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Kraj se úspěšně

prezentoval v Berlíně

Na karlovarské letiště už létá
pět pravidelných linek.
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Naším posláním je chránit 

život, zmírňovat utrpení

Rozhovor s Věrou Sládkovou o poslání
a práci Červeného kříže v regionu.

Lázně mají dvě nová

letecká spojení

Prezentace kraje na českém velvy-
slanectví měla velký ohlas.
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SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři, 
ze všech stran dnes slyšíme o nut-

nosti úspor, o stále se zmenšujícím 
množství peněz od  státu do  růz-
ných oblastí, o  zhroucených ev-
ropských ekonomikách. V  duchu 
úsporných opatření se nese také 
hospodaření Karlovarského kraje. 
Na počátku prosince by mělo kraj-
ské zastupitelstvo schvalovat rozpo-
čet na příští rok. 

Je sestaven velmi zodpovědně 
tak, abychom dokázali zajistit do-
končení a  realizaci všech investic, 
které přinášejí práci pro lidi v  na-
šem regionu. Zároveň zdůrazňu-
ji, že si (stejně jako v uplynulých le-
tech) v žádném případě nehodláme 
půjčovat na  vlastní provoz a  jsme 
schopni jej zajistit ze svých pro-
středků. Navíc v souvislosti se zprá-
vami o vývoji ekonomiky v eurozó-
ně přistoupilo vedení kraje ke zpra-
cování druhé, ještě úspornější vari-
anty rozpočtu. 

Občas slyším despekt v hlase oby-
vatel kraje, když hodnotí, jak jsme 
malý region, bez zajímavých pra-
covních příležitostí, s  nízkou prů-
měrnou mzdou. O  to víc mě po-
těšilo, když jsem se na  konci října 
zúčastnil prezentace Karlovarské-
ho kraje na  velvyslanectví v  Berlí-
ně a viděl jsem ten obrovský zájem 
o nabídku našeho regionu, o lázeň-
ství, památky a regionální produk-
ci. Akce se účastnilo téměř 700 hos-
tů, zástupci čtyřiceti ambasád - to 
vše svědčí o  dobrém jménu kraje 
i  o  jeho atraktivitě nejen pro naše 
německé sousedy. Možná to vypa-
dá, že všechny ty cesty na veletrhy 
do  zahraničí, otevírání nových le-
teckých linek do Ruska nebo part-
nerské dohody se Západem i  Vý-
chodem jen slouží pro pobavení 
politiků. Jenže jsme krajem, jehož 
obyvatele živí služby v  cestovním 
ruchu - a konkurence je v  této ob-
lasti neskutečně velká. 

V  záplavě negativních zpráv vní-
mám, jak roste mezi lidmi nejisto-
ta, obavy o vlastní existenci a o bu-
doucnost. Proto bych si přál, abyste 
aspoň v nadcházející době adventní 
na chvíli zapomněli na všechny ka-
tastrofi cké vize, dokázali jste se ob-
čas usmát na ty kolem sebe a trochu 
si užít předvánoční atmosféru. 

 Váš hejtman Josef Novotný

„Po dokončení dopravního terminá-
lu v  Sokolově pokračuje kraj v  Mari-
ánských Lázních ve  svém záměru na-
bídnout lidem v regionu dopravní uzly, 
kde budou mít po ruce potřebné dru-
hy dopravy i přehledný informační sys-

tém, který jim usnadní cestu za  prací 
i na výlety,“ uvedl náměstek hejtmana 
Petr Navrátil během slavnostního za-
hájení stavby. 

Celkové předpokládané náklady pro-
jektu činí 75 milionů korun, přičemž 

podpora z ROP Severozápad tvoří 92,5 
procent celkové částky (85 % fondy EU, 
7,5 % státní rozpočet), o zbylé výdaje se 
podělil Karlovarský kraj a  město Ma-
riánské Lázně.“ Je dobře, že se Karlo-
varskému kraji podařilo dotaci získat, 
protože zdroje Evropské unie vysychají 
a po roce 2014 bude podpora směřová-
na k jiným oblastem a projektům,“ po-
znamenal europoslanec Pavel Poc. 

V  rámci stavby dojde k  novému 
uspořádání autobusových zastávek, 
vznikne šest odjezdových stání a  jed-
no centrální stání s kombinací zastáv-
ky MHD. Lidé, kteří k terminálu přije-
dou autem, budou moci využít 61 par-
kovacích stání. Město Mariánské Lázně 
se bude podílet také na úpravě přileh-
lých komunikací, ploch zeleně a veřej-
ného osvětlení. 

„Propojení mezi nádražní budovou 
a  odjezdovými autobusovými stáními 
bude tvořeno přístřeškem, jakousi ko-
lonádou, aby mohli cestující komfort-
ně přejít i  za  nepříznivého počasí su-
chou nohou z  autobusu na  vlak nebo 
jiný druh dopravy,“ vysvětlil Navrátil. 

Moderní dopravní uzel bude završe-
ním několika etap dopravních změn 
ve  městě. Naváže na  rekonstrukci bu-
dovy nádraží a  nově zbudovaný ko-
ridor z  Chebu přes Mariánské Lázně 
do Plzně. Terminál začne sloužit cestu-
jícím v červnu roku 2012.

Začala stavba moderního dopravního terminálu
Nový dopravní terminál pro autobusy a trolejbusy v těsné blízkosti vlakového nádra-

ží v Mariánských Lázních nabídne cestujícím v budoucnu plynulý přestup mezi všemi 

typy veřejné dopravy ve městě. Okolní komunikace navíc projdou potřebnými opra-

vami na místě přibude zeleň.

Podoba nástupišť terminálu v projektové studii  Foto KL

Ze slavnostního zahájení stavby Foto KL

Hejtman Josef Novotný důraz-

ně odmítá vyjádření ministerstva 

dopravy, že od příštího roku bude 

zpoplatněn úsek rychlostní silni-

ce R6 z Karlových Varů do Chebu. 

„Chápal bych tento krok, pokud 

by výstavba R6 směrem na  Pra-

hu pokračovala. Protože ale no-

vý úsek nenavazuje na  žádnou 

dálniční síť v  České republice, 

jsem zásadně proti zpoplatně-

ní 37,5 km úseku, který navíc bu-

de zkolaudován až v dubnu příští-

ho roku. Musím konstatovat, že 

svým rozhodnutím nepokračo-

vat ve  výstavbě R6 nás minister-

stvo dopravy v  podstatě odřízlo 

od  světa. Proč tedy máme platit 

za  něco, co zůstává nedokonče-

no?“ prohlásil hejtman. 

„Svou nespokojenost s touto si-

tuací vyjádříme na  ministerstvu 

dopravy, kde vysvětlíme všech-

ny důvody, které nás vedou k ne-

souhlasu se zahrnutím R6 do zpo-

platněných úseků nových dálnic 

a rychlostních komunikací,“ dodal 

Josef Novotný.

Hejtman odmítl zpoplatnění

jízdy po R6 již v příštím roce

Pracovní příležitosti, podpora veřej-

né služby v  obcích a  pomoc Agentu-

ry pro sociální začleňování - to vše kraj 

nabídne lidem, kteří jsou dlouhodo-

bě nezaměstnaní a  hrozí jim sociální 

vyloučení. Vyplynulo to z  jednání ná-

městka hejtmana Miloslava Čermáka 

a ředitele této vládní agentury Marti-

na Šimáčka se starostkou Rotavy pří-

mo ve městě, kde se potýkají s problé-

my téměř denně. 

„V  tuto chvíli nepotřebujeme ana-

lýzy nebo studie, ale konkrétní řeše-

ní. Chtějí-li sociálně vyloučení lidé po-

bírat dávky, měli by pro to něco udě-

lat. Z  toho důvodu se budeme snažit 

nastartovat spolupráci s  Lesy ČR ne-

bo s ČEZ, aby se mohli obyvatelé bez 

práce například zapojit do štěpkování 

dřevní hmoty, která se bude spalovat 

v elektrárně, nebo do likvidace bolšev-

níku,“ uvedl náměstek hejtmana Milo-

slav Čermák a  dodal, že kraj připraví 

grantový program na  podporu veřej-

né služby, prostřednictvím které mo-

hou obce lidi zaměstnat například při 

úklidu sněhu, sekání trávy a udržování 

pořádku na veřejných prostranstvích. 

Pomoci s  organizací veřejné služ-

by chce i Agentura pro sociální začle-

ňování, která přišla i  s  možností vy-

užít v  této oblasti zbývajících peněz 

ze strukturálních fondů EU k  podpo-

ře malého podnikání. „Pravidelně také 

upozorňuji na zodpovědný systém za-

dávání veřejných zakázek. Zadavatel 

může stanovit, že bude třeba 10 pro-

cent pracovních míst určeno dlouho-

době nezaměstnaným v evidenci Úřa-

du práce,“ uvedl ředitel agentury Mar-

tin Šimáček. Ten také nabídl rotavské 

starostce, že by agentura s částečnou 

fi nanční pomocí města vyslala do Ro-

tavy svého člověka, který by dokázal 

vést nebo koordinovat projekty zamě-

řené například na využití volného času 

nejen romských dětí. Starostka Iva Ka-

látová konkrétní nabídky kraje a agen-

tury uvítala. „Jsem ráda, že se i město 

jako je Rotava dostává do  povědomí 

a nabízíte nám odbornou pomoc. Na-

víc to majorita nebude vnímat tak, že 

vyhazujeme peníze oknem a pomáhá-

me tam, kde to není na místě,“ dodala. 

Zástupci Karlovarského kraje v  ná-

sledujících dnech osloví ministry ze-

mědělství a  průmyslu, aby jim před-

stavili svůj záměr jednat s  Lesy ČR 

a  ČEZ o  spolupráci při zaměstnává-

ní sociálně vyloučených. „Přicházíte 

s jasným návrhem, pokud se ho poda-

ří zrealizovat, mohl by se takový mo-

del použít i v dalších oblastech a regi-

onech,“ ocenil Šimáček postup kraje. 

V  Rotavě žije celkem tři a  půl tisí-

ce obyvatel, z  toho zhruba 600 Ro-

mů. Nezaměstnanost ve  městě dosa-

huje 17,5 procenta. Situaci se snaží ře-

šit i zástupci romské minority, v Rota-

vě působí například nově založené ob-

čanské sdružení META, které se chce 

zaměřit na terénní sociální práci - hle-

dání pracovních příležitostí a  vzdělá-

vání dětí i dospělých.

Klientům chodovského Denního 

centra Mateřídouška slouží od  říj-

na nové prostory sociálně terape-

utických dílen v nevyužité části Do-

mova mládeže Střední školy živnos-

tenské v  Sokolově. Lidé s  mentál-

ním postižením se v dílnách učí zá-

kladům rukodělných činností. 

Prostory školy dal na  dílny pře-

budovat Karlovarský kraj, protože 

ve  stávající budově centra v  Cho-

dově nebylo dost místa. „Prostředí 

dílen je velmi příjemné, a když ko-

lem sebe vidím spokojené tváře, 

jsem rád, že rekonstrukce poslou-

žila dobré věci,“ uvedl během slav-

nostního otevření dílen hejtman 

Josef Novotný. 

Přestavba dílen probíhala od  po-

loviny července do poloviny září le-

tošního roku. „Na  zbudování dílen 

jsme využili fi nance získané v rám-

ci našeho individuálního projektu 

zaměřeného na  oblast poskytová-

ní služeb sociální prevence. Na  re-

konstrukci bylo vynaloženo celkem 

3,4 milionu korun,“ uvedl náměstek 

hejtmana Miloslav Čermák. 

Projekt je fi nancován z peněz Ev-

ropského sociálního fondu pro-

střednictvím Operačního progra-

mu Lidské zdroje a  zaměstnanost 

a  státního rozpočtu ČR. Sociálně 

terapeutické dílny jsou pro osoby 

se zdravotním postižením jakýmsi 

předstupněm práce v  chráněných 

dílnách. „Lidé se v nich učí pracovat 

a my při jejich vedení uplatňujeme 

zásadně individuální přístup pod-

le schopností a  možností každého 

klienta,“ uvedla ředitelka Denního 

centra Mateřídouška Věra Brábor-

cová. 

Dílny budou využívat především 

dospělí nebo mládež po dokončení 

školní docházky, se středně těžkým 

mentálním postižením. „Nabídne-

me jim práci s  kovem a  dřevem, 

keramickou dílnu, naučí se praco-

vat s textilem, tedy nejen prát, žeh-

lit či provést drobné opravy prádla, 

ale třeba i  vyšívat nebo batikovat. 

K  dispozici bude také zácvičná ku-

chyň nebo kreativní dílna, v níž mo-

hou klienti vytvářet šperky za  po-

moci korálků, drátků nebo kůže,“ 

doplnila Bráborcová. Zájem ale pra-

covníci Mateřídoušky předpokláda-

jí i  o  dílnu, v  níž se budou lidé se-

znamovat se základy práce na počí-

tači nebo s digitální fotografi í. 

Po  sociálně terapeutických díl-

nách v  Karlových Varech-Staré Ro-

li a  v  Sokolově vybuduje Karlovar-

ský kraj další také v objektu Hestie 

v  Karlových Varech. Určeny budou 

pro lidi s duševním onemocněním. 

Celkem tak kraj vynaloží na  dílny 

v  Karlových Varech a  v  Sokolově 

celkem 12,4 milionu korun.

Kraj nabídne řešení obyvatelům
sociálně vyloučených lokalit

Terapeutické dílny pomáhají v Sokolově

Hejtman Josef Novotný a  jeho náměstek Miloslav Čermák mezi 
klienty nových terapeutických dílen v Sokolově  Foto KL

O prohlubení spolupráce přes hra-

nice jednali v Karlových Varech nej-

vyšší představitelé Karlovarského 

kraje a  německých regionů Vog-

tland a Hof. Dohodli se, že se Karlo-

varský kraj ujme role lídra v přípra-

vě projektů na fi nancování studií. 

„Ať se jedná o  oblast infrastruk-

tury, ekonomiky či cestovního ru-

chu, naše regiony mají mnoho spo-

lečného, co lze ještě dále prohlubo-

vat,“ uvedl zemský rada Bernd He-

ring z  Hofu. Podle hejtmana Karlo-

varského kraje Josefa Novotného je 

ale důležité, aby studie nevznikaly 

takříkajíc od stolu. „Předpokládám, 

že do  zpracování studií budou za-

pojena města a  další subjekty,“ ře-

kl hejtman. 

Zemský rada Vogtlandkreis Tassilo 

Lenk poznamenal, že počítá s využi-

tím Fondu malých projektů. „Záleží 

na nás, jak projekty připravíme. Pe-

níze na ně jsou,“ doplnil. 

Schůzky se zúčastnil také staros-

ta Chebu Pavel Vanoušek, který ga-

rantoval zájem města na  spoluprá-

ci. Zdůraznil ale, že komplexní roz-

víjení vztahů je možné až po doře-

šení dopravního propojení regionů. 

Právě v Chebu by se koncem listo-

padu měla uskutečnit další schůzka, 

po  níž by měl být stanoven termín 

slavnostního jednání představitelů 

Karlovarského kraje, Landkreis Hof 

a Vogtlandkreis za účasti médií.

Studie mají prozkoumat možnosti hlubší
spolupráce s regiony v Sasku a Bavorsku



S  nečekanou odezvou německých 
cestovních kanceláří, touroperáto-
rů i médií se setkala prezentační ak-
ce Karlovarského kraje v berlínských 
prostorách společnosti CzechTou-
rism na konci října. 

Stovce pozvaných zástupců odbor-
né veřejnosti a  později i  dalším zá-
jemcům se představila nabídka lázeň-
ských společností působících v  na-
šem regionu a jejich prospektový ser-
vis, služby infocenter na území kraje 
a také rodinné stříbro regionální pro-
dukce - sklo Moser, karlovarská Be-
cherovka, lázeňské oplatky nebo por-
celán Th un a Epiag. 

Prostory berlínského centra navíc 
zdobila výstava uměleckých prací žá-
ků z  několika ZUŠ Karlovarského 
kraje. Návštěvníkům akce hrála k po-
slechu regionální hudební skupina 
a po celou dobu mohli sledovat fi lm 
o  atraktivních místech kraje. Zpest-
řením programu bylo určitě i losová-
ní víkendových či týdenních pobytů 
v lázeňských hotelech. 

Nevídanou účast zažila i  prezen-
tace Karlovarského kraje na  recepci 
pořádané Velvyslanectvím ČR a kra-

jem v Berlíně u příležitosti oslav Dne 
vzniku samostatného českosloven-
ského státu. Na slavnostní recepci by-
lo přítomno téměř 700 hostů včetně 
představitelů asi 40 ambasád celého 
světa - kromě jiného Mexika nebo ze-
mí Dálného východu. Akci si nene-
chali ujít ani zástupci německé vlády 
a města Berlína. 

„Chtěli jsme touto akcí podpořit 
cestovní ruch a ukázat, že i malý kraj 
v  sousedství Německa má co nabíd-
nout. Sklidili jsme naprosto nečeka-
ný úspěch, podle slov velvyslance Ru-
dolfa Jindráka i dalších hostů jde za-
tím o nejvyšší účast na prezentacích, 
které v  Berlíně organizovaly v  mi-
nulém období i  další kraje,“ uvedl 
hejtman Josef Novotný. 

Ve  vstupních prostorách velvysla-
nectví kraj vystavil model Křížového 
pramene z Miniaturparku v Marián-
ských Lázních, k vidění byla také ob-
vyklá expozice kolonády s logem re-
gionu. Kraj nabídl i tradiční pochout-
ky - krajové kulinářské speciality při-
pravili žáci mariánskolázeňské hote-
lové školy, čepovalo se pivo z pivova-
ru v Chyši a zájemci mohli ochutnat 

míchané nápoje s becherovkou. 
Každý z  hostů dostal CD o  Karlo-

varském kraji s kontakty na jednotli-
vé vystavovatele a také publikaci Lá-
zeňský trojúhelník v  němčině. „Bě-
hem recepce jsem měl příležitost 

s naším velvyslancem jednat o inves-
tičních příležitostech v kraji, o mož-
nostech našich průmyslových zón. 
Velvyslanec přislíbil podporu naší 
snaze získat nové investory do regio-
nu,“ uzavřel hejtman Josef Novotný.

Hejtman Josef Novotný přijel na pra-
covní jednání do Chebu, kde si prohlé-
dl rekonstruovaný nemocniční pavilon 
a kostel svatého Mikuláše, který opravy 
teprve čekají. Hlavním cílem jeho pro-
gramu bylo setkání se starostou Pavlem 
Vanouškem a  místostarostou Tomášem 
Lindou, s nimiž probíral především ma-
jetkoprávní záležitosti. 

První etapa rekonstrukce chebské ne-
mocnice, která zahrnuje modernizaci 

pavilonu B, má být dokončena v květnu 
příštího roku. Naplánovány jsou vnitř-
ní i  vnější úpravy objektu včetně kom-
pletní opravy fasády, směrem do  dvor-
ního traktu vzniká přístavba. Další eta-
pa rekonstrukce chebské nemocnice má 
být zahájena v  roce 2013. „Do  rozpoč-
tu na příští rok dáme úhradu projektové 
dokumentace,“ řekl hejtman. 

Chebská římskokatolická farnost 
hejtmana pozvala na  prohlídku kostela 

svatého Mikuláše, o jehož kompletní re-
konstrukci usiluje. S fi nancováním pro-
jektu by měly podle jejích představ po-
moci Evropská unie, město Cheb a Kar-
lovarský kraj. Hejtman si nenechal ujít 
příležitost a vystoupal až do věží kostela. 

Věže, jejichž helmice byly vyměně-
ny v  roce 2008, by měly být zpřístup-
něny veřejnosti. Dále plánovaný pro-
jekt za zhruba 110 milionů korun zahr-
nuje mj. opravy střechy, chrámové lo-
di i  vzácných varhan. „Vedle zpřístup-
nění věží by další atrakcí pro návštěvní-
ky kostela bylo zpřístupnění krypty. V té 
bychom chtěli vystavit nalezené koster-
ní pozůstatky a  také část našeho depo-
zitáře,“ nastínil iniciátor projektu Petr 
Bauchner. 

S chebským starostou a místostarostou 
hejtman jednal například o převodu jed-
noho z domů v komplexu Špalíček z kra-
je na město. Dále byla mj. řeč o přeshra-
niční spolupráci, budoucnosti chebské-
ho průmyslového parku či podpoře kul-
turních projektů v režii města. Hejtman 
si také prohlédl špejchar na Františkán-
ském náměstí, který by město rádo opra-
vilo pro potřeby Galerie 4 s  tím, že by 
mu kraj tyto investice splatil v nájmu.
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Roman Rokůsek

V poslední době je v médiích čas-
to skloňován boj obcí s  hazardem. 
Úřad, v  jehož čele stojíte, je odvo-
lacím orgánem. Jaký je váš názor 
na  snahy obcí o  vymýcení tohoto 
nešvaru? 

Velmi pozitivně vnímám vý-
voj právní regulace hazardu, nálezy 
Ústavního soudu, které deklarova-
ly, že obce mohou na svém území re-
gulovat nejen výherní hrací přístro-
je, ale i interaktivní videoloterijní ter-
minály a jiné loterie povolované Mi-
nisterstvem fi nancí počínaje a konče 
novelou loterijního zákona. Ta navíc 
od ledna příštího roku přináší obcím 
významnou změnu v tom smyslu, že 
se stávají účastníky správního řízení 
o  povolení provozování loterií a  ji-
ných podobných her zákonem kon-
kretizovaných, tedy například rulet 
nebo interaktivních videoloterijních 
terminálů. 

Pokud obce chtějí důsledně regulo-
vat hazard na svém území, jejich ve-
dení doporučuji, aby vydala obec-
ně závaznou vyhlášku. Domnívám 
se totiž, že pokud by se obce spo-
lehly pouze na pozici účastníka říze-
ní o povolení loterií a jiných podob-
ných her vedených Ministerstvem fi -
nancí, budou muset pokaždé pro-
kazovat souvislost mezi porušením 
zásady ochrany veřejného pořádku 
a  provozem například videoloterij-
ního terminálu, přičemž to, zda bu-
de na daném místě povolen či ne, bu-
de výsledkem uvážení ministerstva, 
jako povolujícího orgánu. Navíc lze 
této „výsady“ využít pouze při prv-

ním řízení o vydání povolení na ur-
čité adrese. 

Co v této oblasti řeší krajský úřad 
především? 

V  obcích, kde je již hazard regu-
lován obecně závaznými vyhláška-
mi, byly provozovatelům loterií a  ji-
ných podobných her povolených Mi-
nisterstvem fi nancí ukládány poku-
ty před účinností těchto vyhlášek. 
Ukládány byly za  delikty spočívají-
cí v  provozu loterií a  jiných podob-
ných her na místech vyhláškou zaká-
zaných. Krajský úřad tak zazname-
nal značný nárůst odvolacích říze-
ní o  správních deliktech, které musí 
řešit řadou organizačních opatření. 
Za ještě složitější ale považuji samot-
ný výklad právních norem za účelem 
správného posouzení jednotlivých 
odvolání, a to z toho důvodu, že by-
chom krajský úřad mohli vystavit řa-
dám žalob. Na druhé straně si uvědo-
muji, že je nutné a správné hazard re-
gulovat a  obce v  tomto podporovat. 
Považoval jsem proto za správné ob-
rátit se na ministerstva vnitra a fi nan-
cí a Ústav státu a práva, aby náš práv-
ní názor ověřily. 

S ohledem na probíhající řízení za-
tím nemohu uvést, zda jsou provozo-
vatelé za správní delikty odpovědni či 
nikoliv. Nicméně bych chtěl zdůraz-
nit, že Ministerstvo fi nancí je povin-
né v souladu s nálezy Ústavního sou-
du zahájit přezkumná řízení ve  vě-
ci eventuálního zrušení těch povole-
ní, která jsou v rozporu s obecně zá-
vaznými vyhláškami obcí regulující-
mi hazard. 

Pokud je míč na  straně Minis-
terstva fi nancí, pravděpodobně 
obce nebudou mít příliš důvěru 
v  promptní vyřešení celé situace. 
Připomeňme povolovací praxi lote-
rií a jiných podobných her, kdy i ve-

řejný ochránce práv považuje po-
stup Ministerstva fi nancí v celé řa-
dě aspektů za  nezákonný. Existuje 
tedy jiný způsob, jak obce mohou 
hazard regulovat? 

Ministerstvo fi nancí je především, 
jako každý jiný správní orgán, vázáno 
zákonem a tedy i na jeho postup lze 
uplatnit právní institut ochrany před 
nečinností. Jako rizikovější však vní-
mám střet nálezů Ústavního soudu 
a novely loterijního zákona. Stručně 
řečeno - Ústavní soud deklaroval, že 
Ministerstvo fi nancí má zahájit pře-
zkumná řízení ve věci zrušení povo-
lení provozu loterií a  jiných podob-
ných her, jež jsou v rozporu s obec-
ně závaznými vyhláškami obcí, avšak 
novela loterijního zákona s účinnos-
tí od 1. ledna 2012 zaručuje ochranu 
všech povolení vydaných Minister-
stvem fi nancí před tímto datem, a to 
až do dne 31. prosince 2014. 

Jak bude ministerstvo postupovat 
do  účinnosti této novely, netuším, 
dle mého názoru by však mělo re-
spektovat již vydané a účinné vyhláš-
ky v obcích, které hazard regulují. Sa-
motný zákon má ustanovení o  tom, 
že orgán, který loterii nebo jinou po-
dobnou hru povolil, může takové po-
volení zrušit, jestliže nastanou okol-
nosti, pro které by nebylo možné je 
povolit. Provozovatelé si tak musí být 
vědomi toho, že mohou být v  pod-
statě kdykoliv, nastanou- li okolnosti 
vylučující provoz těchto zařízení, po-
volení zbaveni. 

Obce však mají i  jiný nástroj pro 
regulaci hazardu, a  tím je zavedení 
místního poplatku. V  současné do-
bě se jedná o poplatek za každý kon-
cový interaktivní videoloterijní ter-
minál, každé herní místo lokální-
ho herního systému a  samozřejmě 
za  výherní hrací přístroj, podmín-

kou je, aby tato zařízení byla provo-
zována. Nicméně je neuvěřitelné, jak 
naši zákonodárci dokážou aplikaci 
právních norem zkomplikovat. Míst-
ní poplatky za  provozované výher-
ní hrací přístroje nebo jiná technic-
ká zařízení, které byly povoleny pod-
le zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a  jiných podobných hrách, ve  znění 
účinném před 1. lednem 2012, se to-
tiž vyměří podle dosavadních práv-
ních předpisů. Aby tedy obecní úřa-
dy, jako správci poplatku, věděly, ja-
kou právní úpravu mají při vyměřo-
vání místního poplatku použít, mu-
sí zkontrolovat, kdy bylo předmětné 
povolení vydáno. 

Jako velmi problematickou shledá-
vám legislativní zkratku - místní po-
platek za  jiné technické herní zaří-
zení - tj. defi nici místního poplatku 
před novelou. Tato legislativní zkrat-
ka není defi nována ani loterijním zá-
konem ani zákonem o místních po-
platcích a  činí nemalé problémy jak 
obecním úřadům v  pozici správce 
poplatku, tak i krajskému úřadu. Ten 
se při svém rozhodování v rámci od-
volacích řízení již počátkem tohoto 
roku přiklonil na  stranu obcí s  tím, 
že zejména místnímu poplatku za ji-
né technické herní zařízení podléhá 
každý videoloterijní terminál provo-
zovaný na území obce a je připraven 
tento svůj závěr obhájit eventuálně 
i u správního soudu. 

Pro úplnost dodávám, že se v sou-
časné době v  Poslanecké sněmov-
ně Parlamentu ČR projednává vlád-
ní návrh na vydání zákona, který po-
čítá s úplným zrušením místního po-
platku za provozovaný výherní hrací 
přístroj a jiné technické zařízení od 1. 
ledna 2012 s tím, že je tento poplatek 
začleněn do nově zaváděného odvo-
du z loterií a jiných podobných her.

Ředitel krajského úřadu informuje

Hejtman si prohlédl Cheb také z výšky

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Dobrý den, 
bydlíme nedaleko hranice s Německem v lokalitě, kde historicky vedly ces-
ty mezi D a CZ, tyto cesty nevznikly samoúčelně, sloužily lidem ke zkráce-
ní vzdáleností. Nechápu proto, proč dnes musím objíždět půl kraje, když se 
chci dostat do lázní Sibyllenbad a přitom to mám za humny - Mýtina a ještě 
k tomu je tam dobrá cesta. V naší oblasti se za miliony staví polní cesty, kte-
ré nikam nevedou, mně je celkem jedno, z jakých fondů, ale staví se a spoje-
ní mezi městy přes hranice není! 

Dobrý den, 
výstavba komunikace, která by umožnila stávající turistický přechod 
v  Mýtině otevřít i  pro automobilovou dopravu, byla součástí zásad 
územního rozvoje Karlovarského kraje. Z těch ale byla vyškrtnuta po-
té, co se proti ní postavila významná část obyvatel Lipové včetně vede-
ní obce. Jak nejspíše víte, vznikla i petice. Zcela opačný postoj zastávají 
obyvatelé bavorského příhraničí. Můj náměstek pro oblast dopravy Petr 
Navrátil se nedávno setkal se starostou Neualbenreuthu Albertem Köst-
lerem, který zájem německé strany o otevření přechodu v Mýtině pro 
automobily potvrdil. V  současné době tedy kraj s  obnovou silničního 
spojení nepočítá, dalším jednáním s představiteli obou zmíněných, pří-
padně i dalších obcí, se ale nebráníme.
 Ještě k Vaší poznámce, že se za miliony staví polní cesty, které nikam 
nevedou. Jak jsem se informoval u starosty Lipové Petra Klíra, ve Vašem 
okolí byla nedávno dokončena cesta v Doubravě, kde ale bylo prvotním 
zájmem odvodnění pozemků. 

Vážený pane hejtmane,
 bydlím v Chebu na Zlatém vrchu, kde máme pěkný lesík nebo hájek, kde 
jsou pěkné stromy a některé mají pěkných pár let. Jenže smůlu tyto stromy 
mají v tom, že je nikdo nechrání. Když někdo potřebuje dřevo a bydlí poblíž, 
přijede, pokácí pěkně rostlý strom, rozřeže ho, naloží a odjede. To se děje, 
když přijde zima, tak jednou za dva měsíce. A stromy pomalu mizí. Před 14 
dny přijeli čtyři chlapi, podřízli dva pěkné buky (bylo vidět, že moc spěcha-
li), rozřezali je, naložili a odjeli, ale dali si záležet, aby po nich nic nezůsta-
lo. Hezky po sobě každou větvičku uklidili. Chtěla bych se Vás zeptat, kdo se 
o tento háj nebo lesík stará a kdo dává povolení ke kácení zdravých stro-
mů? Kdyby se něco takového znovu dělo, na  koho se mám obrátit, nebo 
kam zavolat? Myslím si, že se tyto stromy kácejí nezákonně. Děkuji za od-
pověď, čtenářka Krajských listů Helena M. 

Vážená paní, 
bohužel jste blíže nespecifi kovala, kde přesně mají být stromy káceny. 
Jak jsem se dozvěděl od vedoucího odboru životního prostředí cheb-
ské radnice Viktora Kudláčka, na Zlatém vrchu, konkrétně ve Dvořáko-
vých sadech, se nedávno prováděl takzvaný zdravotní řez, kdy se ovšem 
pouze odstraňují suché větve stromů a podobně. Informace o tom, že 
by v uvedené lokalitě byly v poslední době káceny stromy, ať už napa-
dené nějakou chorobou nebo i zdravé, ale nebezpečné kolemjdoucím, 
však na zmíněném odboru nemají. Na soukromém pozemku lze strom 
podle Viktora Kudláčka pokácet legálně na  základě povolení, které je 
platné dva roky. 
Pokud byste někdy v budoucnu zaznamenala podobný případ, jaký jste 
popsala ve svém podnětu, obraťte se pokud možno na městskou policii 
v Chebu - telefonní číslo 156 nebo na odbor životního prostředí cheb-
ské radnice - ing. Viktor Kudláček, telefonní číslo 354 440 259, emailová 
adresa: kudlacek@cheb.cz.

Karlovarský kraj se úspěšně prezentoval v Berlíně

Úspěšnou prezentaci kraje v Berlíně zahájili český velvyslanec Ru-

dolf Jindrák a hejtman Josef Novotný (vpravo).  Foto KL

Dva projekty Karlovarského kraje 
posuzovali pracovníci Úřadu regionál-
ní rady NUTS 2 Severozápad. Protoko-
ly o  administrativní kontrole projek-
tů „Výstavba terminálu v Mariánských 
Lázních“ a  „Vizualizace Karlovarského 
kraje“ s vyjádřením „bez závad“ pode-
psal hejtman Josef Novotný. 

„Jsem rád, že jsou naše projekty v po-
řádku a  doufám, že stejnou větu na-
jdu i  v  protokolech o  fyzické kontro-
le,“ uvedl hejtman. Kontrola dokladů 
u dopravního terminálu v Mariánských 
Lázních byla přitom mimořádně složi-
tá. „Posuzovali jsme například veške-
rou zadávací dokumentaci či výběrová 
řízení na různé činnosti,“ nastínil prů-
běh kontroly Luboš Pastor z Úřadu re-
gionální rady NUTS 2 Severozápad. 

Dopravní terminál v M. Lázních bu-
de stát 75 milionů korun. Vizualizace 
Karlovarského kraje je projekt na  vy-
tvoření DVD s prezentací regionu pro 
účely reprezentace, kultury a cestovní-
ho ruchu. Za  1,4 milionu korun bylo 
pořízeno 13 000 nosičů. Náklady obou 
projektů jsou z  85 % hrazeny z  pro-
středků Evropské unie.

Kontrola projektů
dopadla výborně

Cheb z věže kostela sv. Mikuláše  Foto KL

Úsporná opatření má realizovat fi r-

ma, která vzejde z  výběrového říze-

ní u  příspěvkových organizací kra-

je. Ty nyní zaplatí za  vytápění něko-

lik desítek milionů ročně. Díky projek-

tu optimalizace by tak mělo dojít ze-

jména ke  snížení energetické nároč-

nosti budov s přímým vlivem na pro-

vozní náklady, dále k zajištění bezpeč-

nosti a plynulosti v zajišťování dodá-

vek energií a modernizace stávajících 

technologických zařízení. 

„Z  analýz plyne, že optimalizaci 

energetických služeb lze s  velmi vy-

sokým potenciálem úspory provést 

u  většiny objektů Karlovarského kra-

je. Odhadem bychom ročně po přijetí 

úsporných opatření a změně techno-

logie mohli snížit spotřebu energie asi 

o 15 až 20 procent, což není jistě zane-

dbatelné množství,“ uvedl náměstek 

hejtmana Jaroslav Borka. 

Kraj chce úspor dosáhnout prostřed-

nictvím projektu Energy Performance 

Contracting (EPC), který představuje 

specifi cký způsob řešení rekonstruk-

ce stávajících energetických systémů 

v  budovách i  v  technologických pro-

cesech. Podstatná výhoda oproti běž-

nému způsobu rekonstrukce je v tom, 

že na  počátku nemusí vlastník zaří-

zení, tedy v  tomto případě Karlovar-

ský kraj, vynaložit potřebné investič-

ní prostředky. Ty jsou spláceny v prů-

běhu trvání smluvního vztahu ze sku-

tečně dosažených úspor. Splátky jsou 

kryty uspořenými provozními nákla-

dy souvisejícími se snížením spotřeby 

energie, za  které se fi rma energetic-

kých služeb zaručí. Ta je za své služby 

placena na základě dosažených úspor 

energie. Pokud není dosaženo garan-

tovaného objemu úspor, fi rma ener-

getických služeb obdrží fi nanční pro-

středky pouze za  skutečně dosaže-

né úspory. Pokud je dosaženo vyšších 

úspor, než bylo očekáváno, o  fi nanč-

ní podobu „nadúspor“ se obvykle dě-

lí obě strany ve sjednaném poměru. 

Pro zákazníky projektů řešených 

metodou EPC je důležitá možnost za-

jištění fi nancování celého projektu 

prostřednictvím fi rmy energetických 

služeb. Za  dosažení sjednaného ob-

jemu úspor energie se poskytovatel 

energetických služeb smluvně zaru-

čí. „Veškerá rizika přebere specializo-

vaná fi rma, která projekt uskutečňu-

je,“ dodal Borka. 

Zkušenosti a  možnosti úspor z  re-

alizací EPC čerpá kraj z  již realizova-

ných projektů a  doporučení Minis-

terstva životního prostředí a  Energe-

tické komise poradního orgánu Vlá-

dy ČR a  po  projednání v  Energetic-

ké komisi Rady Karlovarského kra-

je. Kraj vypíše na  realizaci energetic-

kých úspor metodou EPC výběrové ří-

zení do  konce tohoto roku. „Předpo-

kládáme, že smlouvu s  dodavatelem 

na realizaci EPC podepíšeme do dub-

na 2012. Naším cílem je získat část po-

tencionálních úspor již příští rok,“ uza-

vřel Borka.

Projekt má v budoucnu ušetřit
až třetinu peněz za vytápění

Optimalizace by mohla uspořit až 20 % nákladů na vytápění, do-
mnívá se náměstek hejtmana Jaroslav Borka.  Foto KL



Pilotním územím pro realizaci nové 
evropské strategie boje proti invaziv-
ním rostlinám by se mohl stát Karlo-
varský kraj. Vyplývá to z jednání ma-
riánskolázeňského europoslance Pav-
la Poce s  šéfem oddělení biodiverzity 
Evropské komise Francoisem Waken-
hutem. 

„Na mnoha místech se o problema-
tice invazních druhů hlasitě mluví, 
ovšem náš kraj má s  jedním z  těchto 
druhů, bolševníkem, značné praktic-
ké zkušenosti,“ říká Poc s  poukazem 
na fakt, že v regionu v současné době 
probíhá vůbec největší plošná likvida-
ce této rostliny na našem území. 

Nový legislativní rámec připravo-
vaný Evropskou komisí přitom po-
čítá s  tím, že členské státy Evropské 
unie by proti šíření invazivních rostlin 
mohly postupovat společně. „A  pro-
tože v  našem regionu máme potřeb-
né zkušenosti, bylo by škoda nevyu-
žít možné spolupráce s Evropskou ko-
misí, zejména když to může znamenat 
také odbornou i fi nanční podporu sa-
motného projektu,“ konstatuje Poc. 

Vůbec prvním krokem na cestě k pi-
lotnímu projektu by se mělo stát se-
tkání realizačního týmu kraje s  ex-
perty z  oddělení biodiverzity Evrop-
ské komise. To proběhne již počátkem 
příštího roku a má se při něm vymezit 
rámec budoucí spolupráce. 

Samotného právního zastřešení se 

ale evropská kooperace při likvida-
ci invazivních rostlin dočká výraz-
ně později. Legislativní návrh připra-
vený komisí totiž projednají poslan-
ci Evropského parlamentu a  nejdříve 

na podzim 2012 půjde do parlamentu. 
„S  ohledem na  celý schvalovací pro-
ces a potřebnou dobu na implementa-
ci, by pak měla začít platit kolem roku 
2015,“ dodává europoslanec Poc.
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Karlovarský kraj patří k  regionům, 
které se včasnou prevencí snaží řešit 
rostoucí bezpečnostní rizika i proble-
matiku sociálně vyloučených lokalit. 
Proto zástupci kraje uspořádali v So-
kolově 2. krajskou konferenci preven-
ce kriminality a  rizikového chování, 
na níž pozvali představitele minister-
stev vnitra i školství, měst a obcí, po-
licisty, sociální pracovníky i  pedago-
gy. Hovořilo se o zkušenostech dobré 
praxe, projektech a  novinkách v  ob-
lasti preventivních programů. „Téma-
tem dnešních dnů je sociální vylou-
čení, s nímž prevence kriminality úz-
ce souvisí. Věřím, že si vzájemně pře-
dáte takové informace, které vám po-
mohou v tvorbě projektů zaměřených 
na  preventivní činnost a  na  práci 
s dětmi ve volném čase i ve školách,“ 
uvedl náměstek hejtmana Miloslav 
Čermák v úvodu konference. 

Účastníky akce přivítala také ředi-

telka Odboru prevence kriminality 
MV ČR Jitka Gjuričová, která upo-
zornila, že už dnes je v  českých věz-
nicích okolo 24 000 lidí, dalších 5 000 
čeká na výkon trestu. Cílem státu te-
dy nemůže být zvyšování represí, ale 
prevence rizik. 

Ohlas vyvolal příspěvek sociolo-
ga Ivana Gabala zaměřený na  úro-
veň vzdělanosti romských dětí a  je-
jich schopnost pokračovat po základ-
ní škole studiem na SŠ. „Romské dě-
ti mají oproti neromským spolužá-
kům asi poloviční šanci dokončit byť 
jen základní školu bez kolize, tedy bez 
propadnutí a  podobných problémů,“ 
uvedl Gabal. Východisko vidí napří-
klad ve snížení počtu romských žáků 
v  jednotlivých třídách ZŠ z  toho dů-
vodu, aby neromští vrstevníci moti-
vovali romské děti k vyššímu výkonu 
a umožnili jim porovnat život v rom-
ské komunitě a mimo ni. 

Zúčastnění měli také možnost se-
známit se s  novou krajskou koncep-
cí prevence kriminality na  obdo-
bí 2012- -2015. „Budeme podporo-
vat především projekty sociální pre-
vence jako jsou nízkoprahová centra 
a multikulturní letní tábory nebo pro-
jekty zaměřené na bezpečnost obyva-
tel, tedy pulty centralizované ochrany, 
zabezpečení domů či bytů, příspěvek 
mohou získat i  informační materiá-
ly s preventivní tématikou,“ vysvětli-
la krajská manažerka prevence Šárka 
Benešová. 

Zástupci Policie ČR představili pro-
jekty orientované na  seniory, dě-
ti i bezpečí ve městech a obcích. Ak-
ci završily dva odpolední workshopy. 
Diskutovalo se především o  proble-
matice sociálně vyloučených lokalit, 
o terénní práci v těchto oblastech. Ře-
šila se také prevence na školách nebo 
domácí násilí páchané na dětech.

Odborníci na prevenci jednali v Sokolově

Čtyři sanitky rychlé zdravotnické po-
moci a  jednu pro dopravu raněných, 
nemocných a rodiček (DRNR) nakou-
pil Karlovarský kraj celkem za 16,9 mi-
lionu korun. 

„Nákupem sanitních vozů se zvý-
ší kvalita přepravy pacientů. Vozový 
park záchranky bychom rádi postup-
ně modernizovali tak, aby se záchraná-
ři mohli spolehnout na to, že nedojde 
k technickému selhání sanitek při pře-
vozu nemocných,“ uvedl hejtman Josef 
Novotný s tím že zajištění odpovídající 
zdravotní péče je pro Karlovarský kraj 
prioritou. 

Sanitní vozy byly zakoupeny s  mi-
nimálním přístrojovým vybavením. 
„Aby splňovaly požadavky na vybave-
ní dané vyhláškou, a požadované zdra-
votními pojišťovnami, bylo nakoupené 
přístrojové vybavení doplněno ze skla-
dových zásob. V tomto případě převe-
deme přístrojové vybavení, které je ješ-
tě plně funkční a  neporuchové,“ vy-
světlil radní pro zdravotnictví Václav 
Larva. 

Vozidla DRNR byla naposledy poří-
zena v roce 2002. K 1. 1. 2011 měla na-
jeto od 390 000 do 640 000 km. V ob-
lastech Karlovy Vary, Nejdek a Ostrov 
je průměr ujetých kilometrů na  vozi-
dlo tohoto typu k 1. lednu tohoto roku 

447 812 km. Jedná se především o vo-
zidla VW, vozy Ford Transit jsou pro 
častou poruchovost využívány jako re-
zervní. Pokud neproběhne urychle-
ná obnova parku vozidel DRNR, hro-
zí skokový výpadek poskytované zdra-
votnické služby minimálně v  oblasti 
Karlovy Vary. 

Současně je nutné respektovat potře-
bu těchto vozidel jako důležitou do-
pravní kapacitu pro případ hromad-
ného neštěstí nebo katastrofy na  ce-
lém území Karlovarského kraje. „Sa-
nitní vozy budou nasazeny do  provo-

zu ihned po  vyřízení nezbytných ad-
ministrativních formalit. Nových vozů 
rychlé pomoci se tak určitě dočká ob-
last Chebska či Karlových Varů“, uve-
dl MUDr. Ivo Tukinski, ředitel ÚZZS 
Karlovarského kraje. 

„I nadále musíme pokračovat v ino-
vaci vozového parku. Je nezbytně nut-
né, aby se auta rychlé pomoci obno-
vovala buď po  pěti letech stáří vo-
zu či po 150 000 ujetých kilometrech. 
Při dodržení těchto pravidel to pro náš 
kraj vychází na zhruba šest nových sa-
nitních vozů ročně,“ podotkl Tukinski.

Záchranka dostala pět nových sanitek

Nové sanitky před karlovarským sídlem záchranky  Foto KL

Poslanec Evropského parlamentu Pavel Poc u  náletu bolševníku 

nedaleko Mariánských Lázní  Foto Vladislav Podracký

Kraj má šanci stát se územím pilotního
projektu na likvidaci invazivních rostlin

Vstup na akci je možný po registraci 
(bez poplatku).
V případě jakýchkoliv dotazů nás 
neváhejte kontaktovat.

R.S.V.P.: Marcela Foglová
tel.: +420 251 026 164
e-mail: marcela.foglova@euro.cz
více informací na http://events.euro.cz

Program:
09.30 — 10.00 registrace hostů
10.00 — 10.05 úvodní slovo
  Vojtěch Jirků / generální ředitel vydavatelství EURONEWS, a.s.
10.05 —12.30 příspěvky řečníků a panelová diskuze

Josef Dobeš / ministr, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (v jednání)
Josef Novotný / hejtman, Karlovarský kraj
Josef Postránecký / ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky, 
Ministerstvo pro místní rozvoj
Miroslav Křížek / generální ředitel, agentura CzechInvest

12.30  neformální část, raut

Karlovarský kraj 
Kdy:  Čtvrtek 1.12.2011, od 10.00 hodin (registrace od 9.30 hod.)
Kde:  GRANDHOTEL PUPP, Mírové náměstí 2, Karlovy Vary, konferenční místnost Chopin
Moderátor:  Jakub Železný
Téma:  Konkurenceschopnost Karlovarského kraje – oblast vzdělávání

budoucí směry rozvoje Karlovarského kraje

EURO REGIONAL

Miroslav 
Křížek

Patron: Partneři: Mediální partner:

Josef Dobeš Josef Novotný Josef 
Postránecký

Tři medaile za statečnost za mimo-
řádné činy při záchraně života udělil 
generální ředitel hasičů při příležitos-
ti státního svátku 28. října. Letos jedi-
ným oceněným profesionálním hasi-
čem je Petr Dvořák ze stanice v Ma-
riánských Lázních. Jako člen lezec-
ké skupiny stanice zasahoval společ-
ně s hasiči z Toužimi a z Plzně, když 
mladý muž vylezl se sebevražedným 
úmyslem na  komín bývalé teplár-
ny v  Toužimi. Bylo možné předpo-
kládat, že je pod vlivem alkoholu ne-
bo omamných látek. Petr Dvořák se 
nabídl, že vystoupá k mladíkovi sám 
a naváže s ním kontakt. To se mu po-
dařilo a  přesvědčil ho, aby neskákal. 
Záchrana pak už probíhala podle na-
učených postupů. Nutno dodat, že vše 
probíhalo ve  výšce 60 metrů a  lezec 
nevěděl, zda nebude napaden.

Odvážný lezec dostal medaili za statečnost

Petr Dvořák přebírá v Trojském zámku medaili z rukou generálního 

ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Foto HZS ČR

Petr Dvořák přebírá v Trojském zámku medaili z rukou generálního
ředitele Hasičského záchranného sboru ČR  Foto HZS ČR

Pracovníci Karlovarského kraje se 
v  posledních měsících intenzivně za-
bývali přípravou dotačního titulu Ino-
vační vouchery v  rámci Programu 
rozvoje konkurenceschopnosti. Vý-
sledkem bylo schválení obecných pra-
videl pro hodnocení žádostí a posky-
tování příspěvků z rozpočtu kraje. 

Cílem nového dotačního titulu je 
podpořit spolupráci regionálních fi -
rem a  vědeckovýzkumných institu-
cí, jako jsou vysoké školy, výzkum-
né ústavy a pracoviště Akademie věd 
ČR za účelem lepšího poznání a posí-
lení těchto vazeb a zlepšení konkuren-
ceschopnosti regionu. 

„Finanční nástroj inovační vouche-
ry se osvědčil v Evropě i v jiných kra-
jích České republiky. Může být pou-
žitý například na  zajištění náročných 
testů a  měření, optimalizace operač-

ních procesů fi rmy, získání certifi ká-
tů, navrhování prototypů a další služ-
by,“ vysvětlil krajský zastupitel Tomáš 
Hybner. 

Rozdělení dotací se v  tomto přípa-
dě řídí zákonem o  podpoře výzku-
mu, experimentálního vývoje a  ino-
vací z veřejných prostředků. Příjemci 
dotace mohou být malé, střední i vel-
ké fi rmy z Karlovarského kraje. Ucha-
zeči se mohou hlásit se svými návrhy 
projektů do veřejné soutěže, jejíž přes-
né podmínky budou zveřejněny v nej-
bližších dnech v  obchodním věstní-
ku, na  internetových stránkách Kar-
lovarského kraje (www.kr-karlovar-
sky.cz) a Karlovarské agentury rozvo-
je podnikání (www.karp-kv.cz). Ta-
to krajská příspěvková organizace ce-
lý proces administrace voucherů za-
jišťuje a poskytuje k nim i konzultace. 

Začátkem roku 2012 proběhne vyhod-
nocení podaných žádostí a po uzavře-
ní smluv s  fi rmami mohou být pro-
jekty transferu technologií zrealizová-
ny. Úspěšní žadatelé obdrží dotaci až 
do výše 170 000 korun, kterou mohou 
využít v  souladu s  pravidly progra-
mu. Z krajského rozpočtu byly pro rok 
2012 na vouchery vyčleněny 2 miliony 
korun. Jedná se o pilotní výzvu nové-
ho dotačního titulu a jejím výsledkem 
bude i získání informací o fi rmách za-
bývajících se vývojem, vědou, výzku-
mem a inovacemi, které se můžou stát 
základnou pro výběr subjektů do při-
pravovaného Vědeckotechnického 
parku Karlovarského kraje. 

Těmito aktivitami naplňuje Karlo-
varský kraj svoji Strategii rozvoje kon-
kurenceschopnosti se záměrem zlepšit 
ekonomickou situaci v regionu.

Inovační vouchery - přihlášky od začátku prosince
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Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čísle 
zněla „Johann Wolfgang von Goe-
the“. Gratulujeme výhercům, kte-
rými jsou Petr Fischer z Aše, Jaro-
slava Hesová z Horního Slavkova 
a Jiřina Podroužková z Chodova. 
Všem zasíláme publikace o Karlo-
varském kraji. 

V našich křížovkářských putová-
ních Karlovarským krajem se letos 
zaměřujeme na pobyty význam-
ných osobností v regionu. K těm, 
kteří zanechali trvalou stopu v kul-
turním životě Karlových Varů, ne-
pochybně patří ... (tajenka). 
Světoznámý skladatel pobýval v 
Karlových Varech v letech 1879, 
1881, 1882, 1885 a 1895, pravděpo-
dobně i v roce 1894. Od 1. května 
1879, kdy se zde prosadil uvedením 
Slavnostního pochodu při koncer-
tu k zahájení lázeňské sezony, se 
jeho skladby hrají ve městě až do 
současnosti. 
Do Karlových Varů jej pozval uči-
tel zdejší hudební školy Alois Jane-
tschek, který měl spolu se šéfdiri-
gentem lázeňského orchestru Au-
gustem Labitzkým největší záslu-
hu na zpopularizování jeho hudby 
ve městě. Velkou událostí byla kon-
tinentální premiéra jeho symfonie 
Z Nového světa v Poštovním dvo-
ře 20. 7. 1894. Není však prokázáno, 
že by Mistr byl na koncertu osobně. 
Vyluštěnou tajenku zasílejte na ad-
resu Karlovarský kraj, tiskové oddě-
lení, Závodní 353/88, 380 21 Kar-
lovy Vary, nezapomeňte uvést své 
jméno a adresu.

Je ještě mezi lidmi zájem o dobro-
volnou práci pro Červený kříž? 

Je pravda, že úbytek členů je znač-
ný, na rozdíl od doby třeba před de-
seti lety rapidní. V dnešní době má-
me devět místních skupin se 139 čle-
ny, z toho přibližně 50 % jsou seni-
oři. Zbytek jsou lidé v produktivním 
věku, od 25 let do 60 let 40 %, zby-
tek děti a mládež. Velice dobře pracu-
jí místní skupiny v Ostrově, Nejdku, 
Tuhnicích, na Růžovém vrchu. Jme-
novitě bych ráda uvedla bývalou ředi-
telku oblastního spolku paní Hermí-
nu Kaňkovou, která stále aktivně pra-
cuje, věnuje se provozu ošacovacího 
střediska. Potřebovali bychom oživit 
činnost místní skupiny ve Valči. Tam 
jsou problémy i s odlehlostí místa, 
mezi členy převažují senioři. 

Myslíte si, že je veřejnost o vaší 
práci dostatečně informována? 

O činnosti Červeného kříže se toho 
moc neví, nejvíce si na nás lidé vzpo-
menou při povodních, kdy sdělova-
cí prostředky informují, že probíha-
jí materiální sbírky toho, co postiže-
ní potřebují, a že pomoc distribuuje-
me do postižených oblastí. To je do-
ba, kdy o nás hodně mluví i ve sdě-
lovacích prostředcích. A v posled-
ních dvou letech je hojně navštěvo-
váno naše humanitární středisko, ve 
kterém z darů občanů oblékáme so-
ciálně slabé spoluobčany. 

O ošacovacím středisku už byla 
řeč. Kdo jeho služeb využívá? 

Můžeme říci, že 90 % návštěvní-
ků tvoří lidé ze sociálně znevýhod-
něného prostředí a 10 % lidé, kteří se 

k nám přijdou podívat, koupí za pár 
korun nějaké tričko a podobně – tyto 
prostředky pak použijeme na běžný 
provoz střediska, například na prací 
prostředky. Provoz ošacovacího stře-
diska a sbírky zajišťují členové našich 
místních skupin. Klientů, kteří sem 
přicházejí každou středu, je asi pat-
náct. Největší zájem je o věci pro ko-
jence, malé děti, vybavení do školy. 
Pravidelných dárců máme asi deset. 
Dávají to sem pro svůj dobrý po-
cit, že věci neskončí v popelni-
ci, ale někomu dál pomohou. 
Patří jim za to poděkování. 

Červený kříž je ale v po-
vědomí lidí spojen více se 
zdravotnictvím. 

My jsme součástí mezinárod-
ního Červeného kříže, jehož 
činnost je v různých ze-
mích odlišná, zá-
leží na postavení 
a vybavení or-

ganizace, podmínkách. Naším poslá-
ním je chránit život a zdraví, maxi-
málně zmírňovat utrpení lidí. Zdra-
votnické služby jsou jednou ze složek 
naší činnosti. Snažíme se interaktiv-
ní formou seznamovat veřejnost, ze-
jména mládež, se základy poskyto-
vání první pomoci a ochrany zdraví. 
Pro dospělé děláme kurzy pro ucha-
zeče o řidičský průkaz, děláme kurzy 
pro pracovníky fi rem a institucí, kur-
zy pro zajištění zdravotnického do-
zoru na dětských letních táborech… 
Také poskytujeme zdravotní dozor 
při velkých sportovních, kulturních a 
společenských akcích. Tyto odborné 
činnosti zajišťujeme prostřednictvím 
kvalifi kovaných osob, zaměstnanců 
nebo na dohodu o provedení práce. 

Vím, že se také hodně angažuje-
te při propagaci dobrovolného dár-
covství krve. Daří se vám to? 

Vychováváme lidi k bezplatnému 
dárcovství krve a oceňujeme ty nejlep-
ší - ke Světovému dni bezpříspěvkové-
ho dárcovství krve udělujeme pod zá-
štitou hejtmana Zlatý kříž 3. třídy, ten 
je za 80 bezpříspěvkových odběrů. 
Letos jsme ocenili bronzovou plake-
tou za 10 odběrů 170 dárců, stříbrnou 
medailí za 20 odběrů 180 lidí a zlatou, 
to je 40 odběrů, 120 lidí. V Karlových 
Varech už máme dárce, kteří dovršili 
120 odběrů. Ti budou oceněni v Praze 
Zlatým křížem 2. třídy. 

Jak se vyvíjí počet bezplatných 
dárců krve? 

Ve srovnání s předchozími lety je 
jich přibližně stejný počet. Propaga-
ci provádíme zejména mezi mladou 
generací, aby si uvědomila tu potřeb-
nost a získala sociální cítění - před-
náškami, exkurzemi. Transfúzní sta-
nice v kraji mají zájem jen o bezplat-
né dárcovství, protože u těchto dár-
ců nehrozí, že jde o lidí žijící v nevy-
hovujících podmínkách, kteří mohou 
být nakaženi třeba žloutenkou. 

Má Oblastní spolek Českého 
červeného kříže ještě i jiné 
aktivity? 

Poslední dva roky jsme do-
stali dotaci z odboru zdra-
votnictví Karlovarského 

kraje na projekt Výuka a poskytová-
ní první pomoci, letos ukončujeme 
několikaletý projekt Zdravé stárnutí. 
Každoročně, letos je to už pátý roč-
ník, pořádáme výtvarnou soutěž Bez-
pečná cesta do školky - školky. Děti 
malují obrázky na téma, jak bezpeč-
ně přecházet silnici a jaké nebezpe-
čí jim tam hrozí. Projekt je určen pro 
žáky mateřských i základních škol, 
ale i širokou veřejnost. Ke Světovému 
dni AIDS pořádáme besedy, co lidem 
hrozí, jak se chovat - nejméně jednou 
ročně, ale když je zájem škol, i častě-
ji. Vždy na podzim pořádáme velkou 
akci k propagaci znalosti zásad první 
pomoci, jsme spolu s jinými nezisko-
vými organizacemi partnery Karlo-
varské krajské nemocnice v otázkách 
přístrojového vybavení nyní budo-
vaného Pavilonu akutní medicíny v 
karlovarské nemocnici. Naši členové 
kromě jiného pořádají akce pro seni-
ory - přednášky a besedy, máme zde i 
Klub seniorů. 

Je o tyto akce zájem? 

Naše akce navštěvují například ne-
zkušené maminky, děti v akreditova-
ném kurzu první pomoci, diabetici i 
jiní, například v kurzech zaměřených 
na prevenci drogové závislosti. V lé-
tě jsme dělali výtvarnou soutěž Čer-
vený kříž očima dětí, osvětovou akci 
ke Světovému dni první pomoci, sou-
těž hlídek mladých zdravotníků. Při-
spíváme do novin, které vydává naše 
ústředí. Ten je k dispozici zájemcům 
ve všech místních skupinách a všem, 
kteří přicházejí do našeho střediska.

Z čeho svou činnost fi nancujete? 

Máme dotace z Ministerstva zdra-
votnictví. Jsme akreditovanou spo-
lečností Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy i Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Zajišťujeme 
další vzdělávání pedagogických pra-
covníků a pracovníků sociální péče. 
To je naše hlavní příjmová činnost. 
Nejdelší, čtyřicetihodinový kurz, je 
pro zdravotníky zotavovacích ak-
cí. Je pravda, že lidé by ty kurzy ab-
solvovali rádi, ale někdy je problé-
mem účastnický poplatek. Sponzoři 
se ale nehrnou. A na základním kur-
zu první pomoci se moc vydělat ne-
dá, to ještě lidé nechápou jako tře-
ba u počítačového kurzu, že se bez 
toho také nemohou obejít. Ale prv-
ní pomoc přitom mohou potřebovat 
kdykoliv. 

Co byste si tedy přála do budouc-
na nejvíce? 

Nebudu opakovat nářky, které jsou 
společné pro všechny neziskové or-
ganizace. Je to stále náročnější. Když 
jsem zde před 23 lety nastupovala, 
měl oblastní spolek tři zaměstnan-
ce na plný úvazek, dnes je práce da-
leko více, ale zajišťujeme ji zejména 
prostřednictvím dohod o provede-
ní práce. Poděkování patří těm, kte-
ří nás podporují, především magis-
trátu města a krajskému úřadu. Dí-
ky tomu můžeme naši činnost rozví-
jet a zkvalitňovat. A hlavně bychom 
si přáli, aby služby, které nabízíme, li-
dé využívali.

Naším posláním je chránit zdraví, zmírňovat lidské utrpení

Věra Sládková 
Rodačka z Ostrova nyní žije v Karlových Varech. Absolvovala Střední 

zdravotnickou školu v Karlových Varech, pracovala jako dětská zdra-

votní sestra, od roku 1988 působí v Oblastním spolku Českého červe-

ného kříže v Karlových Varech, jehož ředitelkou se stala v roce 2008. 

Manžel pracuje v realitní kanceláři, spolu mají tři děti - dcerám je 28 a 

9 let, synovi 22 let.

Červený kříž je na světě nejznámější organizace, která pro-

střednictvím dobrovolníků poskytuje nezištnou pomoc lidem 

v nouzi. Jak se dnes v našem kraji daří naplňovat její poslání 

chránit život a zdraví, maximálně zmírňovat lidské utrpení, o 

tom jsme hovořili s Věrou Sládkovou, ředitelkou Oblastního 

spolku Českého červeného kříže v Karlových Varech.

Archiv měsíčníku 
Krajské listy a  je-
ho datová podo-
ba ve formátu PDF 
(do velikosti 3 MB) 
jsou přístupné 
a ke stažení na in-
ternetových Kraj-

ských listech na  stránkách http://
www.kr-karlovarsky.cz/kl/.

O  zasílání měsíčníku přímo 
do osobních e-mailových schránek 
mohou zájemci požádat na adrese 
andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.
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V pořadí 131. setkání studentů cheb-
ského gymnázia se známými osob-
nostmi České republiky organizoval již 
tradičně manažer chebského gymná-
zia Miroslav Stulák.

Do luxusního sálu hotelu Jalta v cen-
tru Prahy za námi postupně dorazili vi-
cemistr Evropy v kopané z roku 1996 
Miroslav Kadlec, moderátor zpravo-
dajství České televize Bohumil Klepet-
ko, režisér Vít Olmer, herečka Martha 
Issová, spisovatel PhDr. Ondřej Neff 
a  nakonec fyzioložka a  biochemička 
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

Bývalý kapitán národního mužstva 
v  kopané MIROSLAV KADLEC zpo-
čátku vyprávěl o  zážitcích z  mistrov-
ství Evropy v roce 1996, kdy se naši fot-
balisté probojovali v Anglii až do finále 
mistrovství Evropy, a následně se vrá-
til do počátků své vrcholové kariéry, 
včetně jeho působení v  Rudé hvězdě 
Cheb, kde na sklonku 80. let vykoná-
val základní vojenskou prezenční služ-
bu. Studenti se dozvěděli o  dřívějších 
poměrech kopané nejen v  Českoslo-
vensku, ale i v Německu, v němž hrál 
od počátku 90. let za Kaiserslautern, 
s nímž se stal dokonce dvojnásobným 

vítězem německé bundesligy. Miroslav 
Kadlec svou návštěvou potěšil zejména 
studenty, kteří se zajímají o sport. 

 Dalším významným hostem byl 
moderátor hlavní zpravodajské relace 
České televize BOHUMIL KLEPET-
KO, který svou návštěvu zahájil poví-
dáním o  zákulisí televizních pořadů, 
jež studenty zajímalo jako první. Po-
kračoval popisováním jeho běžného 
pracovního dne a  vyprávěním o  mo-
derátorské profesi celkově. Prozra-
dil studentům, že jeho snem je jednou 
moderovat sportovní zpravodajství, je-
likož jeho velkým koníčkem je lední 
hokej a  do letošního jara byl dokon-
ce prezidentem druholigového hoke-
jového klubu v  Litoměřicích. Posled-
ní otázka z řad studentů se týkala stu-
dia medicíny, kterou pan Klepetko ne-
dokončil, a také jeho další velké záliby 
- v námořních lodích. Návštěva Bohu-
mila Klepetka byla přínosná nejen dí-
ky novým informacím ze zákulisí den-
ního zpravodajství. 

 Vyprávění režiséra VÍTA OLMERA, 
posledního hosta dopolední části pro-
gramu, se týkalo především filmu a je-
ho názorů na situaci v České republi-

ce, nejen z  politického hlediska. Stu-
denti se dozvěděli mnoho informací 
nejenom o  Olmerových filmech. Re-
žisér vyjádřil svou velkou nespoko-
jenost s  politickým děním v  naší ze-
mi a v tomto směru se snažil dozvědět 
také názory přítomných studentů. Po 
skončení oficiální části  krátce hovořil 
se studenty, kteří projevili zájem o stu-
dium na FAMU, a nabídl jim pomoc. 

 Po odpolední pauze, kterou většina 
studentů využila k  procházce v  cent-
ru Prahy, byla zahájena odpolední část. 
Prvním hostem byla mladá populár-
ní divadelní a  filmová herečka MAR-
THA ISSOVÁ, která studenty přivítala 
úsměvem. Podělila se se studenty o své 
názory nejen na hereckou profesi, ale 
i na svůj běžný život, který se podle ní 
příliš neliší od života obyčejných lidí.  
Návštěva Marthy Issové rychle utekla 
a studenty velmi potěšila nejen díky je-
jí veselé náladě.

Jako předposlední do konferenční-
ho salónku hotelu JALTA dorazil sci-fi 
spisovatel a  novinář ONDŘEJ NEFF, 
který zpočátku vyprávěl o  svém ná-
zoru na budoucnost knihy. Prozra-
dil také něco o své spisovatelské tvor-

bě a o tom, odkud bral náměty pro svá 
díla. S obdivem již od dětství vzhlížel 
k  Julesu Vernemu, jehož knihy sbírá 
a  některé z  nich dokonce převyprávěl 
jako rozhlasové hry. Odpovědi Ondře-
je Neffa byly velmi obsáhlé, s  potěše-
ním se podělil se studenty o své názory 
a návštěvu zakončil ve veselém duchu.  

 Posledním hostem středečního dne 
byla naše významná fyzioložka a bio-
chemička paní prof. RNDr. HELENA 
ILLNEROVÁ, DrSc., která má velkou 
zásluhu na vývoji zmíněných vědec-
kých oborů od sklonku 60. let. Studen-
tům také vyprávěla o  své neúspěšné 
kandidatuře do senátu, dále o  založe-
ní oboru chronobiologie, ale i o celko-
vé podpoře vědy v České republice. Její 
projev vyvolával velikou úctu ze strany 
přítomných studentů za to, co všechno 
dokázala. Na otázky odpovídala srozu-
mitelně, rozsáhle, a  poskytla studen-
tům mnoho zajímavých informací ze 
svých vědních disciplín.

 Tato setkání, která byla pro letošní 
školní rok první, byla pro zúčastněné 
studenty velmi přínosná díky různoro-
dosti osobností a jejich profesí. 

Tereza Pušková, kvarta B

Uprostřed minulého měsíce zahá-
jila letecká společnost České aeroli-
nie pravidelné letecké spojení mezi 
Karlovými Vary a Samarou v Rus-
ku. V případě ČSA jde o třetí linku, 
kterou provozuje z Karlových Varů.

Po říjnovém zprovoznění linky do 
Rostova na Donu společností Czech 
Connect Airlines (ta provozuje i le-
tecké spojení lázní s Jekatěrinbur-
gem) je to v krátké době další příle-
žitost, kdy může karlovarské letiš-
tě přivítat cestující z nové destinace.

„Zahájením letů do Samary se 
rozšiřuje nabídka letů z našeho le-
tiště na pět pravidelných destina-
cí a věřím, že tato skutečnost je pří-
slibem pro další rozvoj letiště a zá-
roveň dobrým argumentem při jed-
náních s leteckými dopravci o mož-
nosti rozšířeni stávajících nebo zave-

dení nových leteckých linek z naše-
ho letiště,“ informoval Václav Černý, 
ředitel karlovarského letiště.

Doposud ČSA létala do Mosk-
vy a Sankt Petěrburgu a otevřením 
nové linky do Samary si společnost 
upevnila pozici nejvýznamnějšího 
dopravce na karlovarském letišti.

Spojení do Samary bude létat jed-
nou týdně, vždy ve středu večer. Za-
vedení tohoto spojení reaguje na 
zvyšující se poptávku ruské klientely 
po cestách do Karlových Varů a při-
lehlých lázeňských oblastí.

„Nová letecká linka potvrzuje 
trend zvyšující se poptávky po ces-
tách do Karlových Varů z oblasti 
mimo hlavni centra v rámci Ruské 
federace. Věříme, že půjde o linku 
úspěšnou a že se poptávka klientely 
ze Samary a okolí v budoucnu bude 

zvyšovat tak, aby mohla být přidá-
na ještě další frekvence“ pozname-

nal Petr Navrátil, náměstek hejtma-
na Karlovarského kraje.

Lázně mají nové letecké spojení do Rostova a Samary

Z Karlových Varů již odlétá pět pravidelných linek, tři spoje zajišťují 

ČSA, dva společnost CCA. Foto KL
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www.moser-glass.com
PRODEJNÍ

GALERIE MOSER

PRAHA
Na Příkopě 12, tel.: +420-224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420-221 890 891

KARLOVY VARY, NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420-353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420-353 235 303 

SKLÁRNA MOSER je vrcholným reprezentantem tradičního českého sklářství více než 150 let. Založena byla v roce 1857 
v Karlových Varech mladým vynikajícím rytcem Ludwigem Moserem, který se díky nevšedním řemeslným a obchodním 
schopnostem stal císařským dvorním dodavatelem již ve svých čtyřiceti letech. Není ale tajemstvím, že luxusní křišťál se značkou 
Moser  je i dnes vyhledáván nejvyššími představiteli států, vlád, významných diplomatických a uměleckých kruhů a řadou dalších 
osobností a milovníků křišťálu na celém světě. V prodejní galerii Moser v Karlových Varech jsme navštívili Richarda Ullische, 
ředitele pro obchod a marketing společnosti Moser.

Prozradíte nám, jaký má Moser recept
na úspěch?
Úspěch sklárny Moser je od samého

počátku založen zejména na rukodělném 

umění mistrů sklářů, brusičů a rytců. Každý 

křišťálový výrobek se značkou Moser je 

originál a vyžaduje precizní zvládnutí celého 

procesu ruční výroby krok za krokem. Taje 

uměleckých a řemeslných dovedností se

předávají tradičně z generace na gene-

raci. Být mistrem ve sklárně Moser zna-

mená být světově uznávaným odborníkem 

ve své pro

Jaké výrobky jsou z produkce sk
oblíbenější a nejvíce žádané?
Elegantní nápojové soupravy, inte

doplňky v nápaditých tvarech, u

rytiny, to vše v charakteristických

vách Moser a mnohých originál

provedeních, jsou díla považova

právem za symbol kvality, krá

a nadčasové umělecké hodnoty. 

bídka luxusního křišťálu Moser v 

sickém stylu i soudobém design

skutečně široká. Pro klienty, kteří 

svou vlastní cestou, vytváříme jedi

ná umělecká díla na zakázku.

V poslední době je o sklárně Mose
ně slyšet. Byli jste přijati do asoci
mité Colbert. Vypsali jste soutěž 

Ludwiga Mosera“ pro mladé sklářské výtvarníky v rámci letošní-
ho Pražského festivalu skla, předali jste „Zvláštní uznání sklárny 
Moser“ v rámci  Ceny St. Libenského…
Přijetí do prestižní francouzské asociace Comité Colbert je pro celou

sklárnu jedinečnou událostí. Tato asociace má pro přijetí nových členů 

přísná a náročná kritéria, i proto je pro nás vstup mezi elitu světových 

značek velkým závazkem a také velkou odpovědností. „Zvláštní uznání 

sklárny Moser“ v rámci Ceny St. Libenského jsme letos předali vů-

bec poprvé. Vnímáme odpovědnost při udržování tradice sklářského 

řemesla, kterou je třeba učit generaci současnou a uchovat ji tak 

pro generace budoucí. Proto se snažíme podporovat mladé umělce, 

ý á

NÍ GALERIE MOSER
Na Příkopě 12,
24 211 293
a, Staroměstské nám. 603/15,
221 890 891
rlovy Vary, Kpt. Jaroše 46/19, 
.: 353 416 136
arlovy Vary, Tržiště 7, 
: 353 235 303

umění sklářů se můžete
vlastní oči přesvědčit při ná-

ěvě sklářské hutě a muzea 
arlových Varech. Svou návště-
bjednejte na e-mailu: muse-
oser-glass.com nebo tel. č. 
737 nebo +420 353 416 112.

Richard Ullisch
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Léčebna dlouhodobě nemoc-
ných v  Nejdku se dočkala oceně-
ní v soutěži Poslání pečovat, na té-
ma „Co jsme udělali v našem zaří-
zení v předchozích dvou letech lé-
pe oproti minulým rokům a bude-
me v tom i nadále pokračovat“. 

Jak uvedla ředitelka léčebny Ol-
ga Rožcová, přijala pozvání na 
slavnostní vyhlášení výsledků, ale 
o přihlášce do soutěže neuvažova-
la, protože léčebna není zařízením 
sociální péče.

„Ale jednoho dne mě navštívi-
la Štěpánka Šmídová, specialistka 
společnosti SCA Hygiene Products 
se slovy - Olgo, proč jste se nepři-
hlásila do soutěže? Udělali jste pro 
Karlovarský kraj obrovský kus prá-
ce, podařilo se vám otevřít odděle-
ní hospicového typu pro paliativně 
nemocné,“ prozradila Rožcová, co 
ji přimělo k podání přihlášky.

Na její žádost staniční sest-
ra oddělení pro paliativně ne-
mocné  Světlana Zemanová na-
psala kazuistiku o  prvním a  za-
tím nejmladším pacientovi, kte-
rý zde prožil poslední týdny své-
ho života. Porota soutěže se roz-
hodla udělit LDN Nejdek speciální 
cenu, kterou ředitelka převzala 29. 
září v Konventu Milosrdných brat-
ří v Brně. 

Léčebna pro dlouhodobě ne-
mocné v  Nejdku je příspěvkovou 
organizací Karlovarského kraje. 
Původně městská nemocnice, poz-
ději plicní sanatorium se stalo lé-
čebnou dlouhodobě nemocných 
v  roce 1980. V  posledních letech 
zde proběhla kromě jiného rekon-
strukce a  modernizace pracoviště 
léčebné rehabilitace. Nové praco-
viště s 12 lůžky pro paliativně ne-
mocné pacienty zde bylo otevřeno 
v loňském roce. 

„Personál, který poskytuje tu-
to psychicky náročnou práci dle 
standardů pro paliativní péči se ří-
dí slovy: Každý nemocný má právo 
na smysluplnou léčbu a komplexní 
péči až do poslední vteřiny svého 
života,“ vysvětlila poslání oddělení 
Olga Rožcová.

Ocenění LDN

Centrum regenerace

a neinvazivní estetické medicíny

Staré náměstí 2144, 356 01 Sokolov

MUDr. Alena Tichá & Mgr. Alexandra Tichá
tel.: 352 370 777 , mobil: 723 947 499, e-mail: info@formosacentrum.cz www.formosacentrum.cz

Regenerace pokožky laserem, radiofrekvencí:

rejuvanace obličeje, krku, dekoltu, stimulace novo-
tvorby kolagenu, odstraňování pigmentových skvrn, 
pih, jizev, strií, chloupků, žilek včetně metličkovitých 
na dolních končetinách.

Vyvinuli jsme speciální vysoce účinný balíček 

kosmetických služeb na zmírnění, až odstraně-

ní  celulitidy (rázová vlna + radiofrekvence + lym-
fodrenáž ), více infornací získáte v našem CENTRU

N O V I N K A

ZAHÁJEN PRODEJ
vánočních dárkových

POUKAZŮ!

Poukaz, který potěší každou ženu! Nic nezkazíte!
Obdarovaná si sama podle hodnoty poukazu 

vybere kosmetickou službu.

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY
FELICIAFELICIA
FABIAFABIA
OCTAVIAOCTAVIA

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍMEPŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME

Octavia 1.6 SR SLX 74 kW, mod. 2000, po TK 3/12, 
klima, 2x airbag, ABS, tažný, alu kola, vyhřív. sedačky, 
centrál, el. okna+ zrcátka, rádio CD MP3, PC aj., garáž., 
perfekt. stav- nový výfuk, zimní pneu, 89.500 Kč- sle-
va- i splátky bez akontace
Felicia 1,3 MPi 50 kW, r.v. 2000, po TK 10/2013, 1. 
majitel, airbag, tažný, ABS, centrál DO, rádio CD, střešní 
okno, mlhovky, metal. aj., nové zimní pneu, aku, per-
fektní stav- vždy  garáž., 39.500 Kč- sleva- i na splát-
ky bez akontace
Felicia 1,9D, mod. 1996, po TK 8/2013, centrál, rádio, 
střešní okno, servo aj., + sada zimní pneu, výborný 
stav, 29.500 Kč- sleva- i na splátky bez akontace 
Felicia1,3 MPi, mod. 1997, po TK 5/2013, tažný, cen-
trál, rádio aj., dobrý stav, zimní pneu, 18.500 Kč- po 
slevě na Ekopoplatek- i na splátky bez akontace

Eko poplatek na u nás zakoupený vůz 
zaplatíme za Vás! Přijďte ušetřit!

Neustálý prodej Škodovek za velmi výhod-
né ceny. Možnost splátek i na protiúčet. 

Tel.: 602 480 333. Celá nabídka na:
w w w. b e r a n e k a u t o . c z

S t r o j í r n y  C h e b , a . s . , P o d h r a d s k á  5 , C h e b

H O R I Z O N T K Á Ř  ( W D 1 6 0 )

S V Á Ř E Č

N A B Í Z Í  K  P R O N Á J M U

285x216 molimed sirka inzerce v3.indd   1 9.11.2011   11:20:09

Příjem inzerce do Krajských listů:
tel.  354 597 403, 739 544 445, e-mail: info@zurnalmedia.cz

www.zurnalmedia.cz
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ředitel krajského úřadu tel. 354 222 120 

Ing. Roman Rokůsek roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz
zástupce ředitele krajského úřadu, vedoucí odboru stavební úřad

Mgr. Lubomír Novotný tel. 354 222 125, lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
odbor správních agend a krajský živnostenský úřad tel: 354 222 469
Ing. Daniel Matějíček daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář hejtmana tel. 354 222 141 
Ing. Lydie Stráská  lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář ředitele úřadu tel. 354 222 313
Ing. Marie Tomsová marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor bezpečnosti a krizového řízení  tel. 354 222 190 
JUDr. Manfred Kraus manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
odbor kontroly  tel. 354 222 466 
Mgr. Martina Vránová  martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
ekonomický odbor tel. 354 222 266 
Ing. Dagmar Divišová dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
odbor legislativní a právní  tel. 354 222 270 
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
odbor správa majetku  tel. 354 222 205
Ing. Drahomíra Stefanovičová drahomira.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz
odbor investic a grantových schémat tel. 354 222 432
Ing. Věra Tomsová vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor dopravy a silničního hospodářství  tel. 353502461
Mgr. Vladimír Malý vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
odbor regionálního rozvoje tel. 354 222 260
Ing. arch. Jaromír Musil jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
odbor životního prostředí a zemědělství tel. 354 222 220 
Ing. Eliška Vršecká eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
odbor školství, mládeže a tělovýchovy  tel. 354 222 443 
Mgr. Monika Šperglová monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cest. ruchu  tel. 354 222 230 
Ing. Martin Pospíšil, PhD. martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz
odbor sociálních věcí tel. 354 222 246 
Ing. Stanislava Správková stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
odbor zdravotnictví  tel. 354 222 420
Ing. Alena Šalátová  alena.salatova@kr-karlovarsky.cz
odbor vnitřních záležitostí  tel. 354 222 250
Ing. Miroslav Očenášek  miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
oddělení interního auditu  tel. 354 222 460
Mgr. Martina Vránová  martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
odbor projektového řízení a informatiky KK  tel. 354 222 436
Ing. Petr Kulda petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Tel. 354 222 300, 353 502 111,
353 502 112 (ústředna), fax 354 222  509,
353 331 509 (podatelna), elektronická
podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka:   siqbxt2
Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00
           pátek  8.00-14.00 (po předchozí domluvě)
Poznámka: V kontaktech níže uvádíme už jen nová telefonní čísla (začína-
jíc 354 222), ale dosavadní (začínající  353 502) zůstávají funkční.

My vyrábíme, ostatní jen prodávají !

www.ALBIXON.cz

Jenišov 147,  Karlovy Vary T: 777 478 846

Bazény Zastřešení

Vířivé vany Infrasauny

Nové modely

bazénů a vířivých 
van pro rok 2012.
Již nyní v prodeji !DODÁNÍ DO 10 DNŮ

Karlovarský kraj je regionem, který 
hojně navštěvuje zahraniční klientela 
především za účelem využití blahodár-
ných účinků lázeňské péče.

Obyvatelům našeho kraje to přináší 
pracovní příležitosti v lázeňství a nava-
zujících službách, pozitivní dopad na 
ekonomiku celého regionu je nespor-
ný. Do této chvíle se však potýkáme 
s  problematikou udělování víz, ať už 
k dlouhodobému nebo krátkodobější-
mu pobytu, v našem  případě převážně 
rusky mluvících občanů. 

Česká republika má v  současné do-
bě své pevné postavení v  evropských 

strukturách, přikročit k otevřenější za-
hraniční politice, tak jak to např. vůči 
rusky mluvícím občanům učinilo Ně-
mecko, Litva, Turecko, se vládě České 
republiky nedaří.

Z pohledu Karlovarského kraje, který 
se od svého vzniku v roce 2000 potýká 
s  problémem nejnižších průměrných 
výdělků, malou možností pracovní-
ho uplatnění, spolu s dopady reformy 
zdravotnictví, kdy omezení lázeňské 
péče o české občany povede i k ome-
zování lázeňství, je nutné hledat další 
zdroje tam, kde jsou a které nám tento 
lázeňsky významný region nabízí. 

Početnými klienty karlovarského re-
gionu jsou občané Ruské federace. 
V  této souvislosti je nutno upozornit, 
že Rusko je z  mnoha důvodů důleži-
tý partner, nejenom tím, že jeho obča-
né jezdí do lázní, ale i v tom, že v Rus-
ku je mnoho českých podniků, kte-
ré tam investují a podnikají a  to nám 
otevírá další nové možnosti a  příleži-
tosti. Považuji za prozíravé posilovat 

spolupráci s Ruskem především v ob-
lasti obchodní a hospodářské. Nemů-
žeme dělat, že nestojíme o  kontakty 
do Ruska, které nám otevírají východ-
ní trhy, a zavírat oči před tím, že ruš-
tí hosté tvoří zásadní část klientely na-
šich lázní. 

Znovu zdůrazňuji, právě jejich příliv 
znamená pro region a  lidi v něm žijí-
cí možnost udržet si svá pracovní mís-
ta v lázeňství i v době ekonomické kri-
ze, případně najít místa nová. Proto se 
také na všech úrovních snažíme jednat 
o problematice získávání víz pro ruské 
občany, kterým tato procedura kom-
plikuje obchodní a hospodářské vzta-
hy, ale i  běžné turistické cesty do na-
ší země.

Současné vedení Karlovarského kra-
je opakovaně žádalo odpovědné politi-
ky i orgány státní správy  o řešení toho-
to problému - marně.

Členové současného vedení Karlo-
varského kraje  jednali o vízové politi-
ce i s velvyslanci a některými diploma-

ty v Moskvě, Sankt Petěrburgu, Irkut-
sku, Kazachstánu. Podporu v  této vě-
ci přislíbil i prezident Václav Klaus při 
své návštěvě kraje.

Je čas zbavovat se předsudků, při-
čemž to neznamená rezignaci na na-
še hodnoty, ale sebevědomou politiku. 
Má-li být nějaká obnova vztahů a  je 
všeobecný zájem, je nutné vést obou-
stranný otevřený dialog. Z  mé vlast-
ní zkušenosti vím, že ruský partner je 
k tomuto připraven a má dostatek re-
spektu vůči nám. 

Karlovarský kraj například před ča-
sem navázal spolupráci se zástup-
ci města Irkutsk, které se zajímá ne-
jen o možnost hospodářské a kulturní 
spolupráce, ale i o aktivity České cent-
rály cestovního ruchu. 

Poznámka závěrem: Oběma stranám 
by prospělo   vzájemné poznávání čes-
kého a  ruského národa a  předávání  
zkušeností, například formou výmě-
ny studentů nebo obnovení spoluprá-
ce v oblasti kultury a umění. 

Jaroslav Borka,

Jsou věci mezi nebem a  zemí, říka-
la má babička, když narazila na něco, 
co se nedalo racionálně vysvětlit. Jen-
že jak to tak vypadá, nebe je v Čechách 
od země stále dál a Bůh to nemá vůbec 
jednoduché. Hraje si na něj kdekdo. 
Ak tuál ně nejžhavějším kandidátem na 
post nejvyšší je ministr financí Kalou-
sek, který se snaží národ přesvědčit, 
že jím navrhované kroky jsou jediným 
možným východiskem jak vyvést Čes-
kou republiku z ekonomické krize.

Nesmyslnost těchto tvrzení z úst člo-
věka, který ještě před časem tvrdil, že 
nás se žádná krize netýká, je přitom 
zjevná. Přístup páně Kalouskův, a po-
tažmo kabinetu jako takového, k čerpá-

ní dotací z  Evropských strukturálních 
fondů je toho jasným důkazem.

Evropské fondy mají za cíl vyrovnat 
ekonomickou schopnost regionů a stá-
tů EU na srovnatelnou úroveň. Díky je-
jich pomoci zaznamenala řada oblas-
tí skutečný ekonomický vzestup, ať jde 
například o  chudší oblasti Španělska 
či Portugalska, i  strukturálně postiže-
né části jiných zemí. Pokud jde o Čes-
kou republiku, na první pohled vypa-
dají čísla skvěle. Například podle ofi-
ciálních údajů bylo ke 3. únoru 2011 
na území ČR podáno 59 292 žádostí 
o  podporu v  celkové hodnotě 1 014,1 
mld. Kč. To představuje 134,3 % cel-
kové alokace na programové období 
2007–2013.

Jenže podrobnější pohled už říká co-
si jiného. Nejde totiž o počty podaných 
žádostí, ale o skutečně rozdělené pení-
ze. Zatímco průměrný objem čerpá-
ní z těchto fondů se v Evropě pohybu-
je kolem 60 procent, v České republice 
činí pouhých 20 procent. Nejúspěšněj-
ší v  tomto směru jsou takzvané regio-
nální operační programy, které dosáhly 

čerpání zhruba ve výši 50 procent při-
dělených prostředků, naopak výrazně 
zaostávají programy řízené přímo jed-
notlivými ministerstvy.

Paradoxně ministr Kalousek usilu-
je o  to, aby došlo ke zrušení relativ-
ně úspěšných regionálních operač-
ních programů (ROP) s  tím, že o  ev-
ropských dotacích by se rozhodovalo 
už jen na centrální úrovni. Zdůvodňuje 
to dočasným pozastavením certifikace 
některých ROP, ovšem opomíjí fakt, že 
stejný problém, a dokonce ve větší mí-
ře, postihl také ministerské programy.

Z pohledu laika možná další politická 
přestřelka. Jenže fakta jsou neúprosná. 
EU nám nabízí 26,69 miliardy eur na 
výstavbu silnic, železnic, výzkumných 
center a  podobně. Pro jejich úspěšné 
čerpání musí náš stát přidat navíc při-
bližně čtyři miliardy eur, ale v  rámci 
úsporných opatření toto takzvané spo-
lufinancování zastavil.

Jenže pokud by stát těchto 98 mili-
ard korun na spolufinancování skuteč-
ně vynaložil, vrátily by se mu zpět už 
jen na samotném výběru DPH. Další 

miliardy z těchto dotací by pak přitek-
ly zpět do státní pokladny formou da-
ně z příjmu ze závislé činnosti, spotřeb-
ní daně atd.

Už jen kvůli současnému postoji stá-
tu a  Kalouskova úřadu ke spolufinan-
cování i  řízení a  stanovování pravidel 
pro čerpání dotací EU přichází  každo-
ročně tato země o miliardy korun. Na-
víc tyto dotace jsou dostupné jen do ro-
ku 2013.  EU totiž už nyní dává jasně 
najevo, že štědrost v  rozdávání peněz 
kvůli hospodářské krizi od roku 2014 
výrazně poleví.

Proč tedy chce Kalousek po roce 2014 
zrušit právě ROP, když z celkových 26 
operačních programů je v první desít-
ce z hlediska úspěšnosti čerpání Evrop-
ských peněz všech osm regionálních, 
zatímco ministerské programy jsou, 
slušně řečeno, v háji? I selský rozum ří-
ká přesný opak. Dělejme všechno pro 
to, abychom ze současných peněz zís-
kali maximum! Ale bohužel, jsou vě-
ci mezi nebem a  Strakovou akademií, 
které se nedají racionálně vysvětlit. 
A už vůbec je nelze pochopit...

Jakub Pánik,
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Sokolovská atletka Ivana Sekyro-
vá sbírá úspěchy v domácích i mezi-
národních běžeckých soutěžích. Za 
vynikající reprezentaci jí poděkoval 
hejtman Karlovarského kraje Josef 
Novotný a předal jí šek na dvacet ti-
síc korun. 

„Často se s vámi potkávám, když 
trénujete v sokolovských ulicích. Při 
vašem tempu se ani nedivím, že ne-
stíháte vnímat kolemjdoucí,“ pozna-
menal žertem hejtman Josef Novot-
ný. Sportovkyni popřál hodně zdra-
ví a ocenil její vzornou reprezenta-
ci kraje. 

Letos Ivana Sekyrová obhájila ti-
tul „Mistryně světa v běhu do vrchu 
masters W35“ v italské Paluzze i tra-
diční závod Běchovice – Praha. 

„Titul jsem obhájila o celé dvě mi-
nuty. V Paluzze byla skvělá atmosfé-
ra. Na Běchovice jsem si už tolik ne-
věřila, ale vyšlo to,“ uvedla sokolov-
ská atletka, která v současné době učí 
tělesnou a občanskou výchovu na so-
kolovském gymnáziu. „Když přijde 
nová třída, mají studenti samozřejmě 
hrůzu z toho, že se mnou budou mu-

set běhat, ale tak to samozřejmě ne-
ní. Letos učím velmi šikovné děti, by-
la by z nich skvělá sportovní třída,“ 
usmívá se Sekyrová. 

V listopadu ji čeká ještě jeden, letos 
poslední závod, kde se na ni chystají 

dvě soupeřky. 
„Mám z nich trochu obavy, jsou 

mladší a velmi šikovné,“ uzavřela at-
letka, jejímž snem je splnit limit pro 
Olympijské hry v Londýně, kde by 
chtěla běžet maratón.

Hejtman ocenil sokolovskou atletku

Hejtman Novotný s úspěšnou reprezentantkou kraje  Foto KL

Na kole seděla ještě dříve, než zača-
la chodit, v sedačce na kole s rodiči, 
sama pak od 3 let. Cyklistika je v ro-
dině sport číslo jedna, je tedy logic-
ké, že ji otec jednoho dne vzal na spo-
lečný trénink Cykloteamu Ostrov. Ze 
svého prvního tréninku byla nadšená 
a vydrželo jí to dodnes. 

V řadě závodů Aneta sbírala jeden 
úspěch za druhým, proto na sebe ne-
nechala čekat nominace na V. letní 
olympiádu dětí a mládeže, která se 
konala v letošním roce v Olomouc-
kém kraji. Nominaci si musela tvr-
dě vydřít. 

„Bez pevné vůle a tvrdého tréninku 
bych to nedokázala. Říká se, že zví-
tězit je náročné, ale obhájit bývá ná-
ročnější. Na Mistrovství ČR na drá-
ze jsem měla před sebou úkol obhá-
jit zlato v disciplíně „stíhačka“ na 2 
km proti velmi kvalitní konkurenci. 
To se mi k mé velké radosti nakonec 
povedlo a ke zlaté medaili z olympi-
ády jsem přidala titul Mistryně ČR,“ 
říká Aneta. Pro Cykloteam Ostrov to 
je první titul v jeho historii. 

Přípravě podřizuje většinu volné-
ho času. Na kole najezdí během roku 
okolo 6-7 tisíc kilometrů. K tomu je 
nutná ještě další příprava - běh, pla-
vání a posilovna, v zimě běh na lyžích 
a spinning. 

„Většinou trénuji s naším Cyklote-
amem Ostrov, který vede Jiří Čech-
man. Jsem členkou Sportovního cen-
tra mládeže Cheb, se kterým jezdíme 
na společná soustředění nebo trénuji 
se svým bratrem a tatínkem. Trénink 
nebereme vždy úplně vážně, snažíme 
se jezdit hlavně pro radost a zábavu,“-

dodává. 
Od malička se kromě cyklistiky vě-

nuje také hudbě. Chodí do ZUŠ v Os-
trově na klarinet, příčnou fl étnu, ky-
taru a zobcovou fl étnu. Hraje v kape-
le Písk Písk - Little Band a je členkou 
fl étnového souboru Ema. Se soubo-
ry, ale i sólově se zúčastňuje různých 

soutěží. 
„Když mám výjimečně o víkendu 

volno, jezdím s rodiči a kamarády na 
ryby, nebo chodím ven jen tak s ka-
marádkami jako každá holka,“ směje 
se šampiónka, která pro kraj vybojo-
vala na olympiádě dětí a mládeže šest 
medailí, tedy nejvíc z celé výpravy.

Aneta s medailovou žní z olympiády dětí a mládeže  Foto KL

Aneta posbírala šest olympijských medailí

PŘEHLÍDKA VÝTV. OBORŮ ZUŠ

VÁNOČNÍ VÝSTAVA HRAČEK

MIKULÁŠSKÁ JÍZDA

VÁNOČNÍ TRHY

ADVENTNÍ KONCERT

ŠTĚPÁN RAK

SPIRITUÁL KVINTET

IVA BITTOVÁ

VÁNOČNÍ KONCERT

STAROČESKÝ VÁNOČNÍ TRH

VÁNOČNÍ LAŤKA

ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

CARLSBAD SKI SPRINT

SILVESTROVSKÁ NOC

PŘEDNÁŠKY A BESEDY
14. 12.  A-klub Dvory  16.30 
MUZIKOLOGIE PO NAŠEM aneb 
odpolední hudební škola v A-klubu 
Nový vzdělávací pořad pro ty, kteří se 
chtějí seznámit s  různými hudebními 
žánry, tentokrát „Grunge“
6., 20. 12.  Studijní odd. Lidická 18.18
A JINAK VÁM NIC NECHYBÍ?
Vcelku pravidelné čtení z  knih domá-
cích i světových autorů 

PRO SENIORY
15. 12.  Stud. odd.Lidická 10.00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasová aktivita pro 
všechny zájemce. Přijít na schůzku mů-
žete kdykoli, těšíme se na vás!                   

VÝSTAVY
do 30. 11.  Půjčovna Dvory 
PUBLIKACE Z FONDU KKKV
Současná literatura židovských autorů.
Závěrečná akce celoročního projektu 

Krajské knihovny Karlovy Vary podpo-
rovaná Nadačním fondem obětem ho-
locaustu. Na tomto projektu dále spo-
lupracovala krajská knihovna s Židov-
ským muzeem v  Praze a  jeho vzdělá-
vacím střediskem. Přednášky tohoto 
projektu navštívilo 315 studentů karlo-
varských středních škol. Odpoledních 
přednášek pro veřejnost se zúčastni-
lo 320 návštěvníků včetně neslyšících. 
Také výstavy literatury židovských au-
torů, výstavy s tématem historie židov-
ského národa či současného života Iz-
raele se návštěvníkům knihovny líbily.
do 30. 12.  Stud. odd. Lidická
MOTÝLKOVÁNÍ 
Paličkované obrázky Jaroslavy Ková-
řové
do 31. 12.  A-klub Dvory
AFGHÁNISTÁN OČIMA
ČESKÉHO REPORTÉRA
Výstava fotografií Štěpána Malasta

do 31. 12.  Hala Dvory
FOTOGRAFIE STUDENTŮ
GYMNÁZIA OSTROV
Práce z  několika ročníků fotografické 
soutěže
1.-30. 12.  Kavárna Dvory
KOŠÍČKY KRAJKOVÉ
Výstava košíčků z  paličkované, šité 
a  frivolitkové krajky (o. s. Krušnohor-
ská krajka). Vernisáž 1. 12. v 17.00 hod.

DĚTSKÉ ODD.  DVORY 
7., 14., 21., 28. 12. v 15.00
STŘEDA S POHÁDKOU
Pro děti předškolního věku a 1. tříd
2., 9., 16. 12. v 15.00
PÁTEČNÍ HRÁTKY
Hry, čtení, soutěže pro děti od 7 let
23. 12. v 15.00
EKODÍLNA
Výtvarná práce s recyklovatelnými ma-
teriály pro děti od 7 let
                          HERNÍ KLUB
1., 8., 15., 22. 12.  A-klub Dvory  15.00
Pro zájemce o  hraní strategických, lo-
gických a  společenských deskových 
her. Chytrá zábava pro každého od 15 
let výše.

tel. 353 502 804, 736 514 048
sekretariat@knihovnakv.cz

www.knihovna.kvary.cz

Podporu ve výši 100 000 korun při-
slíbil hejtman Josef Novotný Nadač-
nímu fondu západočeských olympi-
oniků, jehož cílem je pomoc sportov-
cům, kteří na olympiádách reprezen-
tovali kraj a ocitli se ve fi nanční tísni. 

Nadační fondy, které působí po ce-
lé republice, se snaží aktivně vyhle-
dávat někdejší olympioniky, kteří se 
v minulosti nemohli sportem zabez-
pečit do budoucna a zápasí s nepříz-
nivými životními podmínkami. 

„Naše organizace vznikly proto, že 
v roce 2007 parlament neschválil po-

moc bývalým reprezentantům, kteří 
svými úspěchy proslavili republiku,“ 
uvedl předseda správní rady Vladi-
mír Jarý, medailista z olympiády v 
Mnichově v házené. 

Hejtman Josef Novotný se zajímal o 
to, jak nadace působní v rámci Čes-
kého olympijského výboru a jak se 
dá sportovcům pomoci. 

„Cítím to jako ostudu státu a mys-
lím si, že byste měli znovu dát pod-
nět parlamentu, například přes Aso-
ciaci krajů České republiky,“ pozna-
menal Josef Novotný. 

Podle jeho slov by příspěvky ně-
kdejším olympionikům mohly jít na-
příklad z navrhovaného loterijního 
zákona. Peníze od kraje chce nadaci 
předat na slavnostním vyhlášení an-
kety Sportovec roku, kterou každo-
ročně Karlovarský kraj pořádá. 

Nadační fond západočeských 
olympioniků vznikl v červnu letoš-
ního roku. Zatím má 34 členů, kte-
ří se aktivně snaží vyhledávat bývalé 
sportovce z této oblasti a zjistit, v ja-
kých podmínkách žijí a zda nepotře-
bují pomoc.

Kraj podpoří nadaci bývalých olympioniků

Dětský fi lmový a televizní festival 
Oty Hofmana v Ostrově měl letos již 
43. ročník. Porota dospělých udělila 
Cenu Oty Hofmana za nejlepší dílo v 
kategorii do 12 let fi lmu Čertova ne-
věsta režiséra Zdeňka Trošky. Tutéž 
cenu v kategorii od 13 do 18 let zís-
kal fi lm Nickyho rodina režiséra Ma-
těje Mináče. 

Dětská porota udělila Křišťálový 
šaton v kategorii do 12 let fi lmu Čer-

tova nevěsta režiséra Zdeňka Troš-
ky. Křišťálový šaton v kategorii od 13 
do 18 let děti přisoudily seriálu 4Te-
ens - Lyžák režiséra Pavla Jandourka. 

Cenu Dětského diváka dostal fi lm 
Vodník a Karolínka režiséra Jiřího 
Hovorky. Zvláštní cenu poroty za dí-
lo s nejvýraznějším morálním ak-
centem si odnesl fi lm Nickyho rodi-
na. Ceny předali ředitel Domu kul-
tury Ostrov a ředitel festivalu Marek 

Poledníček, starosta Pavel Čekan, 
krajský radní Vratislav Emler a dal-
ší osobnosti. 

„Hlavním důvodem, proč tento 
festival každoročně organizujeme, je 
popularizace a revitalizace fi lmů pro 
děti,“ řekl Marek Poledníček a dodal, 
že děti potřebují především správný 
příklad, který jim fi lmy promítané 
na festivalu Oty Hofmana rozhod-
ně dávají.

Dětský fi lmový festival vybral vítěze 43. ročníku

Krajská knihovna v Karlových Va-
rech pořádala ve spolupráci s Lesy 
České republiky dětskou výtvarnou 
soutěž s názvem Lesy kolem nás. Hod-

noceno bylo celkem 143 výtvarných 
prací a 13 fotografi í od účastníků z ce-
lého Karlovarského kraje. 

„Bylo na dětských výtvarnících, ja-
kým způsobem téma uchopí. Vedle 
kreseb, maleb a fotografi í tak byly do 
soutěže zaslány i koláže nebo prosto-
rové objekty,“ popsala mluvčí krajské 
knihovny Michaela Němcová s tím, že 
se do organizace soutěže zapojilo sedm 
partnerských knihoven - v Březové u 
Sokolova, Královském Poříčí, Lokti, 
Novém Sedle, Nejdku, Chodově a Kar-

lových Varech - Drahovicích. 
Celé klání bylo zahájeno letos na ja-

ře. V letních měsících byla dílka vysta-
vena v partnerských knihovnách a ta 
nejlepší poté zaslána krajské knihovně. 

Vyhlášení výsledků soutěže a předá-
ní odměn věnovaných společností Le-
sy ČR nejlépe hodnoceným účastní-
kům bylo spojeno s vernisáží výstavy 
v hale krajské knihovny. Výsledky sou-
těže spolu se snímky oceněných pra-
cí jsou zveřejněny i na webu krajské 
knihovny.

Děti kreslily a fotily do soutěže Lesy kolem nás


