřeným čelem. Dvě policejní hlídky, jedna státní a druhá městská, z toho na místě nepoznaly, že se mělo jednat o pokus vraždy. Neviděli žádné vražedné předměty. Slyšely, jak ten informátor říká, že je z ÚOOZ, že si nepřeje
nic vyšetřovat a že jen uklouzl a rozbil si
čelo. Protože byl cukrovkář, opilý, motal se a neměl jasno, odvezla ho přivolaná sanitka do nemocnice. Nikoho z přítomných policistů nenapadlo po takovéto vcelku běžné potyčce činit zajištění místa činu a svědků. Březina se v nemocnici vyležel, a po čtyřdenním pozorování byl propuštěn domů. Pátý den si
skočil zacvičit do fitka.

Z rutinních následností regresu
a z podání trestního oznámení Březinovy sestry byla snaha vyslechnout pana
Březinu jako poškozeného. Policistům
z Jáchymova a následně i z Ostrova ale
zprvu opakoval své uklouznutí, později
přidal neznámé pachatele. Avšak na následná předvolání k sepsání protokolu do března nereagoval. Nicméně po 5
měsících byli tři Romové zatčeni, z toho
jeden policista, pan M. Barkóci. Po zmíněné mediální kampani stanuli na základě konstrukce obžaloby ÚOOZ a jejich informátora pana Březiny před soudem. Všichni obžalovaní byli odsouzeni a dostali po čtyřech letech vězení.
Ostrovská i širší veřejnost si podle názorů žalobce a soudce oddychla. Celá
rodina pana Barkóciho se sesypala. Lidé v okolí byli v rozpacích. V naprosté
beznaději přišli Barkóciovi do kanceláře senátora Jana Horníka. Po seznámení

PŮJČÍME
VÁM NA COKOLI
A PRVNÍ SPLÁTKU
ZAPLATÍME ZA VÁS*
• Půjčky od 100 000 Kč výše
• Ručení nemovitostí
• Bez prověřování
a poplatků předem
Vzor:

250.000 Kč
za 4.575 Kč
měsíčně

s okolnostmi procesu jsem na krajském
zastupitelstvu veřejně požádal Výbor
pro národnostní menšiny, aby se případem zabýval. To bylo ještě před odvolacím soudem! Zopakoval jsem tento apel i na následujícím zastupitelstvu.
Bohužel, koaliční samospráva zde zůstala hluchá a slepá, stejně jako soudci
odvolacího soudu, kteří se spisem prolistovávali jakoby ho viděli poprvé až
v soudní síni.
Pan Barkóci nastoupil do vězení symbolicky 27. října, v předvečer hrdého
státního svátku. Nastoupil, protože má
respekt k zákonu, ale ví, že informátor
Březina, který po tomto monstr procesu získal institut ochrany svědka a byla mu změněna identita, učinil nepravdivé udání, které mu pomohl zosnovat
ÚOOZ. Ví, že všichni svědci poskytnuli pravdivé výpovědi, které ale paradoxně usvědčovaly nikoliv jeho, ale pana

Březinu, ze lží. Dnes už také ví, že pan
Březina je agresivní opilec a feťák, s pochybnou povahou, závislý na antidepresivech. Ví, že Březina ve vlastní nezvládnuté chorobné žárlivosti umocněné alkoholem napadnul pana Horvátha. Měsíc předtím s nožem v ruce a ten večer,
před půlnocí 2.12.2007 v M klubu pěstmi a nad ránem se za ním vydal znovu, k jeho domovu, s výhružkou, že jde
na jeho ženu a dítě. Ví, že sám panu Březinovi nikdy nijak nevyhrožoval a nevydíral. Ví, že ani v mediálně zveličovaných telefonních odposleších se nenašel žádný důkaz. Neví však, proč ho zadrželi po 5 měsících. Neví, proč soudce odmítnul důkazy a podepsal se pod
Březinovu nedůvěryhodnou obžalobu. Neví, proč byl bez důkazů odsouzen a uvězněn.
Nevíme to ani my, přestože jsme se
věnovali tomuto případu desítky hodin,
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23.11. BOŘEK STAVITEL – LIVE

Jevištní podoba oblíbeného světoznámého dětského animovaného seriálu

27.11. ENERGIE KV – SLAVIA PRAHA

Extraliga ledního hokeje

4.12.

ENERGIE KV – BK MLADÁ BOLESLAV

Extraliga ledního hokeje

6.12.

OPERA AIDA (G. VERDI)

Premiéra v ČR za účasti světoznámých pěvců

8.12.

VÁNOČNÍ KONCERT VÁCLAVA HYBŠE S ORCHESTREM

Světoznámé hudební těleso v tradičním vánočním koncertu

9.12.

ENERGIE KV – BENZINA LITVÍNOV

Extraliga ledního hokeje

13.12. ENERGIE KV – OCELÁŘI TŘINEC

Extraliga ledního hokeje

19.12. KV ARENA MAX – GALAVEČER KICKBOXU

S kapelou Rammstein revival – pro vyznavače kontaktních bojových duelů

31.12. SILVESTR V KV ARENĚ

Party s živou hudbou, hosty, DJ’em a ohňostrojem

RPSN: 27,95%

Změny v programové skladbě i v dílčích speciﬁkacích jednotlivých akcí vyhrazeny. Přehled akcí je průběžně aktualizován. Podrobnosti k jednotlivým akcím
najdete v rubrice Akce a programy na webu www.kvarena.cz, zařazované aktuality pak pod odkazem Aktuálně-Aktuality.

Volejte ZDARMA

800 900 910
www.mojepujcka.cz

*Akce platí
do 31. 12. 2009

inz Moje pujcka_45x86-B_Metropol1 1 10/30/09 9:45:28 AM
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nastudovali stovky listin soudního spisu a výslechů, včetně záznamů odposlechů. Konzultovali s několika právníky,
policejními důstojníky různých složek,
s lidmi v Jáchymově i v Ostrově. Zúčastnili jsme se odvolacího jednání u Vrchního soudu v Praze.
Na tomto základě pokládáme proces
„rasového lynče s krytím romského policisty“ za nebezpečnou policejní a justiční konstrukci a snažíme se všemi legitimními cestami dosáhnout znovu-

otevření tohoto případu před nezávislým a spravedlivým soudem. Jedním
z nich je také veřejná petice, jejíž formulář je ke stažení na www.radnicnilisty.cz a k podpisu je v kanceláři v Bulharské 31 v K.Varech.
Na tomto webu jsou také zavěšeny
TV zpravodajství z pořadu Reportéři
a zpravodajství Kabel Ostrov.
Jiří Kotek,
kancelář senátora Jana Horníka

KRAJSKÉ LISTY
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V Sokolově se konal už šestý
ročník unikátní Kataraktové školy
V sokolovském Parkhotelu se konal
již šestý ročník Kataraktové školy, určené začínajícím i mírně pokročilým
oftalmologům se zájmem o mikrochirurgii oka a se zaměřením na kataraktu - šedý zákal. „Pořádání Kataraktové školy je velice prestižní záležitost nejen pro Karlovarskou krajskou nemocnici, ale i pro celý region.
Každá nemocnice by měla být něčím
výjimečná a ta naše sokolovská vyčnívá, především zásluhou prim. MUDr.
Pavla Studeného, svým očním oddělením. Oddělení jednoznačně patří
mezi špičku v České republice“, uvedl k akci generální ředitel a předseda
představenstva Karlovarské krajské
nemocnice Mgr. Jiří Fojtík.
Operace katarakty neboli šedého zákalu, patří mezi časté operační výkony. Za svůj život jí podstoupí značné procento populace. Ročně je v České republice provedeno více jak 80 000 těchto operačních výkonů. Samotná Nemocnice Sokolov
jich provádí téměř 1300. „Dá se říci,
že operace šedého zákalu patří mezi
stěžejní operační výkony každého očního oddělení. I v celé medicíně patří do kategorie velice častých operací a u osob nad 65 let věku je dokonce vůbec nejčastější operací,“ přiblížil MUDr. Pavel Studený, primář očního oddělení Nemocnice Sokolov,
pod jehož vedením Kataraktová škola probíhá.
„Kataraktová škola probíhá formou čtyřdenního intenzivního kur-

zu určeného především pro zájemce
z řad začínajících lékařů - oftalmologů. Za čtyři dny vyslechnou účastníci školy více jak tři desítky přednášek vedených předními českými odborníky z oboru očního lékařství. Vyjma přednášek se však zaměřujeme
i na praktickou část výuky. Účastníci se v rámci školy učí pracovat s fakoemulsifikačním přístrojem. Jedná se o přístroj, speciálně určený pro
operace šedého zákalu“, detailně popsal Studený. „Za čtyři dny bychom
měli probrat vše okolo šedého zákalu od jeho vzniku až po konečné operační řešení. Lékaře se snažíme i upozorňovat na případné komplikace,
které mohou nastat,“ doplnil.
Jako operační předlohy jsou pro
účastníky školy zajištěny prasečí bulvy. „U prasečích bulv je velice patrná jejich určitá podobnost s lidským
okem. Díky tomu lze na prasečí bulvě
velmi reálně simulovat operaci, která
bude poté prováděna na lidském oku.
Nespornou výhodou prasečích bulv
je i jejich snadná dostupnost,“ uzavřel prim. MUDr. Pavel Studený.
Kataraktovou školu ji tradičně pořádá Karlovarská krajská nemocnice a.s. - Nemocnice Sokolov v úzké spolupráci s Českou společností refrakční a kataraktové chirurgie (ČSRKCH), Lionským mezinárodním vzdělávacím centrem oftalmochirurgie a firmou Alcon, specializující se na lékařské přístroje pro
oční chirurgii.

Události, kultura a kontakty

1989 - Dvacet let na cestě svobody
Unikátní výstavu mapující události v Karlových Varech před dvaceti
lety i to, co jim předcházelo, mohou
v těchto dnech spatřit zájemci v karlovaském muzeu na Nové louce. Součástí expozice nazvané 1989 - Cesta
ke svobodě, je také stejnojmenná publikace z pera autora projektu, historika Jana Nedvěda.
„Zatímco výstava chronologicky
shrnuje události od padesátých let až
k jejich vyvrcholení na konci let osmdesátých, kniha se zaměřuje především na vlastní události roku 1989,“
říká Nedvěd s tím, že čtenáře provede nejen revoluční kvasem tehdejších
dní, ale také představí hlavní osobnosti tehdejších událostí.
Na knize se, kromě karlovarského
muzea, podílí také Museum Klingenthal, Muzeum Policie ČR, Technické muzeum Praha a knihovna samizdatové a exilové literatury Libri Prohibiti.
Karlovarská expozice přitom není

KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Úřední hodiny: Po, St 800–1700
Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400
(po předchozí domluvě)

E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 353 502 111
tel.: 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)


ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz


Zástupce ředitele Krajského úřadu,
vedoucí odboru stavební úřad
Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

Do ulic vyšly během událostí roku 1989 tisíce lidí v Karlových Varech
(na snímku), Sokolově i Chebu.
Foto archiv J. Kotka

jedinou událostí, která v kraji připomíná dvacáté výročí listopadu 1989.
Řadu dokumentů i filmových záběrů
mohou spatřit také návštěvníci Hor-

nického domu v Sokolově a knihu
mapující listopadové události v chebských ulicích a saském Plavně vydalo
také Krajské muzeum v Chebu.

vedoucí odboru správních agend
a krajský živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějíček, tel: 353 502 469,
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru
kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda
tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz


ŠkodaOctavia Tour Trumf:
1,6 MPI/75 kW za 269 900 Kč
1,9 TDI PD/74 kW za 299 900 Kč
ŠkodaOctavia Combi Tour Trumf:
1,6 MPI/75 kW za 289 900 Kč
1,9 TDI PD/74 kW za 319 900 Kč

vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták
tel.: 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz


Za jedinečnou cenu si teď můžete
pohodlně a bezpečně zatúrovat,
kdykoli budete chtít. Vozy
Octavia Tour Trumf jsou mimo
jiné vybaveny ABS, airbagy řidiče
a spolujezdce, tónovanými skly či
dělenými zadními sedadly. Pokud
toužíte po větším komfortu,
za pouhých 10 000 Kč získáte
balíček PLUS, který obsahuje klimatizaci, elektrické ovládání oken
vpředu, elektricky nastavitelná a
vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
centrální zamykání a vnější zpětná zrcátka a kliky v barvě vozu.
Navštivte nás proto co nejdříve,
těšíme se na Vás.

vedoucí ekonomického odboru
Ing. Dagmar Divišová
tel.: 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru legislativního
a právního
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel.: 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru správa majetku
Bc. Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru investic
a grantových schémat

Kombinovaná spotřeba
a emise CO2 uvedených vozů:
5,1-7,1 l/100 km, 135-169 g/km

Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432
radek.havlan@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Vaši autorizovaní prodejci vozů Škoda:

Mgr. Vladimír Malý
tel.: 353502461
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil
tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru životního
prostředía zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy
Mgr. Monika Šperglová, pověřená
zastupováním vedoucího odboru
tel: 353 502 443
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Jan Prudík
tel.: 353 502 230
jan.prudik@kr-karlovarsky.cz


Lékaři se v Sokolově opět seznamovali s nejnovějšími poznatky týkajícími
se šedého zákalu i možností jeho chirurgického odstranění.
Foto: KKN

vedoucí odboru sociálních věcí

Program krajské knihovny na prosinec 2009
Pro veřejnost

krajka
kavárna Dvory
17:00 přednáška „Krajka ze žíní
a slámy“. Přednáší Miloslava Brůnová (Oblastní muzeum Chomutov)
Sál Dvory

1. 12. KRAJKOVÝ DEN V KRAJPro veřejnost/neslyšící
SKÉ KNIHOVNĚ
14:00 Ukázky paličkování (techniky, vzory) – o.s. Krušnohorská Sál Dvory:
krajka
4. 12. 16:30 „Za černým sluncem
půjčovna Dvory
do říše středu a dál na střechu světa“ - přednáška k Mezinárodnímu
16:30 Vernisáž výstavy „ Krajkové roku astronomie, přednáší Mgr.
ohlédnutí za uplynulým rokem“. Petr Skalák a Petr Horálek, vstup
Práce členek o.s. Krušnohorská zdarma, pro neslyšící: tlumočeno

Ing. Stanislava Správková
tel.: 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru zdravotnictví

do českého znakového jazyka; přeStudijní oddělení Lidická:
pis mluvené řeči
7. 10. – 23. 12. Obraz do knihovny
– výstava prací z výtvarné prázdVýstavy
ninové soutěže nejmenších čtenáKavárna Dvory:
řů
1. 12. – 29. 12. Krajkové ohlédnutí za minulým rokem, výstava pa- 9. 11. – 23. 12. Začít není nikdy
ličkované krajky. Tradiční před- pozdě - výstava prací účastníků
vánoční výstava o.s. Krušnohor- kurzu Arteterapie pro seniory
ská krajka, vernisáž 1. 12. v 16:30
hodin
Pro zájemce o deskové hry

dého od 15 let, horní věková hranice není omezena.

Bc. Joža Lokajíček
tel.: 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz


Pro seniory

vedoucí odboru vnitřních záležitostí

Hala Dvory :
19. 11. – 18. 12. „Nejprve bylo jenom bílo“. Výstava výtvarných
prací žáků 1. českého gymnázia
v K. Varech

Michaela Němcová - Krajská
knihovna Karlovy Vary; tel. 353
502 804, T-mob. +420 736 514 048
sekretariat@knihovnakv.cz; www.
knihovna.kvary.cz

A-klub Dvory:
3., 10., 17. 12. 15:00 Herní klub –
Pro zájemce o hraní strategických,
logických a společenských deskových her. Chytrá zábava pro kaž-

Studijní oddělení Lidická:
3. 12. 10:00 Literární klub pro seniory (Otevřená volnočasová aktivita pro všechny zájemce z řad
seniorů. Přijít na schůzku klubu
můžete kdykoli, těšíme se na Vás!)
Změna programu vyhrazena!

Ing. Jozef Leško
tel. 353 502 250
jozef.lesko@kr-karlovarsky.cz


vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz


vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová
pověřená zastupováním
vedoucího oddělení
tel.: 353 502 460
drahomira.stefanovicova@
kr-karlovarsky.cz
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Co dělá krajská nemocnice pro zlepšení podmínek svých pacientů, personálu i žákyň
Co dělá KKN a.s. pro zlepšení studijních podmínek žákyň
V srpnu letošního roku jsme provedli rekonstrukci šaten žákyň, včetně učebny, cca za 300 000,- Kč. Prostory, ve kterých se žákyně připravovaly na praktickou výuku, nebyly 20 let malovány a hygienické zázemí bylo nevyhovující. Provedly se nové rozvody elektřiny, vody a přípojky na PC. Vybudoval se nový sprchový kout a zrekonstruovaly toalety. Nyní je zázemí i učebna důstojným místem k přípravě studentů na odbornou
praxi.

Spolupráce se zdravotnickou školou je dlouhodobě na vysoké úrovni.
Jednáme s vedením SZŠ o možnosti výuky studentek pod dohledem našich zkušených sester, které jim budou
předávat své zkušenosti a znalosti při
praktické výuce.
Těmto sestrám budou následně přidělovány kreditní body, jako sestrám
školitelkám. Je to jedna z cest, jak studentky zapojit do dění na oddělení, vychovat a připravit si je pro daná
pracoviště, na kterých by po maturitě
mohly zakotvit.

Co dělá KKN pro zlepšení pobytových podmínek pro pacienty
V nemocnici v K. Varech jsme letos ukončili rekonstrukci chirurgického JIP. Podmínky pro léčení kriticky nemocných se tím mnohonásobně zlepšily, z této skutečnosti těží hlavně pacient. Na interním oddělení jsme
v rámci malování provedli úpravy jak
na pokojích, tak v prostorách spojených s provozem. Celé oddělení je vybaveno novým nábytkem. V tomto
trendu bychom chtěli pokračovat v celé budově 50.
Téměř na každém oddělení v ne-

mocnici máme nadstandardní pokoje,
o které je veliký zájem.
Některé pokoje jsou nové, jiné se
z peněz za jejich provozování budou
obnovovat.
V celé budově 50 jsou zhotoveny nové koupelny pro pacienty. V čekárnách a na chodbách jsou pro nemocné
nové lavice. Staré a poničené se průběžně nechávají přečalounit.
Jaká jsou opatření pro zlepšení
personální situace v KKN a.s.
Jsme v jednání s magistrátem města o vzniku MŠ při nemocnici. Do té

doby nám město nabídlo několik míst
v mateřské školce v Krušnohorské ulici již v letošním roce.
Pro nové zaměstnance máme dvě
ubytovny - Drahomíru a internát v pedagogické škole v Drahovicích. Jde
o dvou i jednolůžkové pokoje. Myslíme si, že v této oblasti máme ještě co
dohánět, protože ubytování, které nabízíme, není pro zaměstnance ideální.
Chybí nám dotační politika na ubytování pro absolventy, jejichž platy jsou
velice nízké a ubytovny jsou drahé.
Zavedli jsme pro zaměstnance náborové příspěvky ve výši 20000,- Kč pro

zdravotnické asistenty a 30000,-Kč
pro zdravotní sestry. Je to jistá motivace a částečná pojistka personálu před
jeho odlivem, protože se upíší na tři
roky v naší nemocnici.
V současné době platby od pojišťoven pro navýšení platů sester uklidnily
i stávající personál a staly se jistou motivací do další práce.
To, že si konečně vláda uvědomila,
že práce sester je značně podhodnocená a snaží se o nějakou kompenzaci,
určitě sestry motivuje.
Alena Švabčíková, náměstkyně pro
ošetřovatelskou péči

Karlovarský kraj ocenil nejlepší žáky ze škol v regionu za uplynulý školní rok
Keramické sovy, pamětní listy a další dárky převzala v pátek 23. října v kostele sv. Antonína z Padovy v Sokolově téměř šedesátka žáků základních uměleckých
a středních škol z našeho regionu. Oceněni byli za úspěšnou reprezentaci školy a kraje ve školních předmětových, uměleckých a sportovních soutěžích ve školním roce 2008/2009.
„Chceme tímto způsobem poděkovat dětem a mladým
lidem za jejich snahu a ohodnotit píli, se kterou se věnovali náročné přípravě na jednotlivé soutěže,“ uvedl krajský radní Vratislav Emler, který společně s místostarostou

Přehled výsledků ve školních soutěžích 2008/2009:
Světové finále Fyzikální olympiády
v Mexiku
Jan Humplík, První české gymnázium
v Karlových Varech, 2. místo, konzultant RNDr. Jan Thomas
Světové finále soutěže Turnaj mladých fyziků v Číně
Družstvo Gymnázia Cheb ve složení
Josef Hazi, František Koudelka, Miroslav Kozák, Ondřej Matějka a Dung
Quang Le, Toto družstvo vyhrálo celostátní kolo soutěže a ve světovém finále se umístili na pěkném 18. místě,
družstvo připravovali učitelé Mgr. Anna Švecová a Mgr. Jan Dirlbeck
Ústřední kola předmětových soutěží
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ústřední kolo v Soutěži cizích jazyků
– anglický jazyk, kategorie II A
Eliška Miková, Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary,
1. místo, vyučující Mgr. Marek Šír
Ústřední kolo v Soutěži cizích jazyků – německý jazyk, kategorie III A
Jiří Mareš, Gymnázium Sokolov, 1.
místo, vyučující Mgr. Hana Novotná
Ústřední kolo Olympiády v českém
jazyce, kategorie II
Markéta Kubicová, Gymnázium Sokolov, 2. místo, vyučující Mgr. Vladimír Prokop
Ústřední kolo v Soutěži cizích jazyků – ruský jazyk, kategorie SŠ I.

Sokolova Zdeňkem Berkou předával dětem ceny.
Mezi soutěžícími byl například student Prvního českého gymnázia v Karlových varech Jan Humplík, který získal 2. místo ve světovém finále Fyzikální olympiády v Mexiku nebo družstvo Gymnázia Cheb, jemuž se podařilo
uspět mezi týmy z celého světa na Turnaji mladých fyziků
v Číně. Vyhlášení nejúspěšnějších žáků sledovali ředitelé
a zástupci škol, nechyběli ani rodiče.
Akci zpestřila vynikající vystoupení tanečního orchestru KOLBAND ze Sokolova a smyčcového souboru sokolovské Základní umělecké školy.

Jana Januševičová, Gymnázium Sokolov, 2. místo, vyučující PaedDr. Hana
Drahokoupilová
Ústřední kolo Středoškolské odborné činnosti – kategorie Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
Jan Železný, Gymnázium Ostrov, 2.
místo, vyučující Mgr. Jaroslava Strachoňová
Ústřední kolo Astronomické olympiády, postup na světové finále
Anh Vu Le Quy, Gymnázium Cheb,
3-4. místo, vyučující Mgr. Jan Dirlbeck
Ústřední kolo Chemické olympiády
Jan Hynek, Gymnázium Ostrov,
úspěšný řešitel, vyučující RNDr. Vladimír Vít

Austerlitz Cup
Martin Kovář, Hotelová škola Mariánské Lázně, 1. místo, vyučující Jana
Grossmanová
Mezinárodní soutěž Bacardi-Martini Poděbrady Cup 2009
Zuzana Hroníková, Střední odborné
učiliště stravování a služeb Karlovy
Vary, 1. místo, vyučující Lenka Smetanová a Petra Šulcová
Mezinárodní soutěž HOGA 2009
Jiří Beer, Nikola Vojtová, Ondřej Kohout, družstvo Hotelové školy Mariánské Lázně, 2. místo, vyučující František Škůrka, Miroslav Reitmajer, Zdeněk Sirný, Josef Kratochvíl a Jiří Pokorný

Ústřední kola sportovních soutěží
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mezinárodní soutěž Bacardi-Martini Poděbrady Cup 2009
Veronika Lhotková, Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy
Vary, 3. místo, vyučující Lenka Smetanová a Petra Šulcová

Republikové finále ve Vybíjené –
Preventan Cup
Družstvo Základní školy Nové Sedlo,
3. místo, vyučující Mgr. Brigita Möcklová a Mgr. Eva Machulková

Celostátní kolo soutěže Finlandia
Cup
Lukáš Beneš, Hotelová škola Mariánské Lázně, 3. místo, vyučující Jana
Grossmannová

Oborové soutěže středních odborných
škol a středních odborných učilišť

Ostatní školní soutěže

Celostátní kolo soutěže Princ výčepních
Karin Stropková, Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary,
1. místo, vyučující Margita Mutlová
Celostátní kolo soutěže Metelka

Celostátní kolo soutěže Europa
Secura
Družstvo Gymnázia Sokolov ve složení Václav Kříž, Miloš Bělohlávek
a Ludmila Halajová, 1. místo, vyučující Mgr. Jarmila Svobodová
Umělecké soutěže Základních uměleckých škol MŠMT ČR
Sportovní soutěže Her IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2009
Ústřední kola uměleckých soutěží základních uměleckých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na bicí nástroje, 1. kategorie
Luboš Odlas, ZUŠ Jindřicha Jindřicha
Cheb, 1. místo, vyučující Roman Nováček

O pravou slavnostní atmosféru se postarali mladí hudebníci ze Sokolova.

Ústřední kolo ZUŠ ve hře na bicí nástroje, 9. kategorie

Ceny nejúspěšnějším předal osobně náměstek hejtmana pro oblast školství Vratislav Emler.

Lucie Gregušová, ZUŠ Teplá, 3. místo,
vyučující Martin Matějka
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu, 2. kategorie
Tereza Horská, ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb, 2. místo, vyučující Zdeňka
Horská
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu, 6. kategorie
Daniel Pitra, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary,
1. místo, vyučující Petr Čamek
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu, 7. kategorie
Markéta Polidarová, ZUŠ Františkovy Lázně, 2. místo, vyučující Zdeňka
Horská
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na hoboj,
9. kategorie
Kristýna Cháberová, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, 1. místo, vyučující Martin Petr
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na klarinet, 5. kategorie
Kateřina Lambertová, ZUŠ Josefa Labitzkého Bečov nad Teplou, 3. místo,
vyučující Martin Mosáth
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na saxofon, 7. kategorie
Petr Pagáč, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, 1.
místo, vyučující Milan Krajíc
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na trubku,
1. kategorie
Miroslav Pořízek, ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb, 3. místo, vyučující Karel Bosák
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na trubku,
9. kategorie
Alexandr Smutný, ZUŠ F. Chopina
Mariánské Lázně, 1. místo, vyučující
Josef Koreis

Ústřední kolo ZUŠ ve hře na lesní
roh, 1. kategorie
Kateřina Opitzová, ZUŠ Sokolov, 2.
místo, vyučující Jiří Kolář
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na tenor
a baryton, 1. kategorie
Daniel Pancíř, ZUŠ Františkovy Lázně, 3. místo, vyučující Naděžda Říšská
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na tenor
a baryton, 3. kategorie
Tomáš Knobloch, ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb, 3. místo, vyučující Milan Jelínek
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na pozoun,
5. kategorie
Miroslav Nejdl, ZUŠ Jindřicha Jindřicha Cheb, 3. místo, vyučující Milan Jelínek
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na tubu, 5.
kategorie
Adam Škoda, ZUŠ Teplá, 1. místo, vyučující Pavel Vohnout
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na dudy, 1.
kategorie
Tereza Kůtová, ZUŠ Roberta Schumanna Aš, 2. místo, vyučující Milan
Jelínek
Ústřední kolo ZUŠ ve hře na dudy, 5.
kategorie
Nikol Nosková, ZUŠ Roberta Schumanna Aš, 2. místo, vyučující Milan
Jelínek

vy Vary, 3. místo, vyučující Miljo Milev
Ústřední kolo ZUŠ v sólovém zpěvu,
6. kategorie
Kateřina Herčíková, ZUŠ Kraslice, 2.
místo, vyučující Mgr. Iveta Poslední
Celostátní přehlídka dětského divadla – Dětská scéna 2009
Věra Tomanová a Eliška Rojíková,
ZUŠ Ostrov, Zvláštní ocenění, vyučující Mgr. Irena Konývková
Sportovní soutěže Her IV. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2009,
Tábor
Hry IV. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2009, Tábor
Petr Fiala, 3. ZŠ Cheb, Cyklistika – silniční závod jednotlivců, starší žáci, 2.
místo, doprovodní trenéři Zdeněk Kubík a Karel Svoboda
Tomáš Skála, ZŠ Luby, Atletika – vrh
koulí, starší žáci, 3. místo, doprovodný
trenér Miloš Volek
Sarah Kastlová, ZŠ Sokolov, Švabinského, Plavání – 100 m prsa, starší
žákyně, 3. místo, doprovodní trenéři
Monika Drahošová a Jiří Chroust
Nikola Nováčková, ZŠ Mariánské Lázně a Markéta Vondroušová, ZŠ Sokolov, Rokycanova, Tenis – čtyřhra,
mladší žákyně, 3. místo, doprovodný
trenér Jiří Nový

Ústřední kolo ZUŠ v komorní hře
s dudami, 3. kategorie
Dudácké duo ve složení Michal Prekop a Alice Rochová, ZUŠ Roberta Schumanna Aš, 2. místo, vyučující
Milan Jelínek‘

Barbora Píchová, Hotelová škola Mariánské Lázně, doprovodná soutěž –
fotografická soutěž, 2. místo, Martin
Slavotínek, ZUŠ Antonína Dvořáka
Karlovy Vary

Ústřední kolo ZUŠ dudácké muzice,
3. kategorie
Malá lidová muzika, ZŠ a ZUŠ Karlo-

Doprovodná soutěž – výtvarná soutěž,
2. místo, Vyučující Dagmar Svobodová a Ivana Sedláčková
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Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00
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