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M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

Nové zábrany v Šemnici zastaví těžké nákladní 
vozy. 

více na straně 4

Kamiony neprojedou
Děti i rodiče mají velký zájem o přípravku 
HC Energie. 
 více na straně 8 

Hokejové přípravky 

Nová jídelna se zimní zahradou, 
posezení s občerstvením, supermo-
derní kuchyně a nově vybudované 
oddělení domova se zvýšenou péčí 
- to jsou novinky, kterými se chys-
tá Domov pro seniory „Skalka“  
v Chebu zpříjemnit život svým oby-
vatelům i zaměstnancům. Na začát-
ku března 2016 byla zahájena první 
etapa  rekonstrukce dvoupodlažní 
přístavby hlavní budovy domova 
pro seniory.

„Rozsáhlou obnovu vnitřních pro-
stor domova, která znamená mno-
hem komfortnější bydlení pro seni-
ory odpovídající evropské úrovni, 
bude financovat Karlovarský kraj, 
jenž je zřizovatelem a zároveň ma-
jitelem objektu. První etapa vnitř-
ní rekonstrukce bude stát celkem 
35,4 milionu korun. Významnou 
část této částky ve výši 26,5 milionu 
kraj získal z dotačního programu 

Rozvoj a obnova materiálně tech-
nické základny sociálních služeb 
Ministerstva práce a sociálních věcí. 
Z toho vlastní podíl Karlovarského 
kraje činí téměř 9 milionů korun,“ 
uvedl náměstek hejtmana Miloslav 
Čermák. Podle náměstkyně minist-
ryně práce a sociálních věcí Zuzany 
Jentschke Stöcklové, která se účast-
nila, zahájení první etapy přestavby, 
ministerstvo tyto aktivity kraje vítá, 
protože na území ČR je ještě celá 
řada domovů pro seniory s nevyho-
vujícím vybavením starým několik 
desetiletí. 

Plánované úpravy jídelny dají vy-
niknout důstojnému a plně funkč-
nímu prostředí, kde budou klienti 
domova nejen stolovat, ale trávit 
i volný čas při občerstvení s rodinou 
a přáteli. Nejmodernější technologie 
ve vývařovně domova přinesou pra-
covní komfort personálu kuchyně  

a umožní obohatit sortiment nabí-
zených jídel. „V prvním nadzemním 
podlaží nově vznikne uzavřené od-
dělení pro klienty trpící stařeckou 
demencí. V těchto prostorách bu-
dou jednolůžkové pokoje s koupel-
nami, které bude možné variabilně 
uzpůsobovat podle potřeb klientů,“ 
popsala ředitelka domova Radka 
Müllerová. Součástí oddělení do-
mova se zvláštním režimem se stane 
společenská místnost.

Tím však záměry Karlovarského 
kraje zvelebit domov „Skalka“ ne-
končí. „V současné době čekáme na 
odsouhlasení žádosti o dotaci na 
další dvě etapy vnitřní rekonstrukce. 
Práce by měly začít v roce 2017, bu-
dou spočívat ve výměně všech stáva-
jících dožilých instalací a vytvoření 
bezbariérových osobních koupelen 
v každém pokoji klienta,“ vysvětlil 
Miloslav Čermák.

Kraj dokončí modernizaci Domova pro seniory Skalka v Chebu

Hasiči na karlovarském letišti 
dostanou novou stanici. Náklady 
přesáhnou 31 milionů korun, nové 
zázemí začne sloužit na jaře příš-
tího roku.

 
Moderního zázemí se už brzy do-

čkají příslušníci útvaru Záchranné 
a požární služby (ZPS) na meziná-
rodním letišti v Karlových Varech. 
Za účasti hejtmana Karlovarského 
kraje začala stavba nové hasičské 
stanice, která by měla být hotova 
v březnu příštího roku.

 „Nová budova hasičské záchran-

né stanice nahradí starou nevyho-
vující, která už přestávala sloužit 
svému účelu. Celková investice 
dosáhne přibližně 31,4 milionu 
korun bez DPH, z toho asi 2 mi-
liony stála příprava stavby, tedy 
například projektová dokumen-
tace nebo posouzení vlivu 
na životní prostředí. 
K financování bu-
dou použity ze-
jména prostředky 
z  n á j e m n é h o , 
které společnost 
Letiště Karlovy 
Vary uhradila 
K a r l o v a r s k é m u 
kraji koncem loň-
ského roku, a finance 
získané z převodu pozem-
ků letiště ve vlastnictví kraje do 
vlastnictví podniku Řízení letové-
ho provozu ČR. Částku 8 milionů 
zaplatí kraj ze svého rozpočtu,“ 
uvedl hejtman Karlovarského kra-
je Martin Havel. 

Objekt Záchranné a požární 
služby vybuduje společnost OHL 
ŽS z Brna, která se stala vítězem 
výběrového řízení na dodavatele 
stavby, podle projektu společnos-
ti Invente  z Českých Budějovic. 

„Jsme rádi, že jsme dostali příle-
žitost realizovat v Karlovarském 
kraji tuto důležitou součást vý-
znamného mezinárodního leti-
ště,“ zdůraznil Jiří Kápl, ředitel 
divize 5 společnosti OHL ŽS.

Stavba by měla být dokončena 
příští rok na jaře. „Dvou-

podlažní objekt bu-
dou tvořit garáže, 

a d m i n i s t r a t i v n í 
část a místnost 
operačního stře-
diska s výhledem 
na vzletovou 

a přistávací drá-
hu. Stanice bude 

napojena na letištní 
pojezdovou dráhu no-

vou komunikací a v okolí 
vzniknou zpevněné plochy včetně 
parkoviště pro osobní automo-
bily,“ popsal náměstek hejtmana 
Jakub Pánik.

Vlastní realizace výstavby no-
vé stanice ZPS bude probíhat za 
plného provozu letiště. „Výstav-
ba bude klást zvýšené nároky na 
zajištění provozní bezpečnosti. 
Stanice bude umístěna východně 
od stávajících objektů letiště, v op-
timální poloze vůči vzletové a při-

stávací dráze s ohledem na záměr 
jejího prodloužení v budoucnos-
ti,” vysvětlil Václav Černý, ředitel 
letiště. Podle ředitele Hasičského 

záchranného sboru Karlovarské-
ho kraje Václava Klemáka je jed-
notka letištních hasičů začleněna 
nově do požárního plánu regio-

nu, může tedy zasahovat i mimo 
letiště, například při dopravních 
nehodách na D6 nebo v okolních 
obcích.

ANKETA

Jste pro úplný zákaz hracích automatů?
Jitka
Veselá 

Karlovy Vary
studentka 

Zdeněk
Jánský

Karlovy Vary 
podnikatel 

Františka  
Šťastná

Sokolov
studentka 

Dana 
Vojkůvková

Cheb
dělnice

Jana 
Bednářová 

Karlovy Vary
obchodnice 

Určitě. Herny nepřinášejí nic 
pozitivního kromě zisku jejich 
provozovatelům na úkor nás 
všech. 

Určitá regulace je správná, 
ale pro plošný zákaz nejsem. 
Jen by se hráči přesunuli 
jinam a města by z toho nic 
neměla.

Pokud bude zaručeno, že 
k automatům nebudou mít 
přístup děti nezakazovala 
bych je, rozhodnout by měly 
obce.

Hodně lidí už na automaty 
tvrdě doplatilo. Jsem rozhod-
ně pro zákaz bez výjimek.

V určitých okrajových loka-
litách mi herny nevadí. Ale 
rozhodně by neměly být 
v centrech měst a už vůc ne 
u škol.

Zahájení rekonstrukce domova pro seniory se zúčastnili náměstkyně mini-
stryně práce a sociálních věcí Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstek hejt-
mana Karlovarského kraje Miloslav Čermák, ředitelka DPS SKALKA Radka 
Müllerová (zleva)

Kdo povede Krajský úřad  
Karlovarského kraje?

Od 5. dubna má Krajský úřad 
Karlovarského kraje novou ředitel-
ku. Na základě výsledku výběrové-
ho řízení a souhlasu ministra vnit-
ra se jí stala Martina Vránová. Do 
funkce jí jmenoval hejtman Karlo-
varského kraje Martin Havel. 

Do výběrového řízení se přihlási-
lo celkem devět uchazečů. Komise 
doporučila ke jmenování Martinu 
Vránovou, která doposud zastá-
vala post zástupkyně ředitele kraj-
ského úřadu. 

Martina Vránová (42 let) vy-
studovala Matematicko-fyzikální 
fakultu Univerzity Karlovy, obor 
Učitelství pro střední školy - ma-
tematika, fyzika. Po ukončení stu-
dia pracovala jako kontrolorka na 
Úřadě práce a později na Nejvyš-
ším kontrolním úřadě. V roce 2005 
nastoupila na Krajský úřad Karlo-
varského kraje, kde nejprve vedla 
oddělení interního auditu, násled-
ně odbor kontroly a poté se stala 
zástupkyní ředitele. Žije v Dolním 
Rychnově, je vdaná a má dvě děti.

 PTÁTE SE NÁS

Na letišti vyroste moderní hasičská stanice

Zahájení stavby hasičské stanice se zúčastnili ředitel HZS Karlovarského kraje Václav Klemák, ředitel divize OHL 
ŽS Jiří Kápl, hejtman Martin Havel, náměstek hejtmana Jakub Pánik, ředitel letiště Václav Černý a velitel letištních 
hasičů Radek Tuček (zleva)

STAVBA 
HASIČSKÉ STANICE

SE USKUTEČNÍ
ZA PLNÉHO PROVOZU

LETIŠTĚ 

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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Žloutenka se šíří regionem, 
nepodceňujte prevenci

Krajští hygienici zaregistrovali 
během letošního března na úze-
mí našeho regionu nové případy 
žloutenky typu A. Virová hepati-
tida se přenáší při kontaktu s ne-
mocným a kontaminovanýma 
rukama. Hygienici proto jako nej-
důležitější preventivní opatření 
připomínají dodržování základ-
ních zásad osobní hygieny - mytí 
rukou před jídlem, po použití WC 
a po příchodu z venku. Další mož-
nou prevencí je očkování, které 
po dvou dávkách dlouhodobě 
ochrání před nákazou. Očkování 
si mohou lidé vyžádat a zaplatit 
u svého ošetřujícího lékaře nebo 
v některém z pěti očkovacích cen-
ter v Karlovarském kraji. Jejich 
seznam najdete na internetových 
stránkách Krajské hygienické sta-
nice Karlovarského kraje (http://
www.khskv.cz/informace_pro_
verejnost/ockovan%c3%ad.htm).

Kraj přispěje Klubu českých 
turistů na značení tras

I v letošním roce Karlovarský 
kraj podpoří Klub českých turistů, 
který se dlouhodobě zabývá údrž-
bou a značením cyklistických tras 
a stezek v regionu. Z příspěvku ve 
výši 300 tisíc korun zajistí napří-
klad přeložení trasy z Habartova 
na Hartenberg, a to ze silnice na 
lesní cesty. Dojde také k prodlou-
žení tras z Dolního Žďáru do Ost-
rova, z Milířů do Březové a vyzna-

čení cesty na Rotavské varhany. 
Provedeny budou úpravy i na dal-
ších cyklistických trasách včetně 
údržby všech stávajících.

Hygienici vyzývají,
solte s rozumem

Každý člověk u nás denně prů-
měrně sní 15 až 16 gramů soli, 
což nás řadí mezi největší kon-
zumenty soli v Evropě. Krajská 
hygienická stanice Karlovarského 
kraje se proto připojila k výzvě 
hlavního hygienika České repub-
liky, která obsahuje konkrétní do-
poručení a podpůrné mechanis-
my ke snížení její spotřeby. Výzva 
cílí na školy a školská zařízení, 
restaurace, fast-foody, jídelny ve 
zdravotnických zařízeních a za-

řízeních sociální péče, výrobce 
potravin, ale samozřejmě také na 
širokou veřejnost. Letáky, prezen-
tace odborníků k dané problema-
tice a důležité odkazy najdete na 
internetových stránkách Krajské 
hygienické stanice Karlovarského 
kraje (http://www.khskv.cz/Pod-
pora_zdravi/Solme_s_rozumem.
htm).

Obce dostanou od kraje 
finance na protipovodňová 

opatření

Stejně jako v minulých letech 
i v tomto roce získají obce v regio-
nu od Karlovarského kraje dotace 
na pořízení lokálních výstražných 
systémů nebo na zpracování po-
vodňových plánů. Celkem si mezi 
sebou rozdělí více než 350 tisíc 
korun. Mezi úspěšnými žadateli 
jsou například Lázně Kynžvart, 
které dostanou příspěvek na di-
gitální povodňový plán. V součas-
nosti má město zpracovaný pouze 
klasický povodňový plán, jenž 
nezahrnuje nové záplavové území 
Lipoltovského potoka. Zaktuali-
zovaná dokumentace umožní lep-
ší informovanost občanů v přípa-
dě jejich ohrožení. Na to navazuje 
i pořízení lokálního výstražného 
systému, kdy město hodlá umístit 
na Lipoltovský potok hladinoměr 
a na místní školu srážkoměr. Kar-
lovarský kraj přispěje také obcím 
Josefov, Krajková a městu Rota-
va.

CO VÁS ZAJÍMÁ

Studenti Střední lesnické školy 
Žlutice se zúčastnili akademické-
ho mistrovství trubačů a vábičů 
ve Zvoleni. Z celkového počtu 17 
souborů ze čtyř zemí se umístili 
na šestém místě.

 Další úspěch zaznamenala 
škola při regionálním kole sou-
těže Young People in Europe-
an Forest, které pořádala 17. 
března. Soutěžilo celkem šest 
družstev z celého Karlovarského  
a Plzeňského kraje. V kategorii 
starší žáci se představila Střední 
lesnická škola Žlutice, Gymnázi-
um Ostrov a Střední průmyslová 
škola dopravní Plzeň. V kategorii 
mladší žáci vyhrálo družstvo ze 
Základní školy Manětín a v kate-
gorii starší žáci zvítězilo družstvo 

Střední lesnické školy Žlutice. 
Obě vítězná družstva postupují 
do národního kola, které proběh-
ne v červnu 2016 v Kostelci nad 
Černými lesy a které pořádá Fa-
kulta lesnická a dřevařská České 
zemědělské univerzity v Praze.

V minulém měsíci se žáci žlu-
tické střední školy také zúčastnili 
Mezinárodní mistrovské soutěže 
ve vábení jelenů při příležitos-
ti výstavy myslivosti a rybářství 
v rakouském Salzburgu. V sou-
těži se sešlo 23 vábníků ze sedmi 
evropských zemí. „Výborného 
výsledku dosáhl náš žák Jakub 
Šilhánek, který obsadil čtvrté 
místo,“ uvedla zástupkyně ředi-
tele Střední lesnické školy Žlutice 
Libuše Syrovátková.

Mladí trubači ze Žlutic sklízejí úspěchy na soutěžích

Více než dvacítka učitelů, ředi-
telů škol a dalších pedagogických 
pracovníků získala u příležitosti 
oslav Dne učitelů ceny a pamětní 
listy hejtmana Karlovarského kra-
je. Kraj tímto způsobem tradičně 
vzdává hold pedagogům za celoži-
votní vynikající práci s dětmi a mlá-
deží.

Květiny a ocenění předal pedago-
gickým pracovníkům v sále Hroz-
natovy akademie tepelského kláš-
tera krajský radní pro oblast škol-
ství Edmund Janisch. „Dobří učite-
lé si respekt a uznání jednoznačně 
zaslouží, proto i letos oceníme 23 
pedagogů z krajských a obecních 
škol. Všem ještě jednou děkuji za je-
jich poctivě odvedenou práci, přeji 
pevné nervy a velkou trpělivost se 
žáky,“ uvedl. Pedagogy pozdravil 
také opat Kanonie premonstrátů 
v Teplé Filip Zdeněk Lobkowicz.  
O hudební dárek se postarala sku-

pina Jazz combo pedagogů ZUŠ 
Antonína Dvořáka Karlovy Vary.

Cena hejtmana Karlovarského 
kraje:

Mgr. Josef Babička, učitel Zá-
kladní školy Úšovice, Mariánské 
Lázně, Školní náměstí 472

RNDr. Karel Beer, bývalý učitel 
Střední pedagogické školy, gymná-
zia a vyšší odborné školy Karlovy 
Vary

Věra Šinková, bývalá ředitelka  
3. základní školy Cheb

Pamětní list hejtmana Karlo-
varského kraje:

Karel Bosák, zástupce ředitele 
a bývalý ředitel Základní umělecké 
školy Jindřicha Jindřich Cheb

Simona Brejchová, učitelka 
odborného výcviku Integrované 
střední školy Cheb, in memoriam 

PaedDr. Jiří Holeček, bývalý ře-

ditel Základní školy Karlovy Vary, 
Konečná 25

Jaroslav Honzák, učitel Integro-
vané střední školy technické a eko-
nomické Sokolov 

Věra Hýsková, učitelka Základní 
školy Nejdek, Karlovarská 1189

Ing. Jiří Chum, ředitel Hotelové 
školy Mariánské Lázně

Marie Janoušková, bývalá zá-
stupkyně ředitele Základní školy 
Horní Slavkov, Školní 786, 

Mgr. Pavel Jelínek, bývalý zástup-
ce ředitele Gymnázia Aš

PhDr. Miroslava Kovaříková, 
psycholožka Pedagogicko-psycho-
logické poradny Karlovy Vary

Mgr. Věra Krumphanzlová, uči-
telka Základní školy a mateřské 
školy Dalovice

Mgr. Jana Krupková, učitelka 
Základní školy Sokolov, Křižíkova 
1916

Mgr. Gerta Míková, ředitelka Zá-

kladní školy Loket
Mgr. Štěpánka Neubergová, 

MBA, zástupkyně ředitelky Zá-
kladní školy Kynšperk nad Ohří

Mgr. Libuše Povišerová, učitelka 
Gymnázia a obchodní akademie 
Mariánské Lázně

Milada Schrecková, učitelka ma-
teřské školy Základní školy a ma-
teřské školy při zdravotnických 
zařízeních Karlovy Vary

Mgr. Václav Svoboda, ředitel Zá-
kladní školy Bochov

 Mgr. Jaroslav Šafránek, ředitel 
Gymnázia Ostrov

Mgr. Marie Vránová, bývalá uči-
telka Základní školy Karlovy Vary, 
Poštovní 19

Mgr. Jarmila Winterová, bývalá 
učitelka Základní školy Sokolov, 
Běžecká 2055

 Mgr. Ilsa Zbíralová, učitelka 
Gymnázia Sokolov a Krajského 
vzdělávacího centra  

Kraj ocenil nejlepší pedagogy

Více než 16 milionů korun roz-
dělí i v tomto roce Karlovarský 
kraj malým obcím v rámci Pro-
gramu obnovy venkova. Obce 
podaly téměř 80 žádostí o finanč-
ní příspěvek do vyhlášených do-
tačních titulů.

 Částka ve výši pěti milionů ko-
run byla určena na činnost mana-
žerů mikroregionů. Zbývající fi-
nance ve výši 10,8 milionu korun 
budou rozděleny obcím do dvou 
tisíc obyvatel například na obno-

vu a údržbu venkovské 
zástavby, na úpravu 
veřejných pro-
stranství a zeleně, 
na rekonstrukci 
a výstavbu míst-
ních komunika-
cí, na vytváření 
a údržbu cyklis-
tických a pěších 
stezek či na opravy 
a výstavbu veřejného 
osvětlení.

„Karlovarský kraj se 
snaží dát šanci pře-

devším nejmen-
ším obcím, které 

nedosáhnou na 
dotace z ostat-
ních programů. 
Maximální vý-

še dotace činí 
170 tisíc korun 

pro nejmenší obce 
do pěti set obyvatel. 

Obce, jejichž počet oby-

vatel se blíží ke dvěma tisícům, 
mohou dosáhnout na sumu 100 
tisíc korun,“ uvedl hejtman Kar-
lovarského kraje Martin Havel. 
Při rozdělování příspěvků kraj 
přihlíží nejen k velikosti obce 
a počtu obyvatel, ale i k její účas-
ti v soutěži Vesnice roku. Dotaci 
získala například obec Podhradí 
na rekonstrukci místních komu-
nikací, obec Milhostov na opravu 
veřejného osvětlení či obec Sadov 
na revitalizaci sídelní zeleně.

Menší obce se mohou těšit na dotace z programu Obnovy venkova

Hejtman Karlovarského kraje 
Martin Havel vyhlašuje výtvarnou 
soutěž pro děti a mládež na téma 
„Můj hrdina“. Na vítěze čekají 
hodnotné ceny v podobě mobil-
ních telefonů a Mp3 přehrávačů.

Každé dítě má svého hrdinu, 
kterého obdivuje. Může se jednat 
o pohádkovou bytost, postavu 
z filmu, knížky či dokonce někoho 
z blízkého okolí. Stačí si jen vy-
brat, vzít do ruky malířské náčiní 
a nakreslit jej.

 Soutěž by měla děti především 
bavit, a proto je na nich, jakou si 
zvolí výtvarnou techniku. Fantazii 
se rozhodně meze nekladou. Jedi-
nou podmínkou je, aby obrázky 
nepřesahovaly formát A3. 

Pravidla soutěže
Soutěž probíhá od 1. května do 
30. června 2016.
Soutěží se ve dvou věkových kate-
goriích: 
1. Kategorie: 6 - 10 let;
2. Kategorie: 11 - 15 let.
Děti si mohou zvolit libovolnou 
výtvarnou techniku, omezen je 
pouze formát. Obrázky nesmí pře-
sáhnout velikost A3.
Své práce děti mohou zasílat poš-
tou na adresu: 
Krajský úřad Karlovarského kraje
Veronika Severová
Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary
Každý obrázek musí být na zadní 
straně opatřen nalepeným štít-
kem, kde bude uvedeno jméno 
a příjmení soutěžícího, soutěžní 
kategorie a kontakt (adresa + tele-
fon). V případě chybějícího štítku 
nebude dílo do soutěže zařazeno.
Výsledky soutěže budou slavnost-
ně vyhlášeny po letních prázdni-
nách.

Krajská výtvarná soutěž pro děti

Mezi gratulanty nechyběl krajský radní Edmund Janisch. Na snímku s ředitelem Střední hotelové školy Mariánské Lázně Jiřím Chumem, ředitelkou krajské-
ho úřadu Martinou Vránovou a vedoucí odboru školství Monikou Havlovou (zleva)

Informace z Krajského úřadu

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

NA ZVELEBENÍ
OBCÍ KRAJ 
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V letošním roce vyhlásí Karlo-
varský kraj 7 nových přírodních 
památek. Jedná se o čtyři území při 
severním okraji Doupovských hor, 
dvě nedaleko Kraslic a jedno u Per-
ninku. 

V případě Doupovských hor 
půjde o ochranu přírodních fe-
noménů, kterými jsou společen-
stva skalních biotopů, horské 
smilkové trávníky, populace 
vstavače bezového, mužského, 
případně jiných chráněných dru-
hů rostlin, ale také stále ubývající 
plochy světlých listnatých lesů.  
V Kraslicích se zase nachá-
zejí cenná suťová společen-
stva – v jednom případě při-

rozeně vzniklé suťové pole,  
v tom druhém pak druhotná spo-
lečenstva na suťové ploše vzniklé 
těžbou kovů. V Perninku dokonču-
je kraj vyhlášení významného raše-
liniště, kde v návaznosti na správní 
úkon vznikne i volně přístupná na-
učná stezka. 

„Nově vyhlášená chráněná území 
rozšíří seznam těch stávajících, kte-
rá spadají do správy Karlovarského 
kraje, z 38 na 45.  Do zmíněných 
souhrnů nejsou započítány rezer-
vace a přírodní památky v tzv. „ná-
rodní kategorii“ a v Chráněné kra-
jinné oblasti Slavkovský les, o něž 
se stará Agentura ochrany přírody 
a krajiny ČR. Pokud počítáme i ta-

to místa, je v kraji téměř 60 území, 
která přírodovědcům a návštěvní-
kům reprezentují to nejcennější, 
čím se příroda našeho kraje pyšní,“ 
uvedl krajský radní pro oblast život-
ního prostředí Josef Hora.

Kromě oblastí, kde proces vyhla-
šování prakticky vstupuje do finá-
le, poběží řízení i pro dalších sedm 
významných ploch. Zatím ale není 
znám termín vypořádání námitek 
vlastníků, ani konečná hranice, 
která bude pro ochranu území vy-
mezena. S ukončením procesu se 
počítá až ve druhé polovině roku. 
Nové přírodní památky se vyhlašu-
jí nařízením Rady Karlovarského 
kraje.

Domy na půl cesty v Nebanicích 
a Kynšperku nad Ohří navštívil 
začátkem dubna náměstek hejt-
mana a krajský radní pro oblast 
sociálních věcí  Miloslav Čermák. 
Zajímal se o způsob financování, 
fungování a konkrétní aktivity té-
to sociální služby, kterou od roku 
2009 úspěšně provozuje nezisková 
organizace Pomoc v nouzi, o.p.s. 
Náměstek se během prohlídky 
obou zařízení potkal nejenom s ve-
dením společnosti a odborným 
personálem, ale také se samotnými 
klienty, s nimiž si povídal o jejich 
zájmech a plánech do budoucna. 

„Setkání s mladými lidmi by-
lo velice příjemné. Bylo vidět, že 
v domě na půl cesty se jim sociální 
pracovníci dostatečně věnují a roz-
víjí jejich dovednosti, aby jim tak 
pomohli postavit se na vlastní no-
hy a zdárně vykročit na cestu živo-
tem,“ prohlásil náměstek Miloslav 
Čermák po návštěvě Domu na půl 
cesty v Nebanicích.  

O tom, že se v mnoha případech 
daří klienty nasměrovat a vést 
správným směrem, svědčí příběh 
23letého Martina, jenž před lety 

zůstal zcela bez domova, avšak 
díky tomu, že v domě na půl ces-
ty našel bezpečné zázemí, může 
dnes studovat a připravovat se na 
své budoucí zaměstnání. „Již brzy 
mě čeká maturita, takže se učím, 
abych ji zvládnul,“ svěřil se klient 
Martin. „V domě na půl cesty mi 
hodně pomáhají. Navíc jsem tu 
dostal možnost si zdarma udělat 
řidičský průkaz na osobní auto-
mobil. To je pro moji budoucnost 
hodně důležité.“ 

V domě na půl cesty mohou 
bydlet zletilí klienti zpravidla do 
26 let věku, kteří mají zkušenost 
s životem v dětských domovech, 
léčebnách, ve výkonu trestu ne-
bo výchovných ústavech a chtějí 
spolupracovat na zlepšení své si-
tuace. „Podporujeme klienty, aby 
si uvědomovali své schopnosti, 
orientovali se ve společnosti a měli 
větší šanci zařadit se mezi ostatní 
populaci, nežít na jejím okraji a ne-
být závislí na sociálních službách,“ 
uvedl vedoucí domu na půl cesty 
Ondřej Žák. „Určitou zvláštností 
naší služby je, že v zařízení mohou 
bydlet i klienti se svými dětmi. Dá-

le jim nabízíme možnost bydlení 
v takzvaných startovacích bytech.“ 

Součástí práce s mladými lidmi 
jsou i sociálně terapeutické čin-
nosti. V dílnách pod odborným 
vedením se tak klienti učí vyrábět 
šperky, svíčky nebo čokoládové 
bonbóny. „Pokud víte o někom, 
kdo se nachází v těžké životní si-
tuaci a potřebuje pomoci, nasmě-
rujte ho do naší služby. My mu 
poskytneme bezpečné prostředí, 
pomůžeme najít práci a ekonomic-
ky se stabilizovat,“ doplnil Ondřej 
Žák. 

Domy na půl cesty jsou aktuál-
ně zařazeny do sítě poskytovatelů 
sociálních služeb Karlovarského 
kraje. „Naše organizace se neu-
stále snaží rozvíjet nové možnosti 
podpory klientů. Tato služba je po-
dle mne užitečná a úspěšná, přesto 
máme stále co zlepšovat. V tom 
by nás podpořilo, kdyby ubyla 
administrativní zátěž a současně, 
aby úředníci MPSV a Krajského 
úřadu lépe spolupracovali a zajis-
tili stabilní financování sociálních 
služeb“ poznamenal  Robert Pisár, 
ředitel Pomoci v nouzi, o.p.s.
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Náměstek hejtmana Miloslav Čermák při návštěvě domu na půl cesty

Přírodní památkou se nově stane také území Tisovec u Kraslic

Již třetím rokem se bude sna-
žit Karlovarský kraj ve spolupráci 
s Českomoravskou mysliveckou jed-
notou snížit počet srážek motoristů 
se zvěří prostřednictvím pachových 
ohradníků. Na jejich pořízení včetně 
aplikace odpuzovače přispěje okres-
ním mysliveckým spolkům 100 tisíc 
korun. 

 Dotaci Karlovarský kraj poskytu-
je z důvodu snížení narůstajícího 
počtu dopravních nehod, které jsou 
způsobeny střetem zvěře s auto-

mobily na silničních komunikacích 
a z důvodu příznivých výsledků z vy-
hodnocení účinnosti instalovaných 
pachových ohradníků za roky 2014 
a 2015. „Jedenadvacet úseků bylo 
až na dva vyhodnoceno jako úspěš-
ných, tudíž se zde počet střetů opro-
ti předcházejícím rokům snížil,“ 
uvedl náměstek hejtmana Miloslav 
Čermák.

Pachové ohradníky se umisťují na 
stromy, patníky nebo kůly. Na ně se 
aplikuje speciální pěna, která má 

trvanlivost 3 až 5 let a je zcela eko-
logická. Pěna se pak alespoň dva-
krát ročně plní účinnou látkou. Ta 
zvěř upozorňuje na blízké nebezpečí 
a zvyšuje její pozornost. Přestože 
pachové ohradníky nenahrazují 
oplocení silnic, dokážou až s 80% 
účinností zabránit zvěři ve vstupu na 
vozovku. Okresní myslivecké spolky 
vytipovaly přibližně 57 kilometrů 
úseků silnic na základě žádostí od 
uživatelů honiteb, kde dojde k umís-
tění pachových ohradníků.

Karlovarský kraj přispěje na pachové ohradníky

Domy na půl cesty 
pomáhají mladým 
lidem na cestě životem

Chystá se vyhlášení nových přírodních památek

POZVÁNKA

Den Cyklostezky Ohře 
Přijeďte si pro odměny

Karlovarský kraj a město Cheb zvou malé i velké cyklisty na 2. ročník Dne Cyklostezky 
Ohře. Akce pořádaná 28. května 2016 v příjemném areálu Krajinky v Chebu pod hradem 
nabídne přihlášeným účastníkům za odměnu drobné dárky, občerstvení a spoustu zá-
bavy. Všichni, kteří se včas jednoduše zaregistrují na internetových stránkách kraje, si 
pak v některém z devíti informačních center (Cheb, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, 
Aš, Kynšperk, Sokolov, Loket, Karlovy Vary, Ostrov) vyzvednou identifi kační pásku. Po 
příjezdu do areálu Krajinky dostanou tito cyklisté od 11 do 16 hodin v promostanu Karlo-
varského kraje jako dárek trička, drobné dárky s refl exními prvky, minerálku od Korunní, 
malé občerstvení a o zábavu se postará i folková kapela. Pro děti bude ve spolupráci 
s BESIPEM připravena jízda zručnosti a prezentace správné výbavy bicyklů. Účastníci 
si mohou zároveň díky volné vstupence zdarma prohlédnout Chebský hrad, včetně nově 
otevřených kasemat.  

GRAFICKÝ MANUÁLGRAFICKÝ MANUÁL

Prostranst ví  Před sklárnou Moser v  karlových varech,  dvorech

moser, a.s., kPt. Jaroše 46/19, 360 06 karlovy vary - dvory, t: 800 166 737, +420 353 416 242, e: custoMerservice@Moser-glass.coM

H U D e B N Í  s K U P I N Y ,  a N I m a č N Í  t ý m  s  P Í s N I č K a m I 
I  s o U t Ě Ž e m I  P r o  D Ě t I ,  L o s o V Á N Í  o  C e N Y

 Prohlídka sklářského muzea s videoprojekcí o historii a výrobě křišťálu  Prohlídka sklářské hutě 
s odborným výkladem (poslední prohlídka ve 14:30)  Prezentace mistra rytce, ručního zlacení 

křišťálu, brusičská expozice  Prodej křišťálového skla za mimořádně výhodné ceny 
 Bohatý zábavný program pro děti i dospělé  Občerstvení a parkování zajištěno  

www.moser-glass.com
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sklárny mOser

DeN oteVřeNýCH 
DVeřÍ

14. 5. 2O16, 8:00 - 15:00 hodin

hLAVnÍ hoST: PAVEL VÍTEK

Výkup 
starého papíru

za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  



Hejtman Karlovarského kraje 
Martin Havel pozval zástupce 
firem z oblasti sklářského prů-
myslu ke společné diskusi o po-
třebách zaměstnavatelů v tom-
to oboru. Pokračoval tak v sérii 
obdobných setkání s lidmi  
z dalších regionálních průmys-
lových odvětví.

Představitelé jednotlivých 
společností se shodli na tom, 
že v současnosti je situace ve 
sklářství dobrá, firmy v kraji 
mají dostatek zakázek a daří se 
výrobě uměleckého i průmys-
lového skla. Podle Petra Šulce, 

ředitele sklárny Moser, která 
se zabývá tvorbou uměleckých 
děl z křišťálového skla, je dnes 
Moser tradiční nezávislou fir-
mou se silnou značkou. „Potý-
káme se však stejně jako ostatní 
zaměstnavatelé s nedostatkem 
nových kvalifikovaných pra-
covních sil. Potřebujeme, aby 
děti ze základních škol nešly 
většinou na gymnázia, ale učily 
se řemeslo, ve kterém mají jisté 
uplatnění,“ uvedl Petr Šulc. Fir-
ma proto nabízí dobré finanč-
ní ohodnocení a ve zvyšování 
mezd hodlá pokračovat. 

Hejtman Martin Havel sezná-
mil skláře s programem kraj-
ských stipendií, které dostávají 
i žáci oboru zaměřeného na 
výrobu skla. Nabídl jim také, že 
by se firmy mohly účastnit pod-
zimních výstav krajských škol  
a seznámit budoucí středoško-
láky s možností práce v regio-
nálních sklárnách. „Je to běh na 
delší trať přesvědčit mladé, že 
ve sklárně mají podstatně vět-
ší perspektivu, než když z nich 
budou výhledově nezaměstnaní 
vysokoškoláci v oborech, které 
zaměstnavatelé nepotřebují,“ 
dodal hejtman. Jednatel společ-
nosti FLABEG Czech v Oloví 
zabývající se zpracováním skla 
a zrcátek pro automobilový 
průmysl Vladimír Janda po-
tvrdil malý zájem mladých lidí 
o technické obory a připomněl, 
že dalším problémem firem  
v regionu je také zaměstnává-
ní lidí zatížených exekucemi. 
Srážky ze mzdy jsou pro firmy 
administrativně náročné a na 
jejich zpracování je třeba vyčle-
nit dalšího pracovníka. 

Společně se skláři se hejtman 
domluvil na aktivní propaga-
ci odvětví. Umělecká díla ze 
sklárny Moser kraj například 
prezentoval na světové výstavě 
EXPO loni v italském Miláně. 
Karlovarský sklář Milan Mottl 
zase vyrábí skleněné artefakty, 
které kraj uděluje významným 
osobnostem při slavnostních 
příležitostech. 

Na přetěžovaný most přes Ohři 
v Šemnici (na snímku) už kami-
ony nevjedou. Karlovarský kraj 
nechal do zatáčky těsně před úz-
kým přemostěním zabetonovat 
železné sloupy a umístit naváděcí 
svodidla. Zábrany mají odradit 
řidiče, kteří si tudy zkracovali ces-
tu, porušovali pravidla silničního 
provozu a nerespektovali doprav-
ní značky omezující tonáž vozidel.

„Mohutné překážky vymezují 
šířku cesty tak, aby se tu taha-
če s návěsem prostě nevytočily  
a nemohly na most najet. Po mno-
ha jednáních se ukázalo, že jde 
o jediné schůdné řešení, jak před 
pokračující devastací ochránit 
most, který je v majetku kraje,“ 
řekl náměstek hejtmana Jakub 
Pánik. 

Trvalo téměř deset měsíců, než 
dokázal Karlovarský kraj pře-
svědčit kompetentní úřady, aby 
s instalací zábran v Šemnici sou-
hlasily. Pokud by kraj nezasáhl, 
hrozilo další přetěžování mostu 
a zhoršování jeho technického 
stavu. To by pravděpodobně dří-
ve či později skončilo vynuceným 
uzavřením mostu z bezpečnost-
ních důvodů. Obyvatelům obce 

by kvůli objížďce vznikly velké 
komplikace. Náměstek hejtmana 
Jakub Pánik proto vyvolal několik 
jednání i za účasti dopravní poli-
cie, projektantů, silničářů, odbor-
ných úředníků i samotných obča-
nů Šemnice, kteří si stěžovali, že 

jim kamiony rovněž ničí majetek. 
Vedení kraje současně apelo-

valo na společnost Karlovarské 
minerální vody, aby její smluvní 
dopravci respektovali dopravní 
značení a nezkracovali si tudy 
cestu do stáčírny v Kyselce. Vý-
robce minerálek reagoval tak, že 
na problém důrazně upozornil 
všechny dopravce a v prostorách 
nakládky v závodě Mattoni v Ky-
selce umístil informační tabuli 
se znázorněním zakázané trasy. 
Zároveň vypracoval ke smlouvám  
s přepravci smluvní dodatky, po-
dle nichž se firmy vystavují hrozbě 
finanční sankce za každé poruše-
ní zákazu vjezdu. „I přes pokuty 
ve smlouvách na most vjel týdně 
nejméně jeden kamion. Bariéry 
už tomu zabrání a budou chránit 
majetek občanů a kraje,“ dodal 
Jakub Pánik.
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RECEPTY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Maďarská kuchyně se vyzna-
čuje kaloricky bohatými jídly, 
využívá maso, sladkovodní ryby 
a zeleninu, zejména sedmihrad-
ští Maďaři používají hojně ky-
sané zelí. Typickým kořením je 
mletá paprika, buď sladká nebo 
pálivá, která dává jídlu charak-
teristickou chuť i lákavou čer-
venou barvu. Často se používá 
zakysaná smetana. Z pečiva je 
oblíbený bílý chléb. Pokrmy se 
připravují zpravidla na sádle.
Historicky vychází maďarská 
kuchyně z tradice kočovných 
pastevců: jídlo muselo být rych-
le hotové a zasytit, připravovalo 
se ve velkých objemech, odtud 
obliba vaření v kotlíku. Maďar-
skou gastronomii pak ovlivnila 
i kuchyně turecká a rakouská.

Prokládané koložvárské zelí
Kolozsvári káposzta
V kastrolku necháme na sádle 
trochu osmažit cibuli. Připraví-
me si rýži: v sáčku uvaříme tak na 
půl. Pokud máme rýži volnou, tak 
ji propláchneme, na sádle mírně 
opražíme, zalijeme vodou a po-
dusíme. 

Maso: smícháme s drobně na-
krájenou cibulí, osolíme, dáme 
pepř, kmín a sladkou mletou 
papriku. Vmícháme na tenčí 
kolečka nakrájenou klobásu. 
Vrstvíme postupně, Maso, zelí 
a připravenou rýži. Takto po-
stupně vrstvíme ingredience až 
skončíme na vrchu s zelím. Ky-
sanou  smetanu (můžeme trochu 
rozředit vodou) mírně osolíme, 
dáme do ní trochu mleté sladké 
papriky a nalijeme ji na vše v pe-

káčku. Pečeme nejprve přikryté  
v troubě na 200°C, potom odkry-
té asi 45 minut, až zelí na povrchu 
mírně zrůžoví.

Ingredience
0,7 l kysaného zelí (může být  
i sterilované), 2 cibule, sádlo, 
hrnek rýže nebo 1 sáček rýže 
uvařené, 350 g mletého masa, 
sůl, pepř, mletá sladká paprika, 
drcený kmín, 1 klobása, 1 kysaná 
smetana.

Hejtman Martin Havel pohovořil i s ředitelem sklárny Moser Petrem Šulcem 

Hejtman Martin Havel jednal 
se zástupci sklářských firem

Rozhovor s členem představen-
stva Údržby silnic Karlovarské-
ho kraje Janem Burešem.

Cestařina je odpovědná práce  
a dřina i pro zocelené. Do terénu se 
totiž vyráží dnem i nocí, za mrazů 
i plískanic. Snahou je odstranit, 
nebo alespoň co nejvíce omezit dů-
sledky nepříznivého počasí, a tím 
i případné komplikace v dopravě. 
Silničáři však nemají ´padla´ ani  
v ostatních obdobích roku.

Cestáři ÚSKK mají při údržbě 
vozovek určitě napilno. Jak velký je 
vlastně rozsah prací při zajišťování 
sjízdnosti v zimě?

Každou sezónu najezdíme po 
regionu statisíce kilometrů. V po-
slední zimě kolem čtvrt milionu. To 
je jako bychom zhruba šestkrát ob-
jeli zeměkouli. Staráme se přitom 
o všechny třídy silnic, i o pro kraj 
zásadní komunikaci – dálnici D6. 
Úseky, lhůty, způsob údržby a další 
parametry prací nám určují smlou-
vy se správci silnic. V portfoliu má-

me na 2000 km komunikací a od  
1. ledna 2016 našim cestářům ješ-
tě přibylo 30 km v oblasti bývalého 
Vojenského újezdu Hradiště na 
Doupovsku.

Kolikrát denně musí cestáři  
s technikou vyjíždět například  
v horských oblastech?

Na řadu problematických úseků 
musí naše posádky za sezónu vyjíž-
dět každou směnu v určených cyk-
lech mnohokrát za den podle stavu 

sjízdnosti. Třeba jen na 14 km mezi 
Božím Darem a Ostrovem se od  
1. října, kdy zimní údržba začíná, 
do poloviny února, kdy zdaleka ne-
končí, museli otočit bezmála hned 
400 krát, což je jako jet z Karlových 
Varů na Gibraltar a zpět.

Staráte se v rámci dalších zaká-
zek i o jiné silnice?

Zimní údržbu komunikací míst-
ních provádí naši cestáři i pro obce 
Jenišov a Boží Dar, pro města Cheb 
a Toužim, pro některé čerpací sta-
nice PHM, a také pro jiné odběra-
tele, pro Krajský úřad (parkoviště), 
pro mezinárodní Letiště Karlovy 
Vary.

Kolik posypových materiálů ces-
táři při zajišťování sjízdnosti po-
třebovali?

Na první zásahy zimní sezóny 
museli naše posádky vyjet už 14. říj-
na 2015. Do poloviny února 2016 
pak použili 12 100 tun posypové so-
li, 1,6 milionu litrů solanky a 2 900 

tun drtě. Celkový objem ale čekáme 
vyšší, režim zimní údržby totiž kon-
čí až 31. března. Operativně navíc 
zasahujeme i v dalších měsících, 
zvlášť ve vyšších polohách. Letošní 
časté kolísání teplot a vlhkosti se ve 
spotřebě posypů projeví nárůstem  
o 10 procent.

A jak se vám dařilo po ekonomic-
ké stránce? 

V posledních letech máme so-
lidní výsledky nejen v práci pro 
našeho hlavního zadavatele, tedy 
Karlovarský kraj, ale i pro jiné od-
běratele, hlavně v opravách silnic. 
Tam většinou o práci soutěžíme 
s jinými firmami. Například v ro-
ce 2015 jsme položili rekordních  
30 tisíc tun asfaltových povrchů. 
Naši zaměstnanci umí i vodorovné 
dopravní značení nebo údržbu ze-
leně. A protože se nám dařilo, tak 
jsme jim mohli za poslední dva roky 
zvýšit mzdy o 7 procent, o 3,5 pro-
centa vloni i letos, a chceme se o ně 
postarat i v dalších oblastech.

Starat se o silnice není tak jednoduché, jak se může zdát
Extrémní sucho během loňského 

roku způsobilo na území republiky, 
a tedy i v našem regionu, nezanedba-
telné oslabení smrkových porostů. To 
se zřetelně projevilo na vzrůstajícím 
množství stromů napadených kůrov-
cem (lýkožrout smrkový).

 Situaci navíc zkomplikovalo nad-
průměrně teplé zimní období. Kar-
lovarský kraj proto apeloval na pří-
slušné obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností, aby zvýšily dohlídku nad 
majiteli lesních porostů. Ti jsou povi-
nni bránit působení škůdců. „Každý 
vlastník lesa musí dle zákona o lesích 
a vyhlášky o ochraně lesa provádět 
taková opatření, aby zabránil půso-
bení škodlivých činitelů. Musí škůdce 
monitorovat a evidovat, pravidelně 
zamezovat jejich vývoji a dalšímu ší-
ření. Za nedodržení opatření mohou 
následovat sankce,“ uvedl krajský 
radní Josef Hora.

Při zjištění výskytu kůrovce je v prv-
ní řadě nutné, aby vlastník lesa kon-
taktoval svého odborného lesního 
hospodáře, popřípadě pracovníky 
Lesní ochranné služby s ústředím 

v Jílovišti – Strnadech nebo pracov-
níky státní správy lesů. Kraj také na 
svých internetových stránkách zve-
řejnil doporučené technologické po-
stupy při zvýšeném výskytu kůrovce. 
Zájemci si rovněž mohou vyzvednout 
informační materiál Ministerstva 
zemědělství ČR o kůrovci na odboru 
životního prostředí a zemědělství - 
oddělení lesního hospodářství, my-
slivosti a rybářství krajského úřadu.

Kraj varuje před kůrovcem

Přes most v Šemnici si kamiony
už cestu zkracovat nebudou

INZERCE

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Obchodní zástupce
VŠ nebo SŠ vzdělání

výborné komunikační a organizační schopnosti
vysoká míra samostatnosti

praxe v oblasti marketingu výhodou

Marketingový specialista
VŠ nebo SŠ vzdělání nejlépe

v oboru marketing
výborné komunikační a organizační schopnosti

vysoká míra samostatnosti
kreativní a aktivní přístup

pečlivost, zodpovědnost a iniciativa
praxe v oblasti marketingu výhodou

možné na zkrácený úvazek (vhodné pro studenty)

Nabízíme
zajímavá a tvůrčí práce v příjemném pracovním

prostředí a mladém, přátelském kolektivu
firemní kultura založená na otevřenosti

a přátelských vztazích
velmi zajímavé finanční ohodnocení, firemní

notebook, telefon apod.

Jsme komplexní. Spolehliví.
Maximálně efektivní.

Hledáme
obchodního

zástupce
a marketingového

specialistu!
Své CV zasílejte na info@mediaas.cz

www.mediaas.cz



Zoologická a botanická zahrada města 
Plzně vyhlásila u příležitosti letošního 
výročí devadesáti let své existence ve spo-
lupráci s Krajskými listy slevovou akci 
pro obyvatele Karlovarského kraje. Nyní 
nabízí slevový bonus i pro zdejší školy.   

Poskytneme mateřským, základním, 
ale i ostatním školám v Karlovarském 
kraji tyto slevy na vstupném:
Při návštěvě více jak 40 dětí – sleva  
10 % na každou vstupenku
Při návštěvě více jak 60 dětí – sleva 
 20 % na každou vstupenku
Při návštěvě více jak 80 dětí – sleva  
30 % na každou vstupenku.

Nabídnuté slevy jsou platné v období 
od 15. dubna do 30. června 2016 do zoo-
logické a botanické zahrady a specializo-
vané expozixce AKVA-TERA, Palackého 
tř. (Nevztahují se na návštěvu DinoPar-
ku.)

K této jistě zajímavé nabídce přidává-
me ještě další: Škola si může objednat 
bezplatný výukový program v délce 
jedné hodiny. Jejich nabídku najdete na 
rezervace.zooplzen.cz/. 

Zahájení lázeňské 

sezony

Karlovy Vary zahájí novou lá-
zeňskou sezónu ve dnech 6. – 8. 
května třídenními celoměstskými 
slavnostmi, které budou oslavou 
700. výročí narození Karla IV. 
Jedná se o první z celé řady akcí, 
kterými Karlovy Vary v průběhu 
roku vzdají hold svému zaklada-
teli a „Otci vlasti“.

Zahájení slavnostního žehnání 
pramenům 7.5. 10:00 Mlýnská 
kolonáda.

Slavnostní předání dokončené 
pískové sochy Karla IV. v nadži-
votní velikosti 7.5. 14:00 Mlýnská 
kolonáda.

Karel IV. -BUDOVATEL –au-
diovizuální videomapping na 
stěny budovy Alžbětiných lázní. 
Akce bude přístupná veřejnosti 
ZDARMA ve čtvrthodinových in-
tervalech 7.5. od 22:00 do 24:00 
hodin.

Dvůr Karla IV. - dobové ležení 
od Táborských Kupců (ukázka 
středověkého nádobí, nábytku, 
zbraní, soutěže pro děti – lu-

kostřelba, vrhání sekyrek, hod 
oštěpem, souboj na kladině, 
poznávačka, historické puzzle)- 
prostranství u LH Thermal. 8.5. 
13:00 až 17:00 

Co se děje v Kyselce?

Jak pokračuje záchrana areálu 
bývalých lázní v Kyselce i zají-
mavosti z historie se dozvíte při 
komentovaných prohlídkách. 
Trvají přibližně 50 minut. Vstup 
i ochutnávka Ottova pramene 
jsou zdarma. Sraz je u bývalé jí-
delny a restaurace vedle vodopá-
du. A pozor, v závěru prohlídky 
čeká návštěvníky písnička Trpas-
líci z Kyselky. Termíny: 8.5., 24.5. 
vždy od 10 hodin.

Prokletí rodu 

Baskervillů

Hororově detektivní komedie, 
ve které vám představíme nejslav-
nější případ Sherlocka Holmese 
ve zcela novém světle. Kromě 
příběhu známého románu, da-
ného vyšetřováním zločinu na 
venkovském šlechtickém sídle, 
nás ovšem čeká ještě něco navíc - 
osobitý humor mladého souboru 
a zcela nečekané situace, do nichž 
se Sherlock Holmes s dr. Wat-

sonem dostanou. Západočeské 
divadlo v Chebu 2.4. od 19 hodin.

Posel z Liptákova

Divadlo Járy Cimrmana. Expe-
die do kraje Cimrmanova stáří  
a nově objevené hry Posel světla 
a Vizionář. Městské divadlo So-
kolov 3.5. od 19 hodin.

V soukromí divočiny

Výstava fotografií zvířat za-
chycených fotopastmi v NP Šu-
mava. Potkat se s rysem, losem 
nebo kočkou divokou ve volné 
přírodě chce velkou dávku štěstí. 
Nahlédnout do jejich soukromí 
a sledovat jejich život není vů-
bec snadné. Tato výstava nám to 
umožňuje. Pro sledování skrytě 
žijících živočichů se užívá řada 
nepřímých metod a jednou z nich 
je použití fotopastí. Vernisáž 5.5. 
v 18 hodin.

Vítr - Věrný sluha

Slavnostní odhalení kovové 
skulptury, vytvořené během 8. 
ročníku Mezinárodního kovář-
ského sympozia v Bečově nad 
Teplou. Akce je spojená s posled-
ním proběhlým bečovským ko-
vářským sympoziem. Na skulptu-
ře jsou všechna díla, která vznikla 
v roce 2015. Dílo Je vysoké přes 
7 metrů a váží 400 kg. Jedná se 
o dosud největší skulpturu vznik-
lou na bečovském kovářském 
sympoziu. Bečov nad Teplou 
18.5. v 17 hodin. 

DUBEN | 2016 KULTURA  |  KŘÍŽOVKA
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SUDOKUKULTURNÍ TIPY

      www.facebook.com/HavelKV/

Proti domácímu násilí

Domácí násilí má mnoho 
forem, kromě fyzického tý-
rání i to psychické, případ-
ně sociální nebo ekonomic-
ké. Jak jej řešit, to je nároč-
ný úkol pro samotnou oběť, 
ale mnohdy i pro svědky ta-
kových činů, kterými často 
bývají děti. Praktické infor-
mace a účinné rady odbor-
níků v této oblasti najdete 
na níže uvedených strán-
kách:

Intervenční centrum v Kar-
lovarském kraji pro osoby 
ohrožené domácím násilím: 
www.pomocvnouziops.cz

Bílý kruh bezpečí informuje 
o domácím násilí: www.do-
macinasili.cz

Linka pomoci obětem kri-
minality a domácího násilí: 
www.linka-pomoci.cz

Linka bezpečí pro děti i ro-
diče: www.linkabezpeci.cz

Užitečné informace týkající 
se šikany: 
www.minimalizacesikany.cz

HEJTMAN
MARTIN HAVEL
DOPORUČUJETajenka křížovky z minulého čísla zněla: Dům New York v Kynžvartu 

Výhercům, kterými jsou Alfred Petřík z Nového Sedla, Monika Nováková z Kraslic a Jakub Nosál z Chodova,
 gratulujeme. Zasíláme jim publikace o našem kraji. 
Tato kamenná stavba pochází z roku 1724 a je jediná svého druhu v Aši. Dříve spojovala evangelický kostel a nedaleký hřbitov. Obojí zaniklo v minulém století.
Vyluštěnou tajenku spolu s vaší adresou posílejte do 5. 5. 2016 na e-mail: veronika.severova@kr-karlovarsky.cz 
nebo na poštovní adresu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Veronika Severová, Závodní 353/88, 36006, Karlovy Vary.

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA ZAJÍMAVOSTI KARLOVARSKÉHO KRAJE

Na školní výlet letos do ZOO Plzeň
Adresa školy:........................................................................
Počet zúčastněných dětí: ...............................................
Slevová narozeninová akce pro školy 
Karlovarského kraje

Slevy: nad 40 dětí – 10 % 
             nad 60 dětí – 20 %

             nad 80 dětí – 30 % 

Platnost:15. dubna – 30. června 2016 (ne Dinopark)
Sleva je podmíněná platbou za všechny děti současně. 

ZOO Plzeň nabízí 
slevy pro školy

o  Výhodný dodavatel plynu a elektřiny
o  Bez skrytých poplatků a sankcí!
o  PROGRAM BENEFITŮ s výhodami pro Vás
o  Servisní tým plynových zařízení v regionu

Ušetřete

s námi

až 30%

nákladů.

606 939 959     www.kvplyn.cz
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I naši občané mohou získat příspěvek
na dojíždění za prací

S potěšením mohu konstatovat, že 
se mi na základě jednání s generální 
ředitelkou Úřadu práce Kateřinou 
Sadílkovou podařilo domluvit, aby 
byl Karlovarský kraj zařazen mezi 
ty regiony, jejichž obyvatelům začal 
Úřad práce ČR (ÚP ČR) od dubna 
letošního roku poskytovat takzvaný 
„příspěvek na dojíždění“. Získat jej 
mohou uchazeči o zaměstnání, kteří 
nastoupí do práce mimo své bydliště. 

Úřad práce začal příspěvek posky-
tovat od 1. dubna kromě Karlovar-
ského také v Ústeckém, Jihomorav-
ském, Olomouckém a Moravsko-
slezském kraji. Jsem toho názoru, 

že příspěvek může významně pomoci 
těm lidem, kteří kvůli financím na 
dopravu do práce váhali, zda nové 
místo přijmout. A právě náš kraj je 
jedním z těch, kde je třeba zaměst-
nanost posílit a lidem pomoci od-
stranit překážky bránící nástupu do 
zaměstnání. 

Požádat si o něj mohou klienti, 
kteří jsou v evidenci Úřadu práce 
ČR déle než 12 měsíců. Žádost může 
podat také uchazeč či zájemce o za-
městnání, který je bez práce i kratší 
dobu, pokud o ni přišel v důsledku 
hromadného propouštění. Výše pří-
spěvku se bude pohybovat v rozmezí 
od 1 000 Kč do 3 500 Kč měsíčně po-
dle dojezdové vzdálenosti. 

Pozvala jsem generální ředitelku 
Úřadu práce ČR Kateřinu Sadílko-
vou přímo do Karlovarského kraje, 
konkrétně do obce Nová Ves, která 
patří mezi místa v kraji se špatnou 
dostupností do zaměstnání. Společ-
ně jsme diskutovali o možnosti do-

sažení výjimek z pravidel programu 
podpory veřejně prospěšných prací, 
který organizuje Úřad práce ČR. 
Výsledek je velmi pozitivní - o účast  
v programu se může ucházet jedi-
nec, který je dlouhodobě nezaměst-
naný, což je podle zákona 12 a více 
měsíců, ale s přihlédnutím k praxi 
se uchazeči mohou evidovat na ÚP 
ČR již po třech a pěti měsících. Vy-
definovali jsme výjimky u těchto pra-
videl, které se týkají právě menších 
obcí z odlehlých oblastí.

Pro ně platí, že s nimi obec může 
uzavřít smlouvu opakovaně, více 
než čtyřikrát (tj. více než na 4 roky). 
Cílem je, aby byli stále zaměstna-
ní, měli pracovní návyky a dali tak 
příklad své rodině a svému okolí. 
Musí jít buď o osoby starší padesáti 
let nebo mladší třiceti let, případně 
zdravotně postižené občany, o oso-
by sociálně vyloučené, nebo rodiče, 
kteří se starají o nezletilé dítě do 
patnácti let. 

Markéta 
Wernerová,
zastupitelka 
Karlovarského 
kraje
ČSSD

Také legislativa by měla více podporovat
 technické obory

Téma podpory technického vzdě-
lávání není v žádném případě téma 
nové. Já osobně, jako dlouholetý 
učitel a ředitel technické školy, jsem 
vždy podporoval tento druh vzdělá-
vání. Však ze strany zaměstnava-
telů, zřizovatelů, ale i hospodářské 
komory je stále slyšet alarmující 
volání: „Potřebujeme absolventy 
technických škol!“

Je to nutné, vždyť českému prů-
myslu již nyní chybí přes 100 tisíc 
pracovníků s technickým vzděláním 
a situace se dle dostupných prognóz 
má dále zhoršovat. Nyní firmy po-
ptávají nejen středoškoláky s ma-
turitou a učně, dvě třetiny z nich 
potřebují také vysokoškoláky tech-
nického zaměření. 

Aktivit na uvedenou podporu se 
objevuje dost. Ať už na straně pro-

fesních komor, které spolu se všemi 
zúčastněnými stranami uzavřeli 
v loňském roce Národní dohodu 
a následně 13 sektorových dohod 
nebo na straně zřizovatelů třeba 
formou stipendií.

Dle mého názoru by se hlavni po-
zornost měla upřít na budoucího 
studenta. Jeho výchova a motivace 
ke studiu technických oborů musí 
začít již na základní škole, kde se 
žák rozhoduje o svém budoucím 
zaměstnání. Vymizely hodiny prak-
tického vyučování, kde si mohli žáci 
osvojit práci s pilkou, kladivem nebo 
šroubovákem. Pro rozvoj dovedností 
a následnou motivaci by bylo vhod-
né, tento druh výuky opět do škol 
vrátit.

O to víc mne překvapila novela 
školského zákona. Vláda, podle této 
novely,  stanoví svým nařízením ně-
které obory vzdělání, u nichž  bude 
matematika povinným maturit-
ním předmětem. Z celkového počtu 
několika set oborů vyučovaných 
na středních školách ministerstvo 
školství vybralo 66 oborů vzdělává-
ní, kde se bude povinně maturovat 

z matematiky.
Jak se tedy bude nevyhraněný žák 

základní školy rozhodovat pro své 
další studium ? Jednoznačně si zvo-
lí lehčí obor, kde se z matematiky 
maturovat nebude. Tím ale dojde ke 
snížení počtu žáků základních škol, 
kteří budou nastupovat do technic-
kých oborů. Takže efekt novely škol-
ského zákona bude přesně opačný.

Jako poslanec Parlamentu České 
republiky jsem předložil pozměňo-
vací návrh, který by tento paragraf 
novely školského zákona změnil. 
Výsledkem měla být povinná matu-
rita z matematiky pro všechny stu-
dijní obory  nebo pro žádné. Tím by 
jednak byly vyslyšeny profesní svazy 
a hlavně by žádné obory nebyly tak-
to jednoduchým způsobem prefero-
vány. Bohužel nebyl schválen.

Snažíme se studenty motivovat ke 
studiu těchto nedoceněných smě-
rů všemi způsoby a není tento krok 
krokem zpět ?

A tak se vracím na začátek s další 
otázkou, zda je podpora technické-
ho vzdělávání opravdu dostatečná. 
Já myslím, že ne!

Josef Novotný,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Ohrožuje u nás policie demokracii
a občanské svobody?

Policie stejně jako další mocenské 
struktury státu jsou placeny z veřej-
ných prostředků, které stát získává 
z našich osobních či podnikatelských 
daní. Je proto zcela na místě, abych 
se jako veřejně volený zastupitel vy-
mezil a ohradil, pakliže nabývám 
přesvědčení a obavy, že tyto struktury 
selhávají. 

Policie ČR před několika lety přešla 
na velmi aktivní mediální pozitivní 
sebeprezentaci, aby zlepšila své tr-
vale pošramocené veřejné image. Pa-
radoxně se tak dělo v době působení 
nejnebezpečnějšího ministra, pana 
Ivana Langra, pod jehož vedením do-
sáhla korupce v ČR asi nejvyšší kul-
minace. Patrně aby tento dojem pře-
hlušil, jezdil po vybraných městech 
a otevíral kontaktní místa. Cílem 
bylo zpříjemnit sbližování policejního 
sboru s veřejností. Součástí tohoto 
snažení také bylo přemalování auta 
hesly „pomáhat a chránit“.  

Až čas, který přežil nejen minist-
rování Langerovo, ale následně i Pe-
cinovo, Johnovo, Kubiceho a dnes 
zažívá  kindlovsky vzdělaného pana 
Chovance, ukazuje, dobré i zlé, co se 
v policii dělo a děje. Pod svícnem jejich 
majestátů obklopených mocenskou 
svitou bujaře kypí život jimi řízených 
policejních struktur na ministerstvu 
i v krajích, včetně našeho Karlovar-
ského kraje. Velitelské kádry mají 
své kořeny mnohdy v dávné minulosti 
a tak i jejich praktiky mnoho nového 
nepřinesly.

Před listopadem i po listopadu 
1989 jsem měl řadu možností vnímat 
fungování policie nejen zprostřed-
kovaně, ale také bezprostředně díky 

svým veřejným aktivitám a také při 
svých četných výsleších a vyšetřová-
ních, které mi to přineslo. Pořádal 
jsem mnohá protestní veřejná shro-
máždění, při kterých jsem byl policií 
vždy velmi bedlivě střežen, přesto ten-
to výkon policistů kladu policii ku cti, 
neboť probíhal doposud vždy korekt-
ně, přesně na té hraně vzájemnosti, 
kterou mezi našimi právy zákon sta-
novuje. Méně pak ctím, že jsem jako 
extrémista trvale šmírován, neb mám 
zavedený policejní dozor, stejně jako 
mínus vedu svůj výslech v souvislosti, 
když mi byl před několika lety publi-
kován kritický názor na adresu ne-
fungování policie. Z těchto souvislostí 
vyplývá, že jsem měl řadu možností 
poznat také několik skvělých policis-
tů, jejichž práce si hluboce vážím, 
pokud jí dělají čestně a poctivě a při 
každé příležitosti to také zdůrazňuji. 

Na druhou stranu však vidím zne-
pokojující trendy. Ty pokládám do-
konce za tak závažné, že v nich vidím 
ohrožení podstaty našeho demokra-
tického systému. Tato ohrožení vní-
mám ve dvou rovinách. 

První se vyvinula za více než 10 let 
protikorupčních konfrontací v kau-
zách, ve kterých byly v každé způso-
beny ztráty ve stovkách či desítkách 
milionů korun u každé z nich. Jsou 
to kauzy od losovačky a přidělování 
zakázek, přes prodeje nemovitostí, 
až po celý machinační systém dotací 
ROP. Přesto policie nedokázala žád-
nou z nich došetřit. V tomto ohledu 
korektně dodávám, že součástí vy-
šetřovacího systému je také státní 
zastupitelství, které je postaveno nad 
policejní vyšetřování. Nicméně nulový 
výsledek jejich společné práce a něko-
lik miliard v nenávratnu to jistě ne-
jsou obhajitelné mety. Korupce a pro-
nikání jejich struktur do správního 
a politického systému je bezprostřed-
ní hrozbou podstaty zdravého státu, 
sekundární je pak reflexe znechucené 
veřejnosti, ve které se hromadí bez-
naděj a vztek, který vede ke vzhlížení 

k nestandardním, nedemokratickým 
řešením. Vidíme vzývání totalit (ko-
munismu i fašismu), nebo slepé na-
děje v oligarchy a bohatě načančané 
marketingové volební strany (obé se 
u nás v posledních 10 letech značně 
rozvinulo). To vše se právě v našem 
kraji odvíjelo vrchovatě.

Druhá rovina je důsledkem eskala-
ce činností prezidenta Zemana, které 
prezentuje jako „české zájmy“ do po-
stkomunistických států. Ty jsou však 
v přímém rozporu s naší zahraniční 
politikou a s demokratickou orientací 
na spolupráci a partnerství v míro-
vých demokratických strukturách eu-
ro-atlantických zemí. Čeští občané to 
dávají něžně a kultivovaně najevo svý-
mi více pasivními způsoby, jakými byl 
nesouhlas občanů při Zemanově ná-
vštěvě v Bochově, nebo čerstvé čínské 
excesy proti Čechům s menšími tibet-
skými vlajkami. Policie sehrála velmi 
kontroversní roli, pakliže lustrovala 
účastníky a dokonce je zatýkala nebo 
u nás v kraji šikanovala předvolánka-
mi k podání vysvětlení. Toto chování 
policie je zcela za výše zmíněnou hra-
nou vzájemnosti vůči občanům.

Protože také politické reprezentace 
v kraji doposud preferovaly jak proti-
korupční apatii, tak také regionální 
orientaci do Ruska, Severní Korey 
a Číny a aktivně poklonkovaly excen-
trickému prezidentovi i čínským ná-
jezdníkům. Je jistě také patřičné na 
tomto místě připomenout srovnání, 
pokud se do Karlových Varů mohli 
sjet náckové ze střední Evropy a de-
monstrovat pod policejní ochranou 
našeho kraje. Kritizuji chování po-
litických a policejních špiček pokud 
pod jejich vedením dochází k těmto 
situacím a žádám o jeho přehodno-
cení. Uvítám, pokud politická repre-
zentace kraje předloží krajskému 
ředitelství policie jednoznačné sta-
novisko v oblasti kriminality bílých 
límečků i ve věci občanských svobod 
při veřejném vyjadřování názoru ob-
čanů.

Jiří  Kotek
zastupitel
Karlovarského 
kraje,
ALTERNATIVA

K romantické procházce le-
sem s pozoruhodnými výhledy 
na město Nejdek vybízí jedna 
z nejkrásnějších křížových cest 
v kraji. Vznikla už před více než 
sto padesáti lety a svou délkou 
přes 1,5 kilometru nemá v ši-
rokém okolí obdoby. Nejdecká 
křížová cesta se čtrnácti pout-
ními zastaveními se klikatí na 
zalesněném svahu Křížového 
vrchu přímo nad centrem měs-
ta. Z několika vyhlídkových 
míst, včetně plošiny na vrcholu 
kopce, mohou návštěvníci pát-
rat očima v hlubokém údolí říč-
ky Rolavy a z výšky spatřit vel-
kou část historického i součas-
ného Nejdku. Samotná křížová 
cesta byla postavena v letech 
1851 až 1858 díky mecenáš-
ce Anně Häcklové. Poutníkům 
sloužila až do 2. světové války, 
pak postupně chátrala. Až v ro-
ce 2008 ji opravilo a nechalo 
slavnostně vysvětit místní ob-
čanské sdružení spolu s měs-
tem. Čtrnáct kapliček zdobí 
vkusné umělecké reliéfy s bi-
blickými výjevy. Autorem reli-
éfů je místní výtvarník Heřman 
Kouba, zdobné prvky vyrobil 
nejdecký kameník Stanislav 
Nádeníček.

Více informací o zajímavostech 
v okolí Nejdku nebo o možnos-
tech ubytování najdete na por-
tálu cestovního ruchu Karlovar-
ského kraje Živý kraj: 
www.zivykraj.cz 

ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY
Tip na výlet: romantická křížová cesta v Nejdku 

Víte, jaký měl Karel IV.
vztah k městům
Loket a Lauf (u Norimberka)?

&LOKET
LAUF

od
KAREL IV. - LOKET & LAUF

ČERNÁ VĚŽ, LOKET
2016

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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  Velký den aerobiku a Hip Hopu 
se blíží a hostit ho budou Karlovy 
Vary! Ve dnech 24. – 28. května se 
totiž v hotelu Thermal uskuteční 
FISAF International Fitness & HIP 
HOP UNITE Championships 2016. 
V centru magických Karlových Varů 
tak uvítáme závodníky z Belgie, 
Dánska, Finska, Francie, Holand-
ska, Itálie, Maďarska, Německa, 
Polska, Ruska, Švýcarska a domácí 
České republiky. 

Závodníci České republiky pat-
ří dlouhodobě k nejlepším, jak ve 
sportovním aerobiku, tak v kategorii 
fitness. I letos budeme mít svá želíz-
ka v ohni v mnoha kategoriích. Ve 
většině zemí teď probíhají jejich ná-
rodní nominační závody a ti nejlepší 
z každé země se přijedou utkat nej-
prve v květnu na ME v Karlových Va-
rech a potom v říjnu na MS ve Vídni. 

Nejširší veřejnost je srdečně zvána 
24. – 28. května do hotelu Thermal 

v Karlových Varech a že o netradič-
ní sportovní zážitky nebude nouze: 
První tři dny se bude soutěžit ve 
sportovním aerobiku (kategorie 
mužů, žen, párů a trií) a fitness (fit-
ness aerobic grande a petite a fitness 
step grande a petite).  Ve všech uve-
dených disciplínách uvidíme kadety 
(11 – 13 let), juniory (14 – 16 let) 
a dospělé (nad 17 let).

Druhé dva dny se sportovní účast-
níci promění v tanečníky evropského 

šampionátu a bude se soutěžit v Hip 
Hop kategoriích (small crews, big 
crews a battles). I zde se utkají různé 
věkové kategorie: kadeti, junioři, do-
spělí a nově také senioři (nad 35 let). 
Záštitu nad touto velkou sportovní 
akci přijali Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, předseda 
České unie sportu a hejtman Karlo-
varského kraje. Ti všichni vás spolu 
s organizátory zvou do Spa hotelu 
Thermal povzbudit naše závodníky.

Světová špička v aerobiku míří do Karlových Varů

RestauRant u Bílého koníka
kostelní Bříza 16, n50°06'58 e12°37'18

Prijd'te ochutnat

DoPoRučujeme RezeRvaci místa

www.ubilehokonika.cz | tel.: 352 601 217,351 161 351

Kamenné zdraví, s.r.o.
������������������������������������������������������������������������������������

www.kamennezdravi.cz

MINERÁLY V KAPSLÍCHMLETÉ MINERÁLY V PLECHOVCE

2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus

4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks

od 12 ks = 460 Kč/ks

2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus

4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks

od 12 ks = 661 Kč/ks

595 Kč/400 g 
vč. poštovného, 
vydrží 2 měsíce.

798 Kč/400 g 
vč. poštovného, 
vydrží 2 měsíce.

Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v ceně 150 Kč zdarma.
Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2 462 Kč (+ kniha zdarma).

Denní náklady na užívání jsou v hodnotě jedné pralinky, 
sladké oplatky nebo, chcete-li, dvou cigaret.

MÁ JEŠTĚ NĚKDO NĚCO PROTI SCHINDELEHO MINERÁLŮM?
ÚČINKY SCHINDELEHO MINERÁLŮ POTVRZENY
NEZÁVISLOU UNIVERZITNÍ STUDIÍ!
��� �������� ������� �������������� ������������ ������������ ��������������� �������� ���������� ��� ����� �����
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Nejenže jsou díky této studii vyloučeny jakékoliv pochybnosti ohledně zdravotní nezávadnosti. 
Studie pozvedla Schindeleho minerály na unikátní přírodní produkt a ohlasy, které pravidelně 
zveřejňujeme, pokud jim snad někdo nevěřil, získávají úplně jinou vypovídací hodnotu. 

Zlepšení (%) při silných projevech na počátku 
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SCHINDELEHO MINERÁLY
Náhoda? Placebo? Nebo dokonce podvod?
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M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

Kraj ocenil úspěšné mladé olympioniky
Medailisté z Her VII. zimní olym-

piády dětí a mládeže si  na krajském 
úřadě převzali odměny v podobě 
šeků na sportovní vybavení. Radní 
pro oblast školství, mládeže a tělo-
výchovy Edmund Janisch poděko-
val i jejich trenérům a rodičům. 

Do Ústeckého kraje, kde se v le-
tošním roce konaly Hry VII. zimní 
olympiády dětí a mládeže, odjela 
z našeho regionu 87 členná výpra-
va. Sportovci soutěžili v disciplí-
nách, jako bylo alpské lyžování, 
akrobatické lyžování, běžecké 
lyžování, biatlon, krasobruslení, 
lední hokej, rychlobruslení, snow-
boarding a šachy. Oproti předchozí 
zimní olympiádě si naši nejmenší 
polepšili a domů si nakonec odvezli 
sedm medailí.

Nejúspěšnější jednoznačně byla 
talentovaná snowboardistka Marie 
Kreisingerová (na snímku s kraj-
ským radním Edmundem Janis-
chem), která vybojovala jednu zla-
tou a dvě bronzové medaile. Hned 
za ní se umístil Roman Zaňka, jenž 
ve stejném sportovním odvětví 
obsadil skvělé druhé a třetí místo. 
Úspěch snowboardistů završil Se-
bastian Horník se stříbrnou medai-
lí. Krásný výkon předvedl i kraso-
bruslař Matyáš Bělohradský, který 

si na ledě vybruslil zlato.
První dva jmenovaní medailisté se 

zúčastnili setkání na krajském úřa-
dě, kde jim radní pro oblast školství, 
mládeže a tělovýchovy Edmund 
Janisch slavnostně předal šeky na 
sportovní vybavení. Za Sebastiana 
Horníka převzal odměnu jeho otec 
Jan Horník. „Rád bych poděkoval 
všem medailistům za skvělou repre-
zentaci Karlovarského kraje, uděla-
li jste nám opravdu velkou radost. 
Samozřejmě nemohu opomenout 
ani trenéry, kteří se podíleli na pří-
pravě, a rodiče, bez jejichž podpory 
by to také nešlo,“ uvedl Janisch.

Na setkání dorazil rovněž trenér 
z Local parks na Neklidu Filip Maj-
kus, který stojí za úspěchem snow-
boardistů. S radním hovořil neje-
nom o financování sportu, ale také 
například o špatných podmínkách, 
které panují v lyžařských areálech. 
„Potřebujeme, aby děti mohly tré-
novat každý týden. V Čechách ale 
narážíme na to, že to dost dobře 
nejde, a to kvůli špatným sněhovým 
podmínkám,“ upřesnil Majkus. Jan 
Horník pak prozradil, že se plánuje 
výstavba tréninkového střediska na 
Božím Daru, kde by mohla probíhat 
celoroční příprava.

Při tréninku hokejových přípravek bývá na ledě živo, pomáhají i rodiče  

V Karlových Varech se uskuteč-
nilo semifinálové kolo juniorského 
maratonu. Na trať dlouhou 42 kilo-
metrů se postavili žáci ze středních 
škol z regionu. Nejlepší časy zaběhli 
studenti z gymnázií v Chebu, Ostro-
vě a Sokolově. Akce se konala pod 
záštitou hejtmana Karlovarského 
kraje Martina Havla. 

Ve Smetanových sadech byl pro 
závodníky připraven okruh dlouhý 
700 metrů. Závod se běžel formou 
štafety a každý z běžců zdolával 
shodně 4 200 metrů, tedy šest kol. 

Nejlepší čas, 2:50:54, zaběhli stu-
denti z Gymnázia Cheb. Na druhém 
místě se umístilo Gymnázium Os-
trov s časem 2:52:06. Třetí skončili 
žáci z Gymnázia Sokolov, kteří do-
běhli v čase 2:59:43. Na trať se letos 
postavila i učitelská štafeta ze Střed-
ní průmyslové školy Ostrov. Druž-
stvo s názvem „Běžící pohodářky“ 
absolvovalo závod v čase 3:41:37.

První dva týmy postupují do finá-
le, které se poběží v rámci prestiž-
ního Volkswagen Maratonu Praha 
8. května. Vítězové se navíc mohli 

radovat z finanční odměny 5 tisíc 
korun, kterou jim předala rektorka 
Vysoké školy Karlovy Vary Dana 
Roubínková.

Juniorský maraton je unikátní 
sportovní projekt, kterého se každo-
ročně účastní tisíce žáků středních 
škol. Akce si klade za cíl podporo-
vat kladný vztah mládeže ke sportu, 
zdravý životní styl, týmového ducha 
a preventivně působit proti užívání 
návykových látek. Více informací se 
dočtete na internetových stránkách 
běžecké ligy RunCzech.

V juniorském maratonu zvítězili
gymnazisté z Chebu

Poprvé se celorepubliková akce 
Víkend otců rozšířila z prvoligových 
stadionů také na ty druholigové. Jed-
no ligové kolo v jarní části sezóny je

věnováno otcům s dětmi, pro které 
každý klub připravuje speciální pro-
gram. FK Baník Sokolov se této role 
zhostil v rámci 22. kola Fotbalové 
národní

ligy, ve kterém v sobotu 9. dubna 
přivítal klub SFC Opava. Na rodiny 
s dětmi čekala řada soutěží a akcí. Pro 
fotbalové nadšence byly na vedlejším

hřišti připraveny dovednostní dis-
ciplíny a pro jejich účastníky také 
odměny. Malí fandové Baníku mířili 
do fanshopu, kde už čekaly balónky 

v klubový barvách a malování na ob-
ličej. Rodiny se mohly zapojit do velké

rodinné soutěže a ty vylosované si 
odnesly hodnotné ceny. O poločasové 
přestávce se pak rodiny sešly na hrací 
ploše, kde vytvořily skupinovou fo-
tografii s bannerem Díky táto! Podle 
ohlasů si všichni fotbalové dopoledne 
v rámci Víkendu otců  užili a to i přes-
to, že Baník s Opavou remizoval 1:1, 
když o vedení přišel v předposlední 
minutě z pokutového kopu. Fotogra-
fie a video z akce najdete brzy na webu
www.fksokolov.cz .

„Měli jsme velkou radost, že na fot-
bal zamířily celé rodiny. Sobotní do-
poledne na Baníku bylo jako v mra-

veništi a každý si zde našel tu svou 
zábavu. Moc se těšíme, až tato akce 
opět  k nám do Sokolova zamíří“, 
zhodnotila Víkend otců Petra Bože-
ková Makoňová a dodává: „Ještě nás 
čekají tři domácí mistrovská utkání 
v této sezoně. 23.dubna hrajeme pro-
ti FK Fotbal Třinec, 14. května proti 
SK Sigma Olomouc „B“ a posled-
ní zápas je proti FC MAS Táborko 
31.května. Na posledním zmiňova-
ném zápase připravujeme „Sbírku 
hraček“ pro sokolovskou nemocnici 
a zkrátka nepřijdou ani diváci, kteří 
od hráčů A týmu obdrží  upomínkové 
předměty. Neváhejte a přijďte na so-
kolovský fotbal!“

S akcí Víkend otců zamířily na sokolovský 
stadion celé rodiny s dětmi

Hokejový klub HC Energie, to ne-
jsou jen zápasy na vrcholné úrov-
ni, klub věnuje velkou pozornost 
i těm nejmenším v hokejových pří-
pravkách. A jak potvrdila trenérka 
Blanka Jiskrová, je o přípravky vel-
ký zájem.  

„Není našim cílem získat co nej-
více dětí, ale přivést je do klubu 
a nabídnout jim takovou činnost, 
která je bude bavit a motivovat,“ 
zdůraznila Blanka Jiskrová. „Mno-
ho rodičů přijde jen proto, aby se 
jejich děti naučily bruslit. Nebrání-
me se tomu. Třeba v letošním roce 
se naučilo v přípravkách bruslit 
124 dětí v předškolním věku. Ne 
všechny zůstanou, v současné do-

bě do přípravek chodí asi 80 před-
školáků. A v září uvidíme, kolik 
dětí prvních tříd zůstane u hokeje,“ 
vysvětlila trenérka.

Cennou pomocí při práci s dětmi 
jsou i nadšení rodiče. „Jsem rá-
da za pomoc rodičů, kteří jsou na 
bruslích stabilní a nebojí se nám 
pomoct,“ podotkla Blanka Jiskro-
vá. 

 A v jakém věku je nejlepší s brus-
lením začít? Je to individuální. 
„Děti procházejí podle svých do-
vedností třemi různými skupina-
mi. Nezáleží přitom na věku, ale 
především na schopnostech do-
vednostech dětí.  Každé se vyvíjí 
individuálně a my se snažíme jejich 

vývoji přizpůsobit. Začínáme cvi-
čením rodičů i s dvouletými dětmi 
bez ledu. Pokud chtějí, mohou si 
asi ve čtyřech letech přidat přípra-
vu na ledě,“ vysvětlila Blanka Jis-
krová.

Starší děti se pak zapojují do žá-
kovských týmů. „Jako dárek do-
stanou od klubu hokejku a pokud 
si to rodiče nemohou dovolit, za-
půjčíme jim výstroj,“ řekl výkonný 
ředitel pro sportovní rozvoj Broni-
slav Píša. 

V žákovských týmech nechybí ani 
děvčata, ta hrají společně s chlapci.

Práci hokejové přípravky nedáv-
no ocenil i krajský radní radní Ed-
mund Janisch. 

V hokejové přípravce si malé děti
nejen zasportují, ale i pobaví 
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KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje (Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary) 
 
tel. 354 222 300, 354 222 400, 354 222 112 (ústředna), fax 354 222 509 (podatelna), elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2
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