Kraj obnovuje tradici
ocenění ke Dni učitelů

Cheb slaví 950 let od
první písemné zmínky

Kraj ocenil dlouholetou práci pedagogů. Akce se zúčastnila i vítězka ankety Zlatý Ámos.

Vrcholem letošních oslav jsou
historické slavnosti 20.-22. května, přinášíme jejich program.

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Sportovec Karlovarského kraje za rok
2010 Lukáš Bauer v rozhovoru mluví
o uplynulé sezoně i dalších plánech.
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pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Začala první etapa rekonstrukce chebské nemocnice
Nově zrekonstruované prostory, moderní pokoje pro pacienty i potřebné zázemí pro operační sály - to vše v budoucnu naleznou obyvatelé Chebska i celého regionu ve zmodernizovaném pavilonu B chebské nemocnice.

Milí čtenáři,
před časem jsem vás informoval o tom, že by chtěl Karlovarský
kraj uspořádat sérii kulatých stolů
- jednání k problémům, které v budoucnu zásadně ovlivní život obyvatel v našem kraji.
První z větších jednání u kulatého stolu proběhlo před dvěma týdny a zabývalo se především vyuhlením Sokolovské pánve a s tím spojenou zaměstnaností a dalším rozvojem oblasti. Sokolovská uhelná,
největší zaměstnavatel na Sokolovsku, začne postupně utlumovat
těžbu. Proto už dnes musíme řešit
všechny možnosti, jak zajistit lidem
v oblasti nová pracovní místa.
Ze společné diskuze vyplynulo, že
kraj s Radou hospodářské a sociální dohody, Sokolovskou uhelnou
i zástupci obcí vytvoří dvě pracovní
skupiny. Jedna bude mít na starosti vznik a využití nových průmyslových zón.
Jde především o průmyslovou zónu mezi Starým Sedlem a Sokolovem a u Citic, jež je napojena na železnici. Druhá skupina by se měla
zabývat problémy Kraslicka a jeho
rozvojovými možnostmi v oblasti
těžby dřeva nebo turistického ruchu, kde je potenciál pro vznik nových pracovních příležitostí.
Po několikaletém vyjednávání také dojde ke spojení hospodářských
komor v jednu krajskou, čímž se
vytvoří silné zázemí pro podnikatele z celého regionu. Komora bude pomáhat začínajícím podnikatelům formou takzvaných podnikatelských inkubátorů, napomáhat
užší spolupráci škol a zaměstnavatelů nebo v získávání přeshraničních kontaktů.
Pozitivní zpráva v závěru: podle
dosavadních výsledků hospodaření našeho kraje se nám podařilo za
první čtvrtletí naplnit skutečné příjmy v porovnání s ročními očekávanými příjmy na 29 procent, což je
víc než jedna čtvrtina. Kraj v současnosti finančně zajišťuje všechny své činnosti i bez omezování naplánovaných investic. To znamená,
že můžeme pokračovat ve všech
započatých projektech i realizovat
všechny nově připravené pro letošní rok.
Váš hejtman
Josef Novotný

Slavnostním poklepáním na základní kámen zahájil Karlovarský kraj
kompletní rekonstrukci hlavního pavilonu nemocnice v Chebu. Stát bude
celkem 350 milionů korun a rozdělena bude do tří etap. Ta první přijde na
120,3 milionu korun. Práce na ní byly zahájeny v předstihu již k 1. únoru
letošního roku a trvat mají dohromady 13 měsíců. Cílem první etapy rekonstrukce je dostavba bočních částí
tak, aby došlo k vytvoření dispozičního a stavebního trojtraktu.
„Rekonstrukce hlavního pavilonu chebské nemocnice vyplývá z plánu kraje na rozvoj tohoto zařízení a ze
snahy vytvořit pro pacienty příjemné
prostředí při jejich pobytu v nemocnici, která splňuje veškeré požadavky
na poskytování kvalitní zdravotní péče. Dalším krokem bude vybavení nemocnice novými lůžky a přístroji, na
které kraj získal evropskou dotaci,“
uvedl hejtman Josef Novotný.
V přízemí budovy by se mělo nacházet technické zázemí, strojovny, sklady,
šatny personálu, komunikační chodba
na propojení s ostatními objekty. První
nadzemní podlaží nabídne příjezd pro
sanitní vozy s návazností na urgentní
příjem se zákrokovým sálem, odděle-

ní radiologie s přístrojem CT, dále pak
chirurgické a interní ambulance. Zrekonstruován a rozšířen bude hlavní
vstup do objektu.
Druhé nadzemní podlaží bude sloužit společně pro oddělení ARO s kapacitou šesti lůžek a oddělení JIP s osmi
lůžky. V dalších dvou patrech by měla
být lůžková oddělení s kapacitou třiceti
lůžek pro oddělení chirurgie a interny.
Dojde zároveň k vybudování nových
výtahů a schodišť jak pro běžný provoz, tak i pro požární evakuaci. „Součástí modernizace je vybudování podzemního koridoru, jenž spojí rekonstruovaný pavilon B s pavilonem C.
Koridor bude sloužit pro potřeby rozvozu stravy, zásobovacího materiálu
a k převozu pacientů mezi pavilony,“
vysvětlil generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Zdeněk Horák.
Plánovaná délka koridoru je 66 metrů.
Původní budova hlavního pavilonu
byla postavena v roce 1910 a rekonstruována naposledy v šedesátých letech minulého století. Z technického hlediska tak byla již značně zastaralá a nedokázala vyhovět moderním
požadavkům medicíny. Rekonstrukci
provádí sdružení firem vedené společností HOCHTIEF CZ.

Rekonstrukce hlavního pavilonu chebské nemocnice je oficiálně zahájena! První etapa přijde na 120,3
milionu korun a přinese obnovu pravé části pavilonu včetně vybudování spojovacího koridoru mezi
objekty B a C. Dokončena bude na konci února 2012.
Foto KL

Nové letecké linky spojily Karlovy Vary s Jekatěrinburgem a Kyjevem
Nová letecká linka z Karlových Varů
do Jekatěrinburgu zahájila pravidelný
provoz 23. března 2011.
„Jekatěrinburg je důležitý dopravní
uzel, proto věřím, že by nově otevřená linka z karlovarského letiště a zpět

mohla sloužit jak lázeňským hostům,
tak i obyvatelům kraje. Ti by ji mohli využít i jako bránu do vzdálenějších
exotických destinací,“ uvedl hejtman
Josef Novotný.
Linka rozšiřuje nabídku letů z kar-

Ze slavnostního zahájení linky do Jekatěrinburgu

Foto KL

lovarského letiště a reaguje na poptávku ruské klientely. Odhaduje, že zhruba 1/3 turistů ze Sverdlovské oblasti,
cestujících do České republiky v letní
sezóně, směřuje do Karlových Varů.
Novou linku však určitě využijí i občané regionu, pro které se Jekatěrinburg může stát atraktivní vstupní branou při cestách za poznáváním Ruské
federace, v níž je s 1 323 000 obyvateli
čtvrtým největší městem.
„Jsme rádi, že můžeme na našem letišti přivítat nového dopravce, Czech
Connect Airlines, a věříme, že nová
linka přispěje k dalšímu rozvoji našeho letiště, “ řekl ředitel letiště Václav Černý.
Letecké spojení bude zajišťováno letadlem typu Boeing 737–300 a palubní služby budou nabízeny ve dvou cestovních třídách, Business pro 20 cestujících a Economy pro 118 cestujících. „Linka Karlovy Vary - Jekatěrin-

Vouchery podpoří inovační aktivity firem
Chybějící vědeckovýzkumná základna v regionu, malá dostupnost inovační infrastruktury a s ní spojených služeb značně omezují rozvoj kraje z pohledu atraktivity pro nové investice.
Karlovarský kraj by proto chtěl situaci
řešit prostřednictvím takzvaných inovačních voucherů.
„Jedná se o jednorázovou dotaci
zhruba do 150 000 korun poskytnutou podnikateli na spolupráci s inovační nebo vědeckovýzkumnou institucí,
jež by zájemci poskytla vědecké nebo
technologické informace typu poloprovozní zkoušky, náročných testů
a podobně,“ vysvětlil krajský zastupitel Tomáš Hybner s tím, že pro řadu firem v regionu je obtížné hledat potřebné partnery pro své inovační aktivity.
„Vazby v této oblasti jsou totiž stále
nejčastěji navazovány prostřednictvím
osobních kontaktů přímo ve vědeckotechnickém výzkumu. Ten však u nás

ve velké míře chybí,“ dodal Hybner.
Inovační vouchery by zároveň mohly pomoci přesvědčit firmy, že jsou na
trhu poskytovatelé znalostí, kteří jejich
problém umí efektivně a bez rizik vyřešit. Poskytovatelem znalostí mohou
být vysoké školy nebo ústavy Akademie věd ČR, které s firmou uzavřou
smlouvu. Příjemce voucheru může být
obchodní společnost nebo družstvo se
sídlem v Karlovarském kraji podnikající na základě živnostenského oprávnění. Podílet se bude na financování
voucheru zřejmě 25 procenty.
„Stát počítá se zvýšením podílu investic do výzkumu, vývoje a inovací. Vzniknout by měl dokonce národní program inovačních voucherů pro
malé a střední firmy. Aktivita Karlovarského kraje by tak mohla výrazně
zvýšit připravenost firem z regionu na
využití tohoto programu,“ poznamenal Hybner.

Podle jeho slov by chtěl kraj v průběhu jara letošního roku vyřešit financování akce, která by při rozdělení například deset voucherů ročně přišla asi na
dva miliony korun. Na podzim 2011
by podnikatelé mohli uzavřít smlouvy
o poskytnutí příspěvku a na počátku
příštího roku vouchery využít v praxi.
„V budoucnu se mohou právě tyto
regionální firmy zabývající se vývojem,
vědou, výzkumem a inovacemi a poptávající tyto služby stát základnou pro
výběr subjektů do připravovaného Vědeckotechnického parku Karlovarského kraje,“ doplnil Hybner.
Inovační vouchery byly dosud úspěšně aplikovány ve dvou krajích České
republiky. V Jihomoravském kraji bylo
mezi 55 příjemců rozděleno ve dvou
kolech asi 7,2 milionů korun. V Královéhradeckém kraji pak získalo 11 firem
prostřednictvím inovačních voucherů
celkem 1,5 milionu korun.

Boeing 737-300 v barvách CCA na karlovarském letišti
burg je v pořadí již třetí linkou, kterou jsme v tomto roce otevřeli. Především poptávka a také reakce, které dostáváme, jsou jasným důkazem toho,
že nejenom naše linky do Moskvy, Petrohradu a nyní také do Jekatěrinburgu, ale především celá koncepce společnosti Czech Connect Airlines svůj

Foto KL

prostor na trhu má“, vysvětil obchodní ředitel společnosti Hubert Pikl.
O necelý měsíc později, 21. dubna,
zahájila jiná česká letecká společnost,
Aerosvit Airlines, provoz další pravidelné vzdušné linky z Karlových Varů - do ukrajinského hlavního města
Kyjeva a zpět.

Z Chebu do Karlových Varů
už jezdíme po R 6 rovnou

Od 3. dubna je na rychlostní silnici R 6 průjezdný most přes Ohři
u Transmotelu ve směru z Chebu do Karlových Varů. V opačném
směru se ještě do července musíme smířit s objížďkou přes Sokolov, protože nyní probíhá instalace navazujícího mostu nad železniční tratí pro další dva pruhy komunikace. V plném profilu zde
bude R 6 průjezdná do konce letošního roku.
Foto KL

informace z kraje

Kraj obnovuje tradici ocenění ke Dni učitelů
Celkem 26 pedagogických pracovníků ze škol a školských zařízení spravovaných krajem převzalo ke Dni
učitelů v karlovarském divadle Ceny
hejtmana a pamětní listy za dlouholetou práci ve školství.
Ceny hejtmana získali dva pedagogové. Učitelka Střední průmyslové školy keramické a sklářské Karlovy Vary
Miroslava Koubová od roku 1957 vyučovala matematiku a deskriptivní
geometrii, Jiřího Štrunce blíže představujeme v rozhovoru na straně 4.
Pamětní listy a květiny z rukou vicehejtmana Martina Havla, krajského
radního Vratislava Emlera a vedoucí krajského odboru školství Moniky
Šperglové převzali i další učitelé či vychovatelé.
„Chceme obnovit tradici oslavy Dne
učitelů a při té příležitosti pedagogům
poděkovat za jejich práci, které se často věnují i ve svém volném čase. Stejně tak, jako vítáme nově nastupující učitele a loučíme se s odcházejícími, rádi bychom každoročně ocenili
všechny, kteří vzdělávají a vychovávají děti a mladé lidi a připravují je na jejich budoucí profesní působení,“ uvedl krajský radní Vratislav Emler.

Akce se účastnila i čerstvá držitelka ocenění Zlatý Ámos 2011 Petra Šišková, která se podle svých slov dál bude snažit, aby děti společná práce bavila. Insignie, které patří k vítězství v anketě dětí o nejoblíbenějšího učitele, přinesla ukázat krajskému radnímu Vratislavu Emlerovi. Učitelka 2. ZŠ v Sokolově byla vůbec prvním
pedagogem kraje, který se probojoval do celostátního finále tohoto prestižního klání.
Foto KL

Krajský areál zdobí sochy vytvořené motorovou pilou
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HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Dobrý den,
kdy už začne konečně KÚKK řešit kamionovou dopravu do závodu Mattoni v Kyselce nebo si i nadále nechá kamiony do firmy Mattoni ničit silnici
č. 222 a životní prostředí v kaňonu Ohře? Bude páteřní cyklostezka podél
Ohře vedena po zrušené železniční vlečce do závodu Mattoni?
Dobrý den,
poté, co jsem se nedlouho po svém nástupu do funkce seznámil s problematikou okolo ničení silnice II. třídy č. 222, jsem začal prosazovat osazení omezující dopravní značky. To ale nebylo možné, jelikož podle tehdejší legislativy neexistoval pro omezení průjezdu právní důvod. Jinak tomu bylo například na Jáchymovsku a Božídarsku, kde mohl být průjezd
vozidel nad 10 tun zakázán kvůli poddolování, nebezpečnému klesání
nebo nevyhovujícím parametrům vozovky.
Začátkem tohoto měsíce však Ministerstvo dopravy ČR upravilo svůj
právní výklad a stanovisko k této problematice, proto je možné jednání o umístění omezujícího dopravního značení obnovit. Náměstek pro
oblast dopravy Petr Navrátil se má v nejbližší době sejít a na toto téma
diskutovat se starostkou Kyselky Petrou Hoﬀmannovou. Předesílám ale,
že samotné schválení umístění značky má v kompetenci odbor dopravy
karlovarského magistrátu. Ještě bych chtěl dodat, že mě stav uvedené silnice tíží i proto, že do jejích oprav bylo v posledních deseti letech investováno přes 200 milionů korun.
Ke druhé části Vašeho dotazu - po železniční vlečce, která není zrušená, jen zanedbaná a nevyužívaná, cyklostezka podél Ohře podle všeho
nepovede. Její majitel totiž jednoznačně nevyloučil možnost obnovení
provozu. Existuje variantní řešení vedení trasy cyklostezky v úseku Kyselka - Radošov - Velichov - Vojkovice a vyhledávací studie na úsek Vojkovice - Stráž nad Ohří - Okounov. Po dohodě s pořizovateli územních plánů
byla trasa do územně plánovací dokumentace obcí Ostrov (Moříčov), Velichov, Vojkovice, Krásný Les, Damice a Stráž nad Ohří zanesena jako veřejně prospěšná stavba.

Dětí v ašském domově je málo,
přestěhují se do Karlových Varů

Ašský krajský domov pro děti do tří
let se přestěhuje do Karlových Varů.
Radní kraje tak rozhodli poté, co se
po odchodu MUDr. Miroslava Rákose přes veškerou snahu nepodařilo zajistit lékařskou péči o děti, kterých je
zde navíc málo.
Dlouholetý ředitel domova MUDr.
Miroslav Rákos podal k 1. 1. 2011 výpověď. Situaci, kdy by děti neměly celotýdenní lékařskou péči, se kraj snažil předejít s velkým předstihem. Byli osloveni pediatři působící nejen
v Aši, ale i ve Františkových Lázních
a v Chebu, spolupráci ale všichni odCelkem 30 dřevěných soch znázorňujících zvířata nebo jiné přírodní motivy ozdobilo areál krajských úřadů v Karlových Varech - Dvorech. Mladý
mítli. Většinou uváděli, že jsou praregionální umělec Jiří Soubusta je vytváří s pomocí motorové pily. „Sochy budou před budovami krajského úřadu i v okolí dětského hřiště umíscovně velmi vytížení nebo by pro ně
těny v jarních měsících i po celé léto, aby si je mohli prohlédnout návštěvníci institucí i rodiny s dětmi, které sem v odpoledních hodinách chodí
bylo překážkou dojíždění.
a obě hřiště s oblibou využívají,“ uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jaroslav Borka.
Foto KL
„Za dětmi zatím dochází doktor Rákos. Platnost dohody, kterou s krajem uzavřel, ale brzy skončí a novou
uzavřít nechce,“ uvedl krajský radní
pro oblast zdravotnictví Václav LarV druhém dubnovém týdnu se
u středověkého dolu Jeroným u Čis- va s tím, že se o získání lékaře snažil
Další zastávkou na hejtmanově ces- lionů korun,“ poznamenal hejtman.
hejtman Josef Novotný vydal na svou tě se stala zemědělská společnost AgV závěru své cesty hejtman disku- té, kde se zúčastnil odhalení pamět- i starosta Aše Dalibor Blažek, který
první letošní pracovní cestu regionem. ro Otročín, která se může pochlu- toval s žáky a učiteli bečovské ZUŠ ní desky objevitele dolu Františka BaNejprve zavítal do středního odbor- bit tím, že její veškerá produkce mlé- Josefa Labitzkého a putování završil rocha.
ného učiliště v Toužimi. „V současnos- ka je v biokvalitě. „Máme celkem asi
ti se nejvíc potýkáme s nedostatkem 400 krav s roční produkcí 2,2 miliofinancí na mzdy učitelů a s ubývajícím nu litrů mléka. Dodáváme výhradně
počtem žáků,“ informoval hejtmana pro Hollandii v Krásném Údolí, která
Sociální reforma, kterou připravuředitel školy Richard Nykodym.
naše mléko využívá především k výje ministerstvo práce a sociálních věV toužimské společnosti OZAP si robě jogurtů,“ popsal ředitel společhejtman prohlédl modernizovaný nosti František Urik. Josef Novotný se
cí, má podle autorů přinést zjednodušení systému a adresnější pomoc poprovoz specializovaný na výrobu re- na místě zajímal také o nově vystavětřebným. Komise Rady Asociace kragálů a policových systémů. Generální- nou bioplynovou stanici a seznámil se
jů České republiky (AKČR) pro socimu řediteli závodu Josefu Špryňarovi s plánem na vytvoření malé mlékárenální záležitosti, jež zasedala v Hradci
připomněl nabídku Kazachstánu, je- ské výroby.
Společným tématem během diskuze
Králové, ji ale jako celek odmítla a pohož velvyslanec před časem navštívil
žádala o zastavení procesu jejího pronáš kraj a vyjádřil zájem spolupraco- se starosty v Bečově nad Teplou byly
vat s místními firmami v oblasti stro- především opravy komunikací po zisazování.
mě. Starostka Bečova Olga Haláková
jírenství.
Znepokojení nad podobou zákoO možnostech rozvoje cestovního upozornila, že městem s tisícem obynů k zavedení změn v sociální oblasruchu diskutoval Josef Novotný v no- vatel projde ročně 80 000 turistů, což
ti vyjádřil předseda Komise Rady AKvě vznikajícím Infocentru Toužim. nepřináší jen finanční efekt, ale také
ČR pro sociální záležitosti a náměs„Mnohdy nám návštěvníci, kteří si problémy, například s likvidací odpatek hejtmana Karlovarského kraje Miprojeli tuto oblast na kole nebo na ko- du. Toužimští dostali zpět do majetloslav Čermák. „Reforma není po odni, říkají, že je tu krásně jako na Šu- ku města objekt zámku. „Náklady na
mavě, ale navíc podstatně větší klid,“ opravy by však mohly dosáhnout 200
uvedla Kamila Prchalová z občanské- milionů korun, což rozhodně převyho sdružení Cesta z města. Hejtman šuje možnosti města,“ upozornil staBlížící se vyuhlení Sokolovské pánJosef Novotný ji upozornil na pláno- rosta Alexandr Žák. Starostové ocenive vyvolá potřebu pracovních míst
vaný vznik destinační agentury Kar- li možnost získat krajské dotace. „Ani
pro stovky lidí v regionu. Karlovarský
lovarského kraje: „Agentura bude za- v době hospodářské krize jsme nekraj se společně s Radou hospodářské
měřena právě na tyto aktivity a pomů- snížili příspěvek v Programu obnovy
Foto KL a sociální dohody (RHSD) rozhodl řeže vám je dostat do povědomí turistů.“ venkova, v němž je letos přes 18 mi- Ze zastávky v bečovské ZUŠ
šit situaci v předstihu u kulatého stolu.
Kraj a RHSD vytvoří dvě pracovní skupiny. „Jedna bude mít na starosti vznik a využití nových průmyslových zón, které považuji za stěžejní
pro zaměstnanost v tomto kraji,“ uvefičnosti prošetřovaných skutečnosa kolik neoprávněných?
2010 podání občanů?
dl hejtman Josef Novotný. Jde předeZ celkového počtu 109 podání ob- tí, kvůli kterým bylo vyřízení těchto
Celkem se jednalo o 190 podání,
vším o průmyslovou zónu mezi Staz toho bylo 137 stížností, 9 podnětů, čanů bylo 12 oprávněných, 14 částeč- stížností náročnější.
rým Sedlem a Sokolovem a u Citic, jež
Vzpomenete si na nějakou zvláště
24 žádostí a oznámení, 5 petic a 15 ně oprávněných a 97, tedy celých 51
je napojena na železnici.
anonymů. Ve srovnání s předchozím %, neoprávněných. Zbylých 67 podá- zajímavou stížnost nebo žádost?
Druhá skupina by se měla zabývat
Roman Rokůsek
Na žádnou kuriozitu si nepamatuji.
rokem jsme v tom loňském zazna- ní nebylo možno vyřešit v kompetenproblémy Kraslicka a jeho rozvojoNa adresu krajského úřadu každo- menali nárůst podání občanů zhru- ci krajského úřadu, proto byly postou- Vybavují se mi ale stížnosti či podněvými možnostmi v oblasti těžby dřety spadající pod odbory zdravotnicpeny jiným orgánům a institucím.
ročně dorazí nejrůznější žádosti, stíž- ba o 43 %.
va nebo turistického ruchu. „O zpraZa jak dlouho byly v průměru stíž- tví a sociálních věcí. Dotýkaly se totiž
Dá se říci, jakých oblastí se podání
nosti či podněty občanů. Touto agencování vytěženého dřeva přímo v kratěžkých životních osudů lidí, což mysnosti vyřízeny?
dou se zabývá odbor správních agend občanů týkala nejčastěji?
ji bychom chtěli jednat s Lesy ČR, kteVětšina stížností byla vyřízena do 30 lím odpovídá současné náladě ve spoNejvíce podání, 18,9 %, řešil odbor
a dozoru, živnostenský úřad. S řediteré v současnosti vykácené stromy odlem krajského úřadu Romanem Ro- zdravotnictví. Celkem 8,9 % tvořily dnů od přijetí, přičemž lhůta činí 60 lečnosti.
vážejí ke zpracování do pil mimo regiKolik podání občanů eviduje krajkůskem jsme se sešli nad loňskou sta- stížnosti, které řešil odbor sociálních dnů. Výjimku tvořilo několik stížnoson,“ vysvětlil uvolněný krajský zastuvěcí, a 7,9 % stížnosti řešené odborem tí, jejichž vyřízení spadalo do kom- ský úřad od počátku letošního roku?
tistikou.
pitel Tomáš Hybner.
Do 31. března 2011 je evidováno
petence odboru zdravotnictví. Předopravy.
Podle Hybnera má kraj velké rezerKolik podání bylo oprávněných kročení lhůt však odpovídalo speci- celkem 66 podání občanů.
Kolik krajský úřad přijal v roce
vy ve vytváření podnikatelských klastrů, které v jiných krajích čerpají ev-

První letošní cesta hejtmana po kraji vedla na Bečovsko

však rovněž neuspěl.
Krajští radní tak stáli před rozhodnutím o budoucnosti zařízení. Odbor zdravotnictví krajského úřadu
jim předložil tři varianty. Podle první z nich měly být děti přestěhovány
z Aše do Karlových Varů, podle druhé měla v Aši zůstat skupina 15 dětí
a třetí variantou byl přesun karlovarského dětského domova do Aše.
Nakonec bylo rozhodnuto o tom, že
se děti z ašského zařízení k 1. červenci
přestěhují do Karlových Varů. Přihlíželo se také k tomu, že je provoz dvou
budov ve Vladivostocké a Neumannově ulici nákladný, vloni přišel na 27
milionů korun.
V zařízení s kapacitou 90 dětí je
v současné době umístěno 11 dětí,
o které se stará 36 zaměstnanců. Generální ředitel Karlovarské krajské
nemocnice Zdeněk Horák dostal od
radních za úkol, aby zdravotním sestrám z domova nabídl místo v chebské nemocnici.

Navržená sociální reforma by
zhoršila dostupnost pomoci
borné stránce zcela připravena a dostatečně projednána s veřejností,“ uvedl Čermák s tím, že existují reálné
obavy ze zhoršení dostupnosti sociální pomoci pro občany, stejně jako ze
ztráty velkého počtu pracovních míst.
„Ministerstvo jsme proto vyzvali k vypracování dopadů reformy v ekonomické oblasti a oblasti lidských zdrojů,“ dodal Čermák.
Komise zároveň vyzvala ministra Jaromíra Drábka, aby nalezl zdroje k dofinancování sociálních služeb pro letošní rok alespoň na úroveň loňského
roku 2010, což představuje navýšení
dotací o 800 milionů korun.

Cílem je tvorba pracovních míst

Ředitel krajského úřadu informuje

ropské peníze a ovlivňují zaměstnanost v konkrétní oblasti. „Klastry optimálně spolupracují s vysokými školami i vědeckotechnickými parky. To
jsou kroky, které připravuje i Karlovarský kraj. Vykoupili jsme pozemky
od města Karlovy Vary a připravuje se
samotná realizace vědeckotechnického parku, který by měl být napojen na
univerzitní kampus,“ popsal Hybner.
Na vytváření nových pracovních míst
a podporu mladých podnikatelů se zaměří také Okresní hospodářská komora v Chebu. „Rádi bychom našli více příležitostí, jak v mladých lidech podpořit chuť podnikat, ať formou malého kancelářského inkubátoru nebo systémové pomoci při zakládání a provozování vlastní podnikatelské činnosti,“ konstatoval ředitel
Úřadu OHK Cheb Stanislav Kříž.
Na kulatý stůl o budoucnosti Sokolovska naváží podobné akce. Bude následovat kulatý stůl o lázeňství a agroturistice na Karlovarsku, o cestovním
ruchu a průmyslu na Chebsku. Plánuje se i diskuze o budoucnosti školství
a uplatnění absolventů na trhu práce.

z regionu
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Na Gagarina vzpomínali u jeho
pomníku na karlovarském letišti
Padesáté výročí prvního letu člověka do kosmu se slavilo také v Karlových Varech. U pomníku Jurije Alexejeviče Gagarina u budovy karlovarského letiště se sešli představitelé ruského
konzulátu, Plzeňského a Karlovarského kraje, města Karlovy Vary a další.
Mezi přihlížející veřejností byla

EURONEWS

Foto: © European Parliament / Pietro Naj-Oleari

Blamáž o EU vs fakta

i Gagarinova sousedka Livia Ivanovna Cholodova, která na slavného souseda nedá dodnes dopustit. Na 12. duben 1961, kdy Jurij Gagarin ve Vostoku 1 obletěl Zemi, vzpomínal také náměstek hejtmana Jaroslav Borka. „Bylo mi tenkrát devět let, ten pocit, který
jsem měl při zmínce o Gagarinově letu, si ale vybavuji dodnes. Byla to tehdy opravdu událost,“ řekl Borka.
Jak připomněl generální konzul Ruské federace v Karlových Varech Sergej
Ščerbakov, Gagarinův pomník, ke kterému účastníci slavnosti položili záplavu květin, je jediný v Česku. Několikrát se přemisťoval, v dohledné době by ale měl získat konečné stanoviště. Od toho stávajícího, kam je naplánováno parkoviště, se má posunout asi
patnáct metrů doprava.
Slavnosti se měli původně zúčastnit
také Gagarinovi následovníci včetně
Vladimíra Remka, přednost ale dostaly oslavy v Moskvě. Konzulát je proto
pozval na slavnostní večer 22. dubna
do hotelu Imperiál.

Kraj si z veletrhu přivezl cenu pro nejlepší partnery
V březnu se na mezinárodním
světovém veletrhu cestovního ruchu ITB Berlin slavnostně předávaly ceny „Czech Tourism Deutschland
Awards“. Mimořádný úspěch zaznamenal Karlovarský kraj, který se stal
Nejlepším partnerem roku 2010 v kategorii Region České republiky.
Ohodnocen byl především za
úspěšnou spolupráci při organizaci
press a fam-tripů a speciálně za využívání nových inovačních možností při prezentaci v Německu.
„Cena mě těší o to víc, že Německo
je náš silný a tradiční partner, kromě
toho není jednoduché uspět v konkurenci atraktivní nabídky ostatních
regionů,“ uvedl hejtman Josef Novotný, který diplom a porcelánového
medvěda v českých národních barvách v Berlíně osobně převzal.
Ocenění předávalo německé zastoupení agentury Czech Tourism
před více než stovkou hostů z řad
cestovních kanceláří, novinářů, představitelů českých regionů, měst, lázní

Studenti ISŠTE Sokolov uspěli
v soutěži finanční gramotnosti
Družstvo Integrované střední školy
technické a ekonomické Sokolov Sokolov ve složení Tomáš Ertel, Jan Tomusko a Kateřina Schoberová zvítězilo v okresním kole 2. ročníku celostátní soutěže Finanční gramotnost (o ní
více na www.fgsoutez.cz).
Družstvo bude nyní reprezentovat
okres Sokolov v krajském kole. Ambice družstva jsou nemalé, vždyť v loňském roce družstvo ISŠTE Sokolov vy-
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hrálo republikové finále a stalo se tak
mistry ČR ve finanční gramotnosti.
Příkladná výuka ekonomických oborů s dlouhodobou tradicí a příprava
žáků snad přinese úspěch i v letošním
ročníku. Proto členové družstva pilně
studují, aby uspěli co nejlépe. Znalosti, které díky soutěži nabudou, mohou
uplatnit nejen ve škole při studiu, ale
zejména v životě.
Mgr. Pavel Janus,
ředitel ISŠTE Sokolov

Podle květnového průzkumu společnosti SANEP by většina Čechů dnes do
EU již vstoupit nechtěla a tvrdě odmítá i euro. Podle mariánskolázeňského
poslance Evropského parlamentu Pavla Poce jde přitom o blamáž a jak rozebírá na svém webu, Češi z členství v EU
jednoznačně profitují.

a hotelů. Ceny se rozdělovaly ve dvanácti kategoriích, například za aktivní propagaci českého lázeňství na německém trhu nebo v kategorii hotelů. Slavnostní ceremoniál se konal již
počtvrté a stává se významnou součástí české prezentace na ITB Berlín.
Není to první ocenění Karlovarského kraje za přínos k rozvoji cestovního ruchu a lázeňství. Agentura Czech
Tourism například udělila kraji čestné uznání za příkladnou propagaci
ČR ve Španělsku v roce 2007, na mezinárodním veletrhu Holidayworld
2008 získal kraj 1. místo v kategorii
Nejlepší propagační materiál.
V letech 2006 a 2007 byl Karlovarský kraj třetím v soutěži „Náš kraj“
za nejlepší cizojazyčný propagační materiál. S prázdnou neodcházel ani z festivalů Tour Film - v roce
2006, 2007 a 2009 to byla cena poroty soutěže „Tour Region Film“, v roce
2008 druhé místo v soutěži Tourpropag v kategorii reprezentačních publikací.

Hejtman Novotný v Berlíně s právě převzatou cenou

Foto KL

Cheb slaví 950 let od první
písemné zmínky o městě
Přijměte pozvání do našeho krásného města, ve kterém se nyní kulturní a společenský život odvíjí od
vzácné listiny z roku 1061. Ta dokládá, že je městu Cheb minimálně
950 let, s čímž se mimořádnou programovou nabídkou výborně vypořádala mnohá místa - radnice, divadlo, muzeum, galerie, knihovna,
školy atd.
Výsledkem byly, jsou a budou
(s číslovkou 950 „jedeme“ po celý
rok) mnohá setkání, výstavy, soutěže, hudební a divadelní produkce.
Stěžejní akcí budou Historické slavnosti 20.-22. května, noční

závod horských kol Chebské kašny, Workshop Euregia Egrensis
a Hvězdná parní jízda do Chebu).
„Třídenní slavnosti budou vycházet ze tří historických období města,“ prozrazuje starosta Chebu Pavel
Vanoušek. „V pátek 20. 5. se ocitneme ve 12. století, s císařem Fridrichem Barbarossou. V sobotu 21. 5.
se zaměříme na dobu krále Jiřího
z Poděbrad, to je 15. století. Do Chebu zajížděl často, aby zde vedl politická jednání a věnoval se společenským událostem. V neděli 22. 5. se
pak přesuneme do přelomu 18. a 19.
století, hlavními postavami budou

Goethe, Grüner a Huss. Den se ponese v duchu romantické doby a nabídne odpočinek, relaxaci,“ uvedl
Vanoušek.
Z programu oslav v dalším měsíci
stojí za připomenutí například Slavnostní křest knihy Františka Hromady k výročí chebské divadelní
scény (6. 6. od 11 hod. v obřadní síni radnice) nebo happening s hrou
Henryho Glapthorna z roku 1640
„Tragédie Albrechta z Valdštejna,
vévody frýdlantského a generála císaře Ferdinanda II.“ v podání herců Západočeského divadla Cheb 29.
a 30. 6. od 21 hod. na hradě.

Lidé neznají linku 112

Téměř 60 procent obyvatel Evropské unie nezná jednotné evropské číslo tísňového volání 112. Evropský parlament proto vyzval členské státy, aby
zvýšily propagaci této služby, která lidem umožňuje ve všech zemích EU vyhledat v kterékoliv zemi potřebnou pomoc, aniž by znali místní čísla lékařské
pohotovosti, hasičů nebo policie.

Dozvíme se, co jíme?

Evropský parlament zvažuje zavedení
povinnosti výrobců zveřejňovat na potravinách více informací o jejich faktickém obsahu. Dnes má totiž spotřebitel
často velmi ztíženou možnost zjistit, co
vlastně daná potravina obsahuje a jaký
je dopad konzumace takových látek.
Typickým příkladem je marketingové
tvrzení že produkt neobsahuje cukr, za
nímž se mnohdy ukrývá fakt, že výrobek obsahuje potenciálně karcinogenní
umělá sladidla.

Manuál proti rakovině

Pacienti v zemích Evropské unie by se
mohli dočkat jednotného manuálu, jak
postupovat při prevenci rakoviny tlustého střeva a konečníku včetně informací na jaká vyšetření a za jakých podmínek mají nárok. O vznik takového
manuálu usiluje skupina poslanců Evropského parlamentu.

Ropa z písku a břidlice

Až o šest procent chce do roku 2020
Evropská unie snížit emise vznikající spalováním pohonných hmot. Ta se
ale zároveň potýká se závažným problémem, kterým je rostoucí těžba ropy
z takzvaných ropných písků a břidlic, především mimo území EU. Jejich
dobývání totiž má na životní prostředí ještě horší dopad, než spalování konvenčně získávaných fosilních paliv.

Žáci soutěžili ve finanční gramotnosti již podruhé.

Foto ISŠTE

Kardiologické oddělení má nové
přístroje za 59 milionů korun
Nové vybavení za 59 milionů korun, které se řadí k naprosté medicínské špičce současnosti, získalo Kardiologické oddělení karlovarské nemocnice.
Pacientům s chronickým i akutním onemocněním srdce pomůže nová angiografická linka, sonograf a dalších deset přístrojů. Ty mohly být pořízeny díky dotaci z Evropského fondu
pro regionální rozvoj ve výši 85 procent, zbylých 15 procent bylo uhrazeno z krajského rozpočtu.
Smyslem projektu modernizace
a obnovy přístrojového vybavení bylo zvýšení dostupnosti specializované
kardiologické péče. Například angiolinka, což je moderní rentgen, umožňuje ošetřit akutní infarkt myokardu
nejvyspělejší formou léčby.
„Nyní máme špičkové vybavení, které nám dovoluje provádět celou řadu
výkonů bez omezení. To je velmi dobrá zpráva jak pro nás, tak především
pro naše pacienty,“ neskrýval nadšení primář kardiologie Michal Paďour.
Tým lékařů a zdravotníků pod jeho
vedením již pět let úspěšně implantuje pacientům s pomalou činností srdce

kardiostimulátory, čtyři roky zachraňují životy s infarktem myokardu tak,
že balonkem roztahují zúženou srdeční tepnu. Teď se Paďourův tým chystá
rozšířit své služby pacientům i o elektrofyziologická vyšetření a chce léčit
i záchvatovité bušení srdce.
„Pacientům ohroženým na životě
začneme implantovat speciální mašinky, které přeruší srdeční arytmii,“ řekl primář. Také k tomu lékaři potřebují jeden z dvanácti nových přístrojů. Personál se nyní školí v Nemocnici na Homolce.
Podle krajského radního a člena
představenstva Karlovarské krajské
nemocnice Jaroslava Bradáče z jasné
představy primáře Paďoura a jeho týmu o vybavení oddělení pacienti jedině profitují. Primář Paďour si zase naopak pochvaluje spolupráci s krajem.
Karlovarské kardiologické oddělení
bylo před dvěma lety zařazeno do sítě kardiovaskulárních center. V České republice jich je celkem sedmnáct.
Tým karlovarské kardiologie ročně
provede na 1 800 srdečních katetrizací, 700 koronárních angioplastik a 200
implantací kardiostimulátorů.

Jádro má budoucnost

Budoucnost jaderné energetiky ve
světle událostí v japonské Fukušimě
byla v uplynulých dnech jednou ze zásadních otázek probíraných v Evropském parlamentu. Mezi jeho poslanci
zatím převládá názor, že je nutné zvyšovat i nadále standardy jaderné bezpečnosti, a masivně podporovat výzkum nových technologií. Nicméně
bez výroby elektřiny z jádra se, podle
většiny europoslanců, unie zatím neobejde.

Více na www.pavelpoc.cz

Až do dnešní doby se dochovala listina římsko-německého krále (a od roku 1084 i císaře) Jindřicha IV., která byla sepsána v Řezně dne 13. února 1061. Je v ní obsažena první historicky doložitelná a nezpochybnitelná písemná
zmínka o městě Chebu.
Dokument se týká darování části lesa u cesty směřující z Chebu
říšskému ministeriálovi Otnantovi, jenž byl Jindřichovým spolehlivým služebníkem a oddaným
dvořanem. Dnes je listina uložena ve Státním archivu v Bamberku, který spadá pod Bavorské státní archivy.
Právě tento poklad uvidíme
v Chebu. Bude hlavním lákadlem
výstavy „LÉTA PÁNĚ 1061...“, kterou připravuje na květen až říjen
Muzeum Cheb. Listina bude vystavena ve speciální bezpečnostní
klimatizované vitríně, která zajistí požadované nároky na míru vlhkosti, teploty i osvětlení.

Nová angiolinka již zachraňuje životy pacientů.

Foto KL

PROGRAM HISTORICKÝCH SLAVNOSTÍ 20.-22. 5. 2011
PÁTEK 20. 5.
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 15.00
Slavnostní zahájení
Představitelé města, vedení kraje, zahraniční hosté, vystoupení MDO ZUŠ
Cheb, Taneční oddělení ZUŠ Cheb
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 15.30
Kratochvilné povídání o tom, kterak
ženy chytré jsou a muži hloupí
Interaktivní divadlo pro celou rodinu
Chebský hrad 17.00
Kterak císař chebský hrad navštívil
Románská falc se připravuje na příjezd císaře Fridricha Barbarossy: dobová hudba, vlajková show, tanečnice,
kejklíř, pohádka, řemesla, středověká
krčma, sokolník, lukostřelci...
Kostel sv. Mikuláše 18.00
950 tváří a osudů z Chebu
Vernisáž výstavy, kulturní program
Krajinka
Komediantská společnost Al Rašíd,
Mobilní muzeum - kočárky, kola, autíčka a další od počátku 19. století
SOBOTA 21. 5.
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 9.00-16.00
Workshop Euroregia Egrensis
Host - sdružení Česká inspirace.
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 10.00
Hry bez hranic
Zahájení, více na www.knih-cheb.cz
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 10.30
Zakletá princezna
Pohádka pro celou rodinu

Nádraží Cheb 13.00-14.50
Parní lokomotivy
Na třetím nástupišti budou k vidění
parní soupravy, které zavítají do Chebu ze čtyř stran. Ve 14.50 defilé lokomotiv na viaduktu.
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 13.30
Ať žije král!
Do města přijíždí král Jiří z Poděbrad
se svojí družinou, aby se zde zúčastnil slavností města. Trasa historického
průvodu: Západočeské divadlo - Obrněné brigády - 26. dubna - Březinova
- nám. Krále Jiřího z Poděbrad
Františkánský kostel 15.00
Koncert pro krále Jiřího
Missa Egrensis: Pražský komorní sbor
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16.00
O Bajajovi
Pohádka pro celou rodinu
Muzeum Cheb 17.00
Léta Páně 1061...
Vernisáž výstavy k 950. výročí první
písemné zmínky o městě Chebu.
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 18.00
Chebské kašny 2011
Tradiční městský závod horských kol,
tentokrát do pozdních nočních hodin.
Uvidíte představení na dobrou noc,
hudební skupinu Grand De Tete, ohnivou show, Spacemana
Krajinka
Jízda na koni, lučištnický tábor, sokolník, komediantská společnost Al Ra-

šíd (dobové kolotoče, houpačky atd.),
Mobilní muzeum – kočárky, kola, autíčka a další od počátku 19. stol.
NEDĚLE 22. 5.
Turistické infocentrum 10.00
Chebské obrazy
J. S. Grüner s manželkou vás provedou historií Chebu. Premiéra prohlídky města s hranými ukázkami.
Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 11.00
Šípková Růženka
Pohádka pro malé i velké v podání Pouličního divadla Viktora Braunreitera.
Krajinka 14.00
Jedno nedělní odpoledne...
Nedělní odpoledne na počátku 19.
století ve společnosti pánů Grünera,
Hussa a Goetheho: Koncert - Komorní lázeňský orchestřík doktora Pěnkavy, divadelní představení - ukázka
z Trilogie o Valdštejnovi od F. Schillera v podání místních dobových ochotníků, koňská drezúra
Jízda na koni, projížďky v kočáře,
sokolník, komediantská společnost
Al Rašíd (dobové kolotoče, houpačky
atd.), Mobilní muzeum - kočárky, kola, autíčka a další od počátku 19. století
Změna programu vyhrazena! Další informace: Produkční centrum Kamenná, Kamenná 5, tel. 354 400 722,
www.produkcni-centrum.cz
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Kariéra není o medailích, ale o lásce ke sportu
Pokud mi budou mladší závodní-

Je výraznou sportovní ikonou Karlovarského kraje a vzorem. Jeho oblíbe- ci příliš šlapat na paty a neudržel bych
svou výkonnost, nemá smysl pokračo-

nost dokládá nejen výhra v anketě Sportovec Karlovarského kraje 2010, vat. Také je třeba myslet na zabezpečeale i obdivné pohledy a několik žádostí o podpis během rozhovoru v láz- ní rodiny. Po skončení kariéry se musím začlenit do pracovního života, tak-

ních Jáchymov. Třiatřicetiletému běžci na lyžích Lukáši Bauerovi právě že když přijde nějaká velmi dobrá šanskončila sezóna. Jak s ní byl rodák z Ostrova, nyní žijící na Božím Daru, ce či nabídka na zaměstnání, je to určitě důvod také přemýšlet o ukončení ka-

spokojen a jaké jsou cíle do té další? Jak dlouho ještě bude závodit a co riéry. Třeba bude následující sezona pro
mě poslední, kdo ví, ale takto nad tím
potom? To a mnoho dalšího prozradil v rozhovoru pro Krajské listy.
v tuto chvíli nepřemýšlím.

Posledními závody ve Skandinávii
jste v polovině dubna ukončil letošní
ošní
sezónu. Jak jste s ní spokojen?
Možná trochu paradoxně spokojen
n se
sezónou jsem, i když její cíle úplně naplněny nebyly. Hlavním cílem bylo být
do třetího místa na Tour de Ski, cožž se
právě třetím místem podařilo. Dalším
ším
cílem bylo přivézt medaili z mistrovství
ství
světa v Oslu. To se sice nepodařilo, protože se bohužel v závodě našlo šestt lidí, kteří byli momentálně lepší. Přesto
esto
jsem patřil do nejužšího okruhu kandindidátů na medaili. Výkonnost z předchohozích sezon jsem potvrdil, takže spokokojen jsem, i když ten šperk v podobě medaile nepřišel.
Proč nevyšla ona vysněná medaidaile v Oslu? Byla snad špatně načasováována forma?
Hledat důvody je velice těžké. V běžeckém lyžování nezáleží jen na výkononnosti samotného závodníka, ale i na řadě jiných faktorů. Začnu u sebe. Musím přiznat, že se nepodařilo úplně perfektně načasovat formu. Formu jsem
m sice měl velice slušnou, ale bylo to takk na
95% a pár lidí kolem mě jí mělo prosrostě stoprocentní. Druhým faktorem byla kvalita sněhu v Oslu. Ten byl přiveivezen z poměrně velké dálky a mazání lyží
se tak stalo doslova alchymií. I výpravy
avy
s nesrovnatelně lepším zabezpečením
ním
měly obrovské problémy. Snad kromě
omě
finského a norského týmu se s tím potýkal každý.

zárých výsledků a řádně trápit i mladší zá
vodníky.
d k Připouštím však,
k že to je rokk
od roku horší. Hlavně je to tím, že se
mění formát běžeckého lyžování se stále větším důrazem na hromadné starty. Při nich jde především o sprinterské
schopnosti, které mě do vínku dány nebyly. Každý však hrajeme se svými kartami, i já nějaké trumfy mám a ještě nějaký ten pátek s nimi hodlám míchat.
Každopádně mám jasno v tom, že
nejpozději skončím po olympijských
h
hrách v Soči. Možná už dřív, ale olym-piáda v Rusku mě velice láká. Všichni
Všichn
ni
víme, jací jsou rusové perfekcionisté.
perfekcionistéé.
nejslavVše chtějí mít největší, nejlepší, nejslav
vnější, takže hry u nich budou určitě im-pozantní. Na druhou stranu mám rodinu, nejsem už nejmladší a do hry mopřípadné
špatné
hou vstoupit i případn
dnéé šp
špat
atné výsledky a zdravotní stav.

Přemýšlel jste již o tom, co budete
dělat po skončení kariéry?
Zůstanete
kari
riér
éry?
y Zůs
y?
Z
ůsta
tane
nete

u sportu třeba jako trenér?
No určitě nad tím přemýšlím! To jinak ani nejde... Přímo jasnou vizi ale
nemám. Vystudoval jsem sice strojní
průmyslovku v Ostrově a přede dvěma lety jsem dokončil vysokou školu v oboru ekonomie, ale můj život se
dosud motal jen kolem sportu. Je tak
možné, že v něm zakotvím, ale určitě nechci dělat trenéra. Své místo vidím spíš v manažerské pozici, například bych chtěl zajišťovat co nejlepší podmínky a přípravu pro naše sportovce, aby se mohli směle měřit se svěsvě
tovou špičkou. Druhá cesta je mimo
sport. Otec vlastní menší strojařskou
fi
rmu, tak možná něco u něj a nebo to
firm
bude
b de něco zcela jiného, to ukáže život.
bu
Mnohem
Mnohem blíže je každopádně
příští
příští sezóna, jaké cíle si v ní
př
dáváte?
dáává
d
v te?
O cílech pro příští sezonu
je
je zatím těžké hovořit, protože
že teprve před chvílí skončila
ta
ta loňská. Prvním cílem je určitě
tě řádná
řádná regenerace, poté v květnu
nu zahájíme přípravu. V sezóně
2011/2012
2011/2012 paradoxně chybí nějaký
jaký vrchol v podobě Mistrovství
jak
světa,
světa, nebo olympiády. Mě tak
bude
bude zajímat především prestižní
seriál
seeriál
i Tour de Ski, kde se mi již podařilo
lo dvakrát vyhrát a chtěl bych se poku-

Nebyly výsledky ovlivněny i zraněním? Jak jste na tom po zdravotní
otní
stránce vzhledem k přípravě na další
alší
sezónu?
V hlavní sezóně jsem zdravotní problémy ani neměl. Ačkoliv před Mistrovrovstvím světa mě skutečně trochu trápila
pila
pata. Asi nějaký výrůstek, možná s tím
budu muset na operaci, ale to ještě uvidíme, nyní to řešíme. Každopádně pří-pravu na další sezónu to neohrozí. NejNej
ejbližší závody světového poháru jsou
u ažž
v listopadu a můj věk je v tomto výhoho
odou. Mé tělo není tak náchylné na te
terer-mín zahájení přípravy jako u mladých
ýcch
závodníků a začít případně o dva týdny
dn
ny
později není žádný problém.

sit o další. Pokud se na této tour podaří
obsadit některé z prvních třech míst, dá
se i uvažovat o dobrém umístění v rámci celého světového poháru.
Jak se ve vašem věku hledá motivace pro další závody. Je to složité, nebo
naopak jednoduché?
To je hrozně jednoduché, alespoň pro
mě. Jako junior a začínající senior jsem
bojoval o své místo na slunci, kdy jsem
chtěl ukázat, že i tady v Karlovarském
kraji se můžeme měřit se světovou elitou, i když ty podmínky v České republice se nemohou
třeba se Skandinánemo
n
vií vůbec měřit.
Poté si člověk dokazum
je, že výsledky
náhodné a dokávýsled
dky nebyly
n
že je zopakovat.
zopako
ovat. A nyní chci dokázat, že
nepatřím do
železa. Chci proso starého
sta
tě porážet soupeře
so
oupe a je mi jedno, jestli to
je mistrovství
nebo olympiámistrovsttví republiky
re
da... A takyy mi jještě chybí zlatá medaile z mistrovství
mistrovvství světa nebo olympiády.
I když to zd
zdaleka
dalek není to nejdůležitější v životě, bylo
b by
b to hezké. Je to sen...
Ale na druhou
drruhou stranu kariéru to také nedělá. Je
J řada
řad výborných sportovců, kteří takovou
takkovo zlatou nemají a jsou
i tací, kteří vyhr
vyhráli jedno zlato v životě
a pak už o nich
n nikdo neslyšel. Kariéra
je především
m o lásce
lá ke sportu a hrdosti
reprezentovat
reprezentovvat svou
sv zem.
Jaký mátee vztah
vzt ke Karlovarskému
kraji jehož jste do značné míry sportovní ikono
ikonou?
ou?
Karlovarský
kraj mám velice rád. NaKarlovarskký kr
rodil jsem se
nad Ohří, nyní
s v Ostrově
O
bydlím a z 80
8 % trénuji na Božím Daru.
Jsem Karlovarák
Karlovvarák a jsem na to hrdý. Samozřejmě vvidím problémy kraje v podobě jeho re
relativní
elativ chudoby či velké nezaměstnanosti,
na druhou stranu vidím
z městnano
za
osti, n
také
taaké krásy přírody
přírod Krušných hor či kráp
su
našich
lázní.
su n
ašich lá
ázní. Za to stojí tu žít! Mrzí
náš kraj i reprezí mě
mě jen, že
ž nemohu
ne
zentovat.
podmínkách, pozzeentovat. V českých
čes
kud
chcete
dělat lyžování na vrchokud chce
ku
ete d
lové
úrovni
llo
ové úro
ovni a živit se jím, musíte patřit
pod armádu, tedy Duklu
ttřřitt buď
ď po
Liberec,
nebo pod Policii ČR, tedy
Lib
berec, ne
SKP
SKP Jablonec.
Jaablon Bohužel není možzůstat
né zůs
né
stat v klubech jako je Škoda
Ostrov,
O
strovv, kde jsem začínal, nebo ve
Vary. Proto muSSlovanu
lovan
nu Karlovy
Ka
sím
sím závodit
závvodit za Liberecký kraj a náš
kraj
kraj nemohu
neemoh přímo reprezentovat.

Závodíte za Duklu Liberec. Nepřemýšlel jste někdy kvůli své kariéře
o přestěhování? Třeba právě do Liberce, nebo do Jablonce? Přeci jen Karlovarský kraj nedisponuje ve vašem
sportu vrcholovým tréninkovým střediskem . . .
Tak kdybych se díval čistě na pohodlnou stránku věci, pak by pro mě tyto
lokality byly bezesporu lepší. Měl bych
celoroční servis s kompletní regenerační linkou. Ale já mám Karlovarský kraj
rád a Boží Dar u mě vzešel tak nějak ze
života. Když jsem přestoupil do Slovanu Karlovy Vary, tak oddíl měl na Božím Daru tréninkovou chatu. Od 15 let
jsem tam byl skoro stále. Na Božím Daru mám výborné podmínky pro trénink. Ať v zimě, kdy vyběhnu za dům
a hned trénuji, tak i v létě na kolečkových lyžích a pod. Navíc mohu využívat
i střediska na německé straně a také tu
donedávna bydlel i můj trenér, nyní reprezentační kouč, Míra Petrásek. Míra
se sice odstěhoval do Liberce, kde je zaměstnán v Dukle, ale mě a hlavně mojí
rodině se tady hrozně líbí, jsme tu spokojeni. Nějaké chvilkové výhody, které
bych měl v Liberci, tak vůbec neřeším.
Uvidíme, co ukáže život dál.
Nedávno jste vyhrál anketu Sportovec Karlovarského kraje 2010. Co pro
vás taková cena znamená? Je to i vzpruha do dalších sportovních výkonů?
Vzpruha to pro mě určitě je. Asi ne taková, abych začal ještě víc trénovat, to
by asi ani nešlo. Pro mě je to krásný signál, že na mě lidé z Karlovarského kraje myslí a berou mě jako svého. Sice závodím za Duklu Liberec a většina obyvatel kraje mě může znát snad jen z televize, ale mé kořeny a srdce jsou jednoznačně Karlovarské! Je to pro mě pocta, už jen to, že jsem pozván na galavečer a mohu se potkat s dalšími sportovci
z jiných sportovních odvětví, kteří třeba nejsou až tak známí, ale všichni jsme
stejně založení lidé. Milujeme sport, baví nás a snažíme se jej dělat, co nejlépe umíme.
Navíc tam potkávám ty opravdové
sportovce - borce, a to jsou pro mě handicapovaní sportovci. Obdivuju je za
to, že ačkoliv měli úraz nebo od narození nějakou nevýhodu, nezabalili život
a bojují. Toho si velmi vážím...

Lukáš Bauer
Narodil se 18. srpna 1977 v Ostrově. S běžeckým lyžováním začínal v roce
1986 v oddíle TJ Škoda Ostrov, v roce 1991 přestoupil do LK Karlovy Vary
pod křídla životního trenéra Miroslava Petráska. V juniorských letech závodil také v cyklistice. Je dvojnásobným vítězem prestižního seriálu Tour

Ve startovním poli již nepatříte mezi nejmladší závodníky, proto se nabíabízí otázka, jak dlouho vám ještě český
ský
fanoušek bude moci fandit?
Tak určitě nepatřím mezi nejmladladší závodníky. Těch starších už je o dost
méně než těch mladších. Ale tělo mi
naštěstí funguje a hlavně funguje hlava. Běžecké lyžování mě stále ohromomně baví. Jsem schopen dosahovat dobob-

de Ski (2007/08 a 2009/10), jednou vyhrál také celkové hodnocení Světového poháru v běhu na lyžích (2007/08). Na ZOH v Turíně vybojoval stříbrnou medaili, na ZOH ve Vancouveru pak dvě bronzové medaile. Zabodoval také na mistrovstvích světa v Liberci ziskem stříbrné medaile. Bydlí
a trénuje v obci Boží Dar. Je ženatý, s manželkou Kateřinou mají dvě děti

Foto: Archiv
Lukáš Bauera

Matyáše (7 let) a Anetu (4 roky).

Když se z mrtvých not stane hudba, ta práce stojí za to Povodně 6: Co všechno patří
Čím je pro vás Karlovarský dívčí sbor?
Kdybyste se zeptali mé ženy, odpověděla by bez zaváhání: Vším! Já bych
ale spíš volil úsloví: Odi et amo!
Kde jste získal první zkušenosti
s vedením sboru?
V gymnaziálních letech jsem byl
členem mužského pěveckého sboru
Hřímalý v Plzni, ale můj muzikantský
zájem byla spíše hudba instrumentální - komorní i orchestrální. Po příchodu na své první kantorské působiště - na pedagogickou školu v Sušici
- jsem záhy pochopil, že jedinou možností, jak rychle utvořit nějaký hudební soubor, je dívčí pěvecký sbor. Tehdy téměř všechny dívky na škole měly
zdravé a zvučné hlasy, rády zpívaly a měly i slušný hudební sluch, takže vícehlasý zpěv nedělal mimořádné
potíže. Chtěl bych se ale trochu pochlubit, že v těchto zlatých létech malin nezralých jsme během několika let
utvořili na škole dechovku, smyčcový
soubor a dokonce i klavírní trio - vše
z žáků jedné školy, která měla šest až
osm tříd. Dívčí sbor měl během krátké doby slušnou úroveň, potvrzovanou velmi dobrým umístěním v různých soutěžích, brzy se nastřádal i notový archiv, a tak mne tato práce za-

JIŘÍ ŠTRUNC
Absolvoval Pedagogickou fakultu UK a Vysokou školu pedagogickou v Praze - obor hudební výchova a hra na hudební nástroje. Od
roku 1953 působil na pedagogické škol v Sušici, od roku 1965 na Střední pedagogické škole v Karlových Varech, kde vyučuje hudebním
předmětům. Několik let vedl i smíšený Karlovarský pěvecký sbor, posledních deset let diriguje studentský smyčcový orchestr ZUŠ A. Dvořáka. Je zván do
porot sborových soutěží, je členem hudební komise ÚČPS v Praze.
Prostřednictvím své koncertní agentury Musica zprostředkovává
koncertní vystoupení sólistů a komorních souborů. Za dlouholetou pedagogickou činnost byl k letošnímu Dni učitelů oceněn Cenou hejtmana Karlovarského kraje.
čala zajímat.
V Karlových Varech jste na to
úspěšně navázal.
Po příchodu do K.Varů se rozšířily
možnosti pro koncertní činnost, vyjížděli jsme do zahraničí na soutěže
i festivaly, dostali jsme se do míst v té
době exkluzivních - kromě jiného festival na Maltě (vítězství v této soutěži
bez rozdílu typu sboru považuji stále
za svůj největší úspěch), dva festivaly
v USA, dvojí účast na festivalu v Middlesbrough a jiné. Zážitkem byla rovněž spolupráce s profesionálními or-

chestry z Karlových Varů, Plzně a Mariánských Lázní, pravidelná natáčení v plzeňském rozhlasu, účinkování v pražském Rudolfinu, rozhlasová
soutěž finského rozhlasu, ale i nespočet koncertů pro malé děti.
Musel jste se ve výběru repertoáru
a spolupracovníků někdy omezovat?
Měl jsem veliké štěstí, že žádný z dlouhé řady mých ředitelů neměl nějaké požadavky na náš repertoár a tak jsem si mohl volit hudbu
dle svého vkusu a potěšení, s přihlédnutím k možnostem sboru. Štěstím

z říše snů je možnost trvalé spolupráce s manželkou - klavíristkou a flétnistkou, která obětavě studuje party
doprovodů, ne vždy nejsnadnější. Ale
i spolupráce s řadou jiných instrumentalistů je vždy potěšením.
Co ještě považujete za svůj velký
úspěch?
Mezi činy, kterých si cením, je
i vznik celostátní soutěže dívčích sborů středních pedagogických škol, kterou jsme v nelehkém roce 1970 téměř
na koleně zorganizovali a díky obětavosti kolegů uskutečnili formou bienale deset ročníků. A co je nejkrásnější, soutěž pokračuje stále - nejprve
v Krnově, nyní již třetím rokem v Litomyšli. Těší mě také, že díky festivalu
a snad i úrovni sboru vzniklo několik
skladeb, které stále znějí - za všechny
Lukášův Věneček.
Nelitujete tedy, že jste práci se sborem věnoval takový kus života?
Sbor vyžaduje spoustu času, ale také
přináší chvíle radosti nejen sbormistrovi a posluchačům, ale snad i zpěvačkám. Vyskytne se občas okamžik,
kdy mě ovládne pocit marnosti, ale
do příští zkoušky či koncertu se zas
vše uklidní. A pro ten ohromný pocit,
když se z mrtvých not stane živá hudba, celá ta práce stojí za to.

do evakuačního zavazadla

Pro snadnější zapamatování lze obsah zavazadla rozčlenit do několika logických skupin:
1. Jídlo a pití
Trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2-3 dny pro každého člena domácnosti), krmivo pro
domácí zvíře, které je také evakuováno, hrnek nebo miska, příbor a otvírák
na konzervy. V případě, že občan podléhá individuálnímu dietetickému režimu (např. bezlepková dieta, vegetariánství apod.), musí počítat s tím, že
v místech náhradního ubytování s hromadným stravováním nebude možné
plně respektovat jeho požadavky.
2. Cennosti a dokumenty
Osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu
zdravotní pojišťovny), jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, cenné papíry) a peníze v hotovosti včetně
platebních karet.
3. Léky a hygiena
Nesmí chybět především pravidelně
užívané léky nebo zdravotní pomůcky.
Také se doporučují vitamíny a běžné
doplňky stravy. Dále si je nutné přibalit běžné hygienické potřeby v přiměřeném množství.

4. Oblečení a vybavení pro přespání
Oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv,
spací pytel, pláštěnka nebo deštník.
5. Přístroje a nástroje
Zde je důležitý především mobilní
telefon s nabíječkou, FM rádio s nabíječkou nebo bateriemi, svítilna, zavírací nůž, šití, psací potřeby a předměty pro vyplnění volného času, zejména
pro děti - knihy, hračky, společenské
hry. Každé zavazadlo musí být opatřeno cedulkou se jménem, adresou a číslem mobilního telefonu majitele. Cedulku se jménem a adresou je vhodné
dát do kapsy i malým dětem.
Evakuace hospodářských zvířat
V rámci evakuace je nutné zachránit i hospodářská zvířata. Pokud vlastník zvířat není schopen zvířata včasně
organizovaně evakuovat (např. rychlý nástup povodně), doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů
mimo zátopu, aby sama mohla uniknout. Je vhodné zvířata označit (štítek,
značka lihovým fixem apod.), aby bylo
možno po povodni zvířata identifikovat a určit jejich majitele.
Odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu KK, oddělení vodního hospodářství a havárií
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Největší řeka
získá muzeum

Největší řekou, která protéká Karlovarským krajem, je Ohře. Je dlouhá 316 km (z toho 256 km v České
republice). Pramení v Bavorsku pod
horou Schneeberg v přírodní rezervaci Smrčiny. Pramen se nachází blízko města Weissenstadt (asi 35 km od
Chebu, snímek nahoře).
Název Ohře zřejmě pochází z keltského pojmenování Agara (Ag - losos, Ara - tekoucí voda). Tomu odpovídá i její německý název Eger. Jiná
teorie přisuzuje původnímu keltskému nebo předkeltskému jménu významy jako hbitost a bystrost.
Letos se řeka dočká i svého muzea na statku Bernard v Královském Poříčí. Jádrem expozice bude deset metrů dlouhý model krajiny podél Ohře
od pramene až k ústí do Labe. Návštěvníci muzea - zábavního parku tu
najdou kopii památníku u bavorského prameniště i mlýnské kolo o průměru 3,5 metru, do kterého si budou
moci vlézt a otáčet jím.
Devatenáct větších či menších modelů přiblíží zajímavosti Poohří, třeba most u Transmotelu, Nechranickou přehradu, Sokolov, Cheb a několik míst v Německu. Dalších 35 menších modelů představí například řídící panely elektráren nebo funkční
model jezu. Areál nabídne i rýžoviště zlata a model bahenní sopky Soos.
Instalace prvních modelů začala
tento měsíc, muzeum se má veřejnosti otevřít kolem 20. srpna.

Obnova památek v Kostelní Bříze úspěšně pokračuje
Kostel sv. Petra a Pavla svítí novou
fasádou a střechou, má nové krovy a střechu, jeho zdi spínají mohutná ocelová táhla. Sousední památný
hostinec U Bílého koníka má obnovené hrázděné patro, střechu i interiéry, nový kabát dostává bývalá škola
naproti, opravu čeká kovárna...
Osm let poté, kdy se obnovy kostela a dalších památek v obci ujala
Nadace pro děti z nedaleké Březové a s ní spolupracující firmy (Envircon, Ekoinvest) a lidé, vesnice na severozápadním okraji Slavkovského
lesa, která byla kulisou několika filmů, nabírá nový dech.
„Do záchrany kostela jsme už investovali kolem dvanácti milionů
korun. Jen zlomek z toho představují dotace, hlavně příspěvek Karlovarského kraje na obnovu kulturních památek. Letos dokončíme fasádu a začneme s opravami interiéru. Na kompletní obnovu budeme

potřebovat ještě pět nebo šest milionů korun. Bude sloužit pro pořádání
kulturních a společenských akcí. Ale
už jsme zde uspořádali šest koncertů, v létě chystáme další mezinárodní
workshop,“ shrnuje předseda Nadace dětem Vladimír Číhal pokrok na
největší akci.
V kostele s patrně již románským
základem, kterému hrozil před lety
úplný zánik, byly zachráněny i vzácné reliéfy, křtitelnice a středověké náhrobníky. Teprve před pěti lety se podařilo zabránit tomu, aby je
správce konkursní podstaty po bývalém majiteli rozprodal jako umělecká díla.
Radost dělá Vladimíru Číhalovi hostinec U Bílého koníka, který
už má tolik příznivců, že na víkendy musel zavést rezervace. Ve třech
apartmánech poskytne také ubytování. Byty a místnosti pro hosty nabídne i rekonstruovaná budova školy.

Výherce na chebské slavnosti odveze vlak tažený Šlechtičnou
Karlovarský kraj vypraví v sobotu
21. května na oslavy 950 let od první písemné zmínky o městě Chebu
zvláštní parní vlak z Karlových Varů
do Chebu. Akce se koná ve spolupráci
s Českými drahami, kterým kraj přispěje částkou 150 000 korun.
Vlak bude tažen parní lokomotivou řady 475.179, která je přezdívána „Šlechtična“ a potáhne pět dnes
už historických vozů „Bai“. „O jízdenky s místenkami jsme vyhlásili soutěž, která začíná 28. března a končí 30.
dubna. Soutěžící musí správně zodpo-
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vědět 14 otázek, které se týkají historie, geografických a sociologických
údajů o městě Chebu, veřejné dopravy v Karlovarském kraji, integrovaného dopravního systému, Karlovarské karty a EgroNetu,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Každý týden je losováno pět výherců, rodinných vstupenek pro 4 osoby.
„Celkem vylosujeme a rozdělíme nejméně 100 jednotlivých jízdenek dvaceti vylosovaným vítězům,“ dodal Petr Navrátil. Zbylé jízdenky budou nabídnuty zájemcům v zastávkách vlaku.
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nov - Cheb (vlak č. 2, ve Vojtanově lze
přistoupit, pokud budou volná místa),
Neuenmarkt - Wirsberg - Hof - Marktredwitz - Cheb (vlak č. 3). Všechny
vlaky dorazí do Chebu od 10.30 do
11.30 hodin a zpět do Německa odjíždějí mezi od 16.00 do 17.10 hodin
Občané i návštěvníci Chebu si tak
budou moci tento den prohlédnout na
chebském nádraží čtyři parní lokomotivy najednou. „Železničním fajnšmekrům pak bude v čase 14.50 až 15.10
nabídnuta nebývalá luxusní podívaná,
když se všechny čtyři parní lokomoti-
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vy po odpojení od svých vagonů seřadí za sebou na chebský železniční viadukt, kde společně slavnostně zapózují případným fotografům,“ řekl zástupce Českých drah Vladimír Omelka.
Šlechtična bude odjíždět z Horního nádraží v Karlových Varech mezi
8.30 až 9.00 hodin. Vlak staví 20 minut v Chodově a v Sokolově, 10 minut
v Kynšperku. Příjezd do Chebu je plánován na 10.30 až 10.45 hodin. Odjezd zpět je předpokládán v 17.10 hodin, příjezd do K. Varů v 18.15 hodin.
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Křížovka o ceny

Archiv
měsíčníku Krajské listy
a jeho datová podoba ve formátu
PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke stažení v internetových Krajských listech
http://www.kr-karlovarsky.cz/kl/.
O zasílání měsíčníku přímo
do osobních e-mailových schránek
mohou zájemci požádat na adrese
andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

SOUČ TY

Zvláštní vlaky do Chebu vypraví rovněž němečtí partneři z Bavorska a Saska: Zwickau - Plauen - Hof Cheb (vlak č. 1), Gera - Plauen - Vojta-

P Ř E K R ÁS NÁ
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Tajenka křížovky v únorovém
čísle zněla „Jan Evangelista Purkyně“. Gratulujeme výhercům,
kterými jsou Alena Rotová z Chodova, Ing. Zdeněk Olivka z Ostrova a Libuš Jehlíková ze Sokolova.
Všem zasíláme publikace o Karlovarském kraji.
V našich křížovkářských putováních Karlovarským krajem se
letos zaměřujeme na pobyty
významných osobností v regionu.
V červenci 1881 si do Karlových
Varů přijel upevnit zdraví jeden
z nejslavnějších světových archeologů ... (tajenka). Jeho žena Sofie
se dvěma dětmi dorazila o týden
dříve a pronajala pro rodinu byt
v domě Olivová ratolest (Olivenzweig) v Mariánskolázeňské ulici
303. Před několika lety zde byla
obnovena pamětní deska, která
pobyt připomíná.
O jeho třítýdenním pobytu
a zdravotním stavu nemáme
bližší informace. Podle seznamu
lázeňských hostů odcestoval
15. srpna do Lipska. O tom, že se
rodině archeologa v lázeňském
městě líbilo, ale svědčí skutečnost,
že Sofie s dětmi navštívila Karlovy
Vary také v letech 1880 a 1883.
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sobota 14.5.2011 8:00 - 15:00

=veme Vis Qa atraNtivQt program v rimci DQe otevĜeQêcK GveĜt:
Ɣ 3roKltGNa sNliĜsNpKo mu]ea M26(5 s viGeoproMeNct o Kistorii a vêroEČ NĜišĢilu Ɣ
Ɣ 3roKltGNa sNliĜsNp KutČ s oGEorQêm vêNlaGem Ɣ
Ɣ 3re]eQtace mistra rytce, ruþQt ]laceQt NĜišĢilu, ErusiþsNi e[po]ice Ɣ

Je na čase podpořit imunitu

Ɣ 3roKltGNy sNlirQy proEtKaMt oG 8:00 Go 15:00 posleGQt proKltGNa ve 14:30 Ɣ
Ɣ 2EþerstveQt a parNoviQt ]aMištČQo Ɣ

Problémy s imunitou nás trápí především v průběhu zimy a ta- Wobenzym pomáhá
ké po ní, kdy je naše tělo výrazně oslabené. Platí to zejména po

+8D(%1Ë 6K83,1<, 6287ċä( 352 Dċ7,, 72M%2/$

tak dlouhé a proměnlivé zimě, jaká byla právě letos. Cítíme se

3roGeM NĜišĢilovpKo sNla ]a mimoĜiGQČ vêKoGQp ceQy.

unaveni a hrozí nám chřipky a onemocnění dýchacích cest.

KaåGê QivštČvQtN oEGråt MaNo GireN vstupeQNu Qa vêstavu )/25(6 KV 2011.

Moser, Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
tel.: 353 416 242, 800 166 737, customerservice@moser-glass.com

už přes čtyřicet let
Nejznámějším enzymovým lékem je Wobenzym. Ve světě si ho
lidé kupují už přes čtyřicet let. Jen
v České republice ho každý rok
užívá více než sto tisíc zákazníků,
mnozí z nich opakovaně. Kdyby si
sami neověřili, že jim pomáhá, určitě by se k němu nevraceli.
Výhodou Wobenzymu je, že působí komplexně. Příznivě ovlivňuje průběh zánětů, zmírňuje otoky
a posiluje oslabenou imunitu. Je
vhodný i pro děti, které nejčastěji
trpí opakovanými záněty dýchacích cest. Enzymy, které Wobenzym obsahuje, mobilizují imunitní
systém, aby se organizmus s nemocí vypořádal co nejlépe sám.

www.moser-glass.com

FK Baník Sokolov
vás zve
na domácí utkání
A tým mužů

30. 4. 2011 od 10.15 hodin
FK Baník Most
14. 5. 2011 od 10.15 hodin
1. SC Znojmo
28. 5. 2011 od 10.15 hodin
FC Graffin Vlašim
11. 6. 2011 od 17.00 hodin
FK Dukla Praha

B tým mužů - Juniorka
8. 5. 2011 od 17.00 hodin
FK Ostrov
18. 5. 2011 od 17.15 hodin
Baník Bukovany
22. 5. 2011 od 17.00 hodin
Sokol Drmoul
5. 6. 2011 od 17.00 hodin
Baník Vintířov

prospekt bezplatně
zašleme
volejte zdarma

800 100 414
VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA , Praha 3
.RXĜLPVNi
I NA DOBÍRKU

CZ

i

SK

STAVEBNÍ DOZOR ŠETŘÍ VAŠE PENÍZE
Petr Stoklasa autorizovaný stavitel
v oboru vodohospodářské a dopravní stavby s 30 letou praxí,
včetně oboru pozemní staveb nabízí své zkušenosti
jako stavební dozor při výstavbě RD, zateplování fasád,
výstavbě kanalizace, vodovodů i jiných staveb.

Telefon: 724 809 891

Hledám výpomoc při práci na zahradě, údržbě rod. domku cca 13 km od
Karlových Varů a řízení osob. auta.
Minimálně 2 x týdně, půl dne (možno
i více). Řidičský průkaz podmínkou.
Tel. 353 851 452, 721 434 448.

Není enzym jako enzym
Enzymy jsou biologické katalyzátory. V organismu je několik
tisíc druhů enzymů. Každý enzym
je vyhraněný specialista: působí
určitým způsobem pouze na určitou látku. Jen některé enzymy mohou být použity pro léčbu.
Lék Wobenzym obsahuje unikátní směs enzymů, jejíž účinnost
je ověřena rozsáhlým vědeckým
výzkumem, řadou kontrolovaných
klinických studií a více než 40letou
léčebnou praxí. Každý enzym a jeho přesně stanovené množství zde
má svůj význam. Zvlášť důležitý
je živočišný enzym trypsin, který
má výrazný protizánětlivý účinek
a zlepšuje hojení. Účinek jiných
enzymových směsí může být zcela
odlišný.
P.R.

naše zdraví a umožňuje plnohodnotný život.
V životě každého z nás jsou však
okamžiky, kdy máme imunitu
oslabenou. Stres, zvýšená fyzická
námaha, znečištěné životní prostředí, po zimě pak nedostatek slunečního svitu, vitamínů a dalších
pro tělo důležitých látek – to jsou
faktory, které oslabují naši imunitu. Ve všech těchto případech je
vhodné podpořit činnost enzymů, Více na www.wobenzym.cz
které řídí imunitní pochody v na- konzultace na tel.: 267 750 003
Když imunita na všechno nestačí šem těle, dodáním obdobných en- Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdrojů k vnitřnímu užití. Pečlivě pročtěte příbalovou
Zdravý imunitní systém zajišťuje zymů zvenčí.
informaci. Léčbu dětí konzultujte s lékařem.

Enzymy - režiséři
imunitního systému
Medicína už zná několik tisíc
různých druhů enzymů, které se
účastní všech procesů látkové výměny. Některé z nich také modulují a řídí imunitní systém. Dokáží
ho nastartovat a zvýšit jeho obranyschopnost a ve správný okamžik
zase dovedou jeho aktivitu utlumit. Enzymy tedy udržují imunitní systém ve zdravé rovnováze.
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KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD
Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Telefon: 353 502 111
tel. 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)
E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Úřední hodiny:
Po, St 8.00-17.00
Út, Čt 8.00-15.00
Pá 8.00-14.00
(po předchozí domluvě)
ředitel krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel. 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz
zástupce ředitele krajského úřadu,
vedoucí odboru stavební úřad
Mgr. Lubomír Novotný
tel. 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
odbor správních agend a krajský
živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějíček
tel: 353 502 469,
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel. 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
tel. 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor bezpečnosti a krizového
řízení
JUDr. Manfred Kraus
tel. 353 502 190
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
odbor kontroly
Mgr. Jaromír Kruták
tel. 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz
ekonomický odbor
Ing. Dagmar Divišová
tel. 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
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Memorandum krajských zastupitelů ČSSD a KSČM k problematice zdravotnictví
Vzhledem k veřejností vnímané
dlouhodobě nestabilní situaci v Karlovarské krajské nemocnici, a.s. vydává koalice zastupitelů ČSSD a KSČM
Karlovarského kraje memorandum,
jehož cílem je objasnit občanům kraje postoj koalice k dalšímu vývoji v KKN. Ve snaze ukončit fámy, dohady a nejistotu zdravotníků i obyvatel regionu zastupitelé Karlovarského
kraje - členové koalice ČSSD a KSČM
- závazně prohlašují:

1. Veškeré úsilí Zastupitelstva a Rady Karlovarského kraje, Představenstva KKN, a.s. a jejího managementu,
směřuje a bude směřovat k tomu, aby
Karlovarská krajská nemocnice vždy
dokázala zabezpečit kvalitní a všem
občanům dostupnou zdravotní péči v kraji.
2. Neprobíhají a nebudou probíhat
žádná jednání, konzultace nebo jiné
přípravné práce k pronájmu či privatizaci nemocnice v Karlových Varech

a v Chebu, organizované členy koalice.
3. Koalice odmítá všechny destabilizující akce vyvolávané některými
zdravotníky v karlovarské nemocnici,
které způsobují růst nejistoty zdravotnického personálu i pacientů.
4. Plně podporujeme snahu vedení
KKN o nastolení pracovního pořádku
a zajištění plnění povinností každým
zaměstnancem. Povinností všech členů koalice je podpořit další kvalitativ-

ní rozvoj KKN. Jsme otevřeni všem
konstruktivním návrhům zdravotníků, které přispějí k efektivnějšímu
provozu nemocnic.
5. Budeme i v dalším období podporovat plánovitou obnovu a investiční výstavbu v Nemocnici Karlovy Vary, v Chebu a v Sokolově. V současnosti jde například o dostavbu Pavilonu akutní medicíny v karlovarské
nemocnici a rekonstrukci Pavilonu B
v Nemocnici Cheb.

Toto memorandum je závazným
příslibem potvrzujícím, že koalice
ČSSD a KSČM nepřipravuje žádnou
privatizaci či pronájem nemocnice.
Jejím zájmem je naopak zajistit občanům kraje zvyšující se úroveň zdravotní péče včetně pohotovostních služeb. V Karlových Varech 14. 3. 2011
Miloslav Čermák,
předseda zastupitelského klubu ČSSD
Josef Murčo,
předseda zastupitelského klubu KSČM

Farmářské trhy v Karlovarském kraji - příklad spolupráce napříč politickým spektrem

Ing. Josef Malý,
krajský zastupitel za TOP 09

S jarem přichází v Karlovarském
kraji řada kulturně společenských aktivit, které nás lákají na akce pod širým nebem. Ať už to jsou nejrůznější trhy, koncerty nebo třeba odemykání Ohře.

Z pohledu našeho kraje mě například zaujal projekt Petra Zahradníčka
s pořádáním Loketských farmářských
trhů. V Lokti, jako první v kraji, přišli
s myšlenkou pořádání farmářských trhů, a jejich středověké městečko s prostorným náměstím k tomu přímo vybízí. Proto jsem rád pomohl zkontaktovat místostarostu s paní Vršeckou,
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství na Krajském úřadě Karlovarského kraje.
Rozhýbala se tak spolupráce, která v současnosti koordinuje vzájemnou podporu trhů v regionu tak, aby

si např. termínově nekonkurovaly.
Loket naopak pomohl kraji se zajištěním prodejních stánků na trhy, které se uskutečnily před krajským úřadem 22. dubna a pan Perlinger, předseda Svazu ekologických zemědělců
zase pomůže Lokti se zajištěním farmářů a prodejců regionálních potravin. První Loketské farmářské trhy se
uskuteční 7. května a budou pořádány každou první sobotu v měsíci a navíc 21. května při Zahájení kulturní sezony v Lokti.
V této souvislosti bych rád zmínil, že
i karlovarský magistrát vedl s Loktem

jednání o vzájemné podpoře, ze které
zase vyplynulo, že od května do konce
srpna - tedy v období, kdy se prakticky
každý víkend v Lokti něco děje (koncerty v amfiteátru, slavnosti na hradě, farmářské trhy, motokros) - posílí MHD své spoje o linku č. 23, která
propojí Karlovy Vary a město Loket
v pátek a v sobotu. Jednak budou moci
Karlovaráci pohodlně MHD od Tržnice v sobotu ráno vyrazit například na
zmíněné trhy, ale stejně tak mohou využít i nočních spojů pro návrat z koncertů. Naším společným cílem je propojovat náš region a rovnoměrně po-

máhat starostům, ať už jde o Plesnou,
Sokolov, Chodov, Žlutice, Karlovy Vary nebo Boží Dar.
Závěrem mi dovolte dvě věty k problémům strany Věci Veřejné. S ohledem na to, co se stalo této straně na
centrální úrovni, jsem rád, že toto uskupení nezískalo nikde v našem
kraji výraznější podporu a volební výsledek VV v komunálních volbách
skončil fiaskem. Jsem rád, že občané Karlovarského kraje v tomto směru při komunálních volbách na tento podnikatelsko-politický tah Bárty
a Johna nenaletěli.

Startuje letošní kampaň se společností EKO-KOM na podporu třídění odpadů
Karlovarský kraj a společnost EKOKOM budou i v tomto roce pokračovat ve spolupráci na projektu, který má podpořit třídění komunálního
odpadu na území regionu.
V 7. ročníku akce vkládá Karlovarský kraj do tohoto projektu 1 000 860
korun. Projekt je rozdělen na dílčí aktivity zaměřené na různé oblasti a cílové skupiny. „Pro obce jsou opět připraveny sběrné nádoby na dovybavení kontejnery pro separovaný odpad,“
uvedl krajský radní Jaroslav Bradáč.
Rovněž obcím je určena soutěž Liga

odpadů, kterou Karlovarský kraj vyhlásí a podmínky včetně přihlášky
uveřejní na svých stránkách.
Pro děti a mládež je v letošním roce
tradičně nachystáno několik programů. „Pro ty nejmenší v mateřských
školách je to například program Třídění s popelničkou Jájou, dále divadelní představení Hudebního divadla
Libora Baláka a také inscenace Pouličního divadla Viktora Braunreitera,“
vyjmenoval radní.
Žáci již mohou začít tvořit svá díla do výtvarné soutěže pro školy. „Po

loňském úspěchu necháváme i pro
rok 2011 stejný název soutěže - Plníme dětské sny. Témata, výtvarné
okruhy a podmínky soutěže jsou již
uveřejněny na stránkách kraje,“ doplnil radní a dodal, že děti si mohou
opět kromě soutěžního díla samy namalovat, co by si přály vyhrát. Přání
budou podle možností vyplněna.
Pro školy jsou aktuálně připraveny
exkurze do Centra ekologické výchovy odpadového hospodářství v Černošíně. „Pro letošní rok bylo na organizování studijních výletů do Čer-

nošína uvolněno 600 000 korun. Žáci se v Černošíně na vlastní oči seznámí se skládkou komunálního odpadu,
prohlédnou si třídící linku, vidí, co se
z vytříděného materiálu vyrábí,“ doplnil radní.
Pro starosty obcí a měst a také pro
pracovníky odpadového hospodářství pořádá Karlovarský kraj a společnost EKO-KOM ve dnech 21. a 22.
června školení v Centru odpadového
hospodářství v Černošíně. „Přítomni
budou i zástupci dalších kolektivních
systémů, účastníci tak dostanou uce-

lenou informaci o možnostech a způsobech třídění v našem kraji,“ upřesnil Jaroslav Bradáč.
Přihlášku je možné zaslat do 31. 5.
regionálnímu manažerovi společnosti
EKO-KOM Václavu Maršíkovi na adresu P. O. Box 83, 344 01 Domažlice
nebo na e-mail: marsik@ekokom.cz.
Veškeré informace jsou na stránkách www.kr-karlovarsky.cz nebo je
poskytne odbor životního prostředí
krajského úřadu - Ing. Lucie Tousecká, telefonní číslo 353 502 655, e-mail:
lucie.tousecka@kr-karlovarsky.cz.

inzerce

odbor legislativní a právní
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel. 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

Daruji štěně - psa nebo fenku, tři měsíce staré. Bude z nich pes stř. velikosti, hladkosrstý, barva hnědá, žíhaná
(kříženec staforda). Tel. 353 851 452,
721 434 448.

odbor správa majetku
Ing. Drahomíra Stefanovičová
tel. 353 502 126
drahomira.stefanovicova
@kr-karlovarsky.cz

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
FABIA
OCTAVIA

odbor investic
a grantových schémat
Ing. Věra Tomsová
tel. 353 502 432
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz

HV POLO • Equiline Italia • KenTaur
HKM Sports Equipment • Waldhausen
United Sportproducts Germany
La SARD • HARTOG

odbor dopravy
a silničního hospodářství
Mgr. Vladimír Malý
tel. 353502461
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz

Bývalý areál půjčovny MBN
K dispozici vlastní parkoviště

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

DOSTIHOVÁ SEZONA 2011

odbor životního
prostředí a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
tel. 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

30. 4. 2011 (sobota) od 10.00 hodin
DOSTIHY EVROPSKÉ ŠLECHTY
19. 6. 2011 (neděle) od 14.00 hod.
KARLOVARSKÁ DVOJNÁSOBNÁ MÍLE
II. kat., 3 200 m
3. 7. 2011 (neděle) od 14.00 hod.
LETNÍ CENA KLISEN
II. kat., 2 000 m

odbor školství,
mládeže a tělovýchovy
Mgr. Monika Šperglová
tel: 353 502 443
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Martin Pospíšil, PhD.
tel. 353 502 230
martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz

Octavia combi 1.9 TDi 81kW Ambiente, mod. 2003,
1. majitel- TOP VÝBAVA Maxi DOT vč. climatronic, tažný,
ABS+ ESP+ ASR, vyhřív. sed., 4x airbag, dešť. senzor, vše
v el., rádio CD, počítač, hagusy, centrál DO aj., metalíza,
garáž., serviska, perfekt. stav, 139.500 Kč- sleva- i splátky
bez akontace
Fabia 1,2 HTP, mod. 2007, po TK 3/2013, 1. majitel- servisní knížka, airbag, rádio CD, servo, metal. lak aj., perfektní stav- velmi málo jetá- v zimě nejetá, vždy garáž.- servis
Škoda, 129.500 Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Felicia 1,3 MPi 50Kw, r.v. 2001, TK 4/2013, 1.maj., ABS,
tažný, airbag, centrál DO, rádio, metalíza aj., serviska, bez
koroze, perfektní stav- málo jetá, garáž.- 49.500 Kč- slevai na splátky
Felicia 1,3 Lxi, mod. 1998, 1.majitel, tažný, stř. okno,
rádio, potahy aj., nové pneu, serviska, dobrý stav- garáž.,
19.500 Kč- sleva- i na splátky

Eko poplatek na u nás zakoupený vůz zaplatíme za Vás! Přijďte ušetřit!
Neustálý prodej Škodovek za velmi výhodné 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

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb

odbor sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
tel. 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz

PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN
(stáří 18-20 týdnů, pouze z našeho chovu)
cena 138-148 Kč/ks dle stáří
v roznášce 155 Kč/ks

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

Prodej se uskuteční ve středu 4. května

odbor vnitřních záležitostí
Bc. Miroslav Očenášek
tel. 353 502 250
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

16. 7. 2011 (sobota) od 14.00 hod.
LÁZEŇSKÁ MÍLE I. kat., 1 600 m
31. 7. 2011 (neděle) od 14.00 hod.
CENA MĚSTA KARLOVY VARY
I. kat., 2 000 m
14. 8. 2011 (neděle) od 14.00 hod.
CENA MASISE - GH PUPP
II. kat., 1 400 m

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME

LOKET u čerpací stanice Eurooil ve 14.20 hod.
SOKOLOV u vlakového nádraží v 15.15 hod.
HABARTOV u autobusového nádraží v 15.50 hod.
CHEB u prodejny Selka v 17.10 hod.

Bližší info: 728 605 840, 415 740 719, 728 165 166

odbor informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel. 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
oddělení interního auditu
Mgr. Martina Vránová
tel. 353 502 460
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
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kultura a sport

Sportovcem roku 2010 je Lukáš Bauer
Do desátého ročníku tradiční ankety o nejlepší sportovce regionu za
rok 2010 bylo nominováno 67 sportovců a 20 kolektivů, při slavnostním vyhlášení výsledků v karlovarském hotelu Richmond převzalo
ocenění kraje 24 sportovců a deset
kolektivů.
Nejlepším sportovcem Karlovarského kraje se stal a Cenu hejtmana získal Lukáš Bauer z Dukly Liberec. Lukáš Bauer je odchovanec LK
Slovan K. Vary. Rodák z Ostrova,
který žije a trénuje na BožíhmDaru, odchovanec LK Slovan Karlovy
Vary, člen reprezentačního týmu ČR
v běhu na lyžích odvádí dlouhodobě
vynikající výsledky. Získal dvakrát
bronz na OH ve Vancouveru, je vítězem Tour de Ski 2010.
Sportovní legendou se stal karlovarský novinář a basketbalista Luboš Zahradníček, V roce 2010 oslavil 75. narozeniny a odehrál 51. sezonu za BK Lokomotiva K. Vary. Svou basketbalovou kariéru nikdy nepřerušil. V roce 2009 hrál
dokonce na mistrovství světa veteránů v Praze v družstvu 65+, které
se umístilo na 6. místě. Stále trénuje a připravuje se na mistrovství světa veteránů v Brazílii.
V kategorii Sportovní legenda bodoval rovněž Štěpán Sláma z TJ Lokomotiva Cheb, oddílu házené.
V roce 2010 oslavil 75. narozeniny. Je zakladatelem házené v Chebu, dlouholetým hráčem, úspěšným
trenérem. Se staršími žačkami získal
titul mistryň ČSSR, další úspěchy
v kategorii dívek např. v I. dorostenecké lize. Je zakladatelem mezinárodního turnaje žen „O štít města Chebu“ a 38 let vede STK turnaji,
stále aktivně pracuje ve výboru od- Snímky z vyhlášení nejlepších sportovců v hotelu Richmond: Na velkých snímcích předávání cen sportovci
Foto KL
dílu házené a výkonném výboru TJ. roku a sportovním legendám, na malých několik oceněných z dalších kategorií ankety.
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PRÁCE S MLÁDEŽÍ V HC ENERGIE KARLOVY VARY

VI. ČÁST

Mládežnické týmy HC Energie mají
za sebou velmi úspěšnou sezonu
Tak skvěle jako v nedávno skončené sezóně 2010/2011 se karlovarské
hokejové mládeži ještě nikdy nedařilo!
K velkému úspěchu juniorů, kteří
získali titul vicemistrů ČR a zkompletovali tak sadu získaných medailí v této kategorii během posledních
pěti sezón (2007 bronz, 2008 zlato
a 2011 stříbro) se letos přidali i „páťáci“. Ti ve svém finálovém turnaji
o (neoficiálního) mistra ČR, který se
konal ve dnech 30. a 31. března 2011
ve velké hale KV Areny, také získali
stříbrné medaile.
I ostatním mládežnickým kategoriím se v této sezóně výjimečně dařilo. Kromě „sedmáků“, kterým postup na finálový turnaj unikl o pouhý
jeden bod, se všechna ostatní družstva v nejvyšších ligách svých kategorií probojovala do závěrečných bojů
o titul.
Tyto výsledky jsou pro budoucnost
klubu velkým příslibem. Ještě důležitějším ukazatelem úspěšnosti práce
s mládeží než získané medaile jsou
však počty vychovaných hráčů směrem k extraligovému „áčku“ a k reprezentaci ČR.
V právě skončené sezóně si připsalo své první starty v extralize dospělých hned několik hráčů, kteří hrají či nedávno hráli v týmu juniorů
- Michal Vachovec, bratři Rohanové
(obránce Martin a útočník Tomáš),
brankář Tomáš Závorka a obránce
Petr Přindiš jsou proto velmi blízkými vzory pro stovky jejich následovníků v mládežnických kategoriích klubu.
I na reprezentační úrovni má karlovarská mládež v současné době nemalé zastoupení. V národních barvách si v této sezoně zahráli Sebas-

tian Gorčík s Jakubem Vránou (oba
U16), Matěj Zadražil s Vojtěchem
Tomečkem (oba U17), Petr Koblasa
(U18) a Michal Vachovec s Jaromírem Kverkou (oba U20).
Mezi aktuální reprezentanty navíc patří i dva odchovanci, kteří hrají v zámořských juniorkách a do Kanady odešli na začátku uplynulé sezóny. Útočník Martin Frk (Halifax)
a brankář David Honzík (Victoriaville) jsou mimořádně talentovaní
hráči, kteří mají velkou naději i na
úspěch v tzv. NHL-draftu (osmnáctiletý Honzík již letos, sedmnáctiletý
Frk až v příštím roce). Jako pozitivní
lze jistě hodnotit také skutečnost, že
oba projevili zájem o možnost absolvovat svoji letní přípravu na budoucí sezónu ve svém mateřském klubu
v Karlových Varech.
A že se HC Energie v péči o budoucnost vydala správnou cestou,
potvrzuje i pohled do klubové přípravky. V době, kdy děti nemají o sport příliš zájem a mnoho klubů se potýká s nedostatkem hráčů,
má hokejová přípravka HC Energie
plno.
Chceme touto cestou poděkovat
všem, kteří se na této úspěšné práci našeho klubu s mládeží podílejí
a podporují ji.
Jiří Ryžuk,
hlavní trenér a metodik mládeže

Nejlepší sportovci Karlovarského kraje za rok 2010
ŽÁCI - JEDNOTLIVCI
Jan Klepáček,- SK Shotokan Ryu Karate Rotava, karate
Martin Rubeš, TJ Lokomotiva - šerm o. s., kord
Matyáš Bělohradský, SKK Karlovy Vary - krasobruslení
Tomáš Řehořek, LK Slovan Karlovy Vary - běh na lyžích
Michal Novák, LK Slovan Karlovy Vary - běh na lyžích
Václav Manhart, TJ Lokomotiva Cheb - vzpírání
Monika Pachtová, TJ Slovan Karlovy Vary - plavání
ŽÁCI - SPORTOVNÍ KOLEKTIVY
LK Slovan Karlovy Vary - běh na lyžích, žáci
TJ Lokomotiva Cheb - vzpírání, mladší žáci

DOSPĚLÍ - JEDNOTLIVCI
Ondřej Němec, HC Energie Karlovy Vary - lední hokej
Jana Stöckelová, Sportcentrum Cheb - kulturistika
Josef Váňa, JS Jovan Bohuslav u K. Varů - jezdectví
DOSPĚLÍ - SPORTOVNÍ KOLEKTIVY
TJ Baník Sokolov - oddíl vzpírání
Royal Club Mariánské Lázně - golf
VETERÁNI
Mgr. Miroslav Kubinec, TJ Baník Sokolov - vzpírání
Ludvík Killinger, Cyklo Team Killi - cyklistka
Věra Ježková, TJ Slavia K. Vary - silniční cyklistika, ženy

DOROST, JUNIOŘI - JEDNOTLIVCI
Pavel Peterka, TJ Olympie Březová - zápas
HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI - JEDNOTLIVCI
Ondřej Novotný, TJ Lokomotiva - šerm o. s., kord
Milan Man, SK Kontakt Karlovy Vary - plavání, dorost
Jana Lorencová, UNITOP Sokolov - sportovní střelba
Vendula Dušková, SK Kontakt K.Vary - plavání, žáci
Petra Nováková, LK Slovan Karlovy Vary - běh na lyžích Petra Flekačová, SK Kontakt Karlovy Vary - plavání
Dominika Lokingová, TJ Lokomotiva Cheb - vzpírání
HANDICAPOVANÍ SPORTOVCI - KOLEKTIVY
DOROST, JUNIOŘI - KOLEKTIVY
SK Kontakt Karlovy Vary - plavání tělesně postižených
LK Slovan Karlovy Vary - dorost, běh na lyžích
Sportovní klub vozíčkářů Sharks - sledge hokej
SK Liapor Wite Karlovy Vary - nohejbal dvojic a trojic
TJ Lokomotiva - šerm o. s. - šerm kordem, kadeti
TRENÉŘI
Taneční skupina Mirákl, o. s. - sportovní tanec
Martin Rubeš, TJ Lokomotiva - šerm o. s. , kord

'DOxËSDU¿GQËURêQËNP¿]DVHERXKRNHMRY¿PO¿GHæ+&(QHUJLH.DUORY\9DU\-HQ]ODW¿
WHêNDFK\EøODQDNRQFLOHWRxQËVH]RQ\YNDWHJRULLMXQLRUĎDS¿WÛFKWĆËG1HMSUHVWLæQøMxË
MXQLRUVN¿H[WUDOLJDSĆLQHVODNDUORYDUVNÛPVWĆËEUQRXUDGRVWSRYHONÇPILQ¿ORYÇPERMLVH
=QRMPHP3ĆHVWRæHVYøĆHQFLWUHQÇUD0OHMQNDYSUYQËPXWN¿QËILQ¿ORYÇVÇULHY.9$UHQø
SĆHGGYøPDWLVËFRYNDPLIDQRXxNĎVYÇKRVRNDMDVQøSĆHKU¿OL]E\OÇ]¿SDV\VL0RUDYDQÇ
MLæSRKOËGDOL%OË]NRWULXPIXE\OLWDNÇS¿Č¿FLNWHUÇDæYHILQ¿OH]DVWDYLO\QDGøMH+Yø]G\
3UDKD9HONÇMPÇQRVLOHWRVXGøODO\LGDOxËNDWHJRULH3ĆHVWRæHPODGxËGRURVWDRVP¿FL
PHGDLOHQD]¿SDGéHFKQHSĆLYH]OL]ĎVW¿Y¿MHMLFKØêDVWQDILQ¿ORYÇPWXUQDMLSURxHVW
HOLWQËFKWÛPĎUHSXEOLN\VNYøOÛPØVSøFKHP
*UDWXOXMHPHDSĆHMHPHYxHPNDWHJRULËPVWHMQÇØVSøFK\LGRGDOxËVH]RQ\
Generální partner klubu:

Kam za kulturou, sportem a zábavou?
30. 4.- 1. 5.
Chodov, u KASS
ČARODĚJNICKÝ JARMARK

8. 5. K. Vary, kostel sv. Anny 19.00
BENEFIČNÍ KONCERT

28. 5.
Loket, amfiteátr 17.30
COLLEGIUM MUSICUM

5.-7. 5.
K. Vary, centrum
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

13.-14. 5.
M. Lázně, centrum
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

7. 5.
Chodov, stadion ŠAK
CHODOVSKÁ TRETRA

14. -15. 5.
Aš, vrch Háj
ČESKÝ POHÁR MTB
ČESKÝ POHÁR VE FOURCROSSU

květen
Stráž. n. O. - Horní hrad
21.-22. JARNÍ SLUNOHRAD 12.00
28. DĚTSKÝ DEN 11.00
21. 5. K. Poříčí, Statek Bernard 9.30
ROZKVETLÁ SLAVNOST ŽEN

14. 5. Cheb, zimní stadion 9.00-18.00
VELETRH ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY

26.-29. 5.
Toužim, letiště
KARLOVARSKÝ POHÁR

20.-22. 5.
Loket, náměstí
ZAHÁJENÍ KULTURNÍ SEZONY

27.-29. 5.
K. Vary, KV Arena 15.00
MEZIN. TURNAJ V KOŠÍKOVÉ ŽEN

27. 5.
Loket, amfiteátr 18.00
HARLEJ, ŠKWOR A TAJFUN

28. 5.
Jáchymov, centrum
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY

7.-8. 5.
Sokolov, loděnice 10.00
FOLKOVÁ LODĚNICE
7.-8. 5.
F. Lázně, hřiště
MINI EURO 2011
ME mladých fotbalistů
7. 5.
Ostroh, hrad Seebeerg 14.00
HISTORICKÁ SLAVNOST
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tel. 353 502 804, 736 514 048
sekretariat@knihovnakv.cz
www.knihovna.kvary.cz
VÝSTAVY
3.-27. 5.
Kavárna Dvory
Hory - fotografie V. Meluzína
3.-30. 5.
Hala Dvory
Očima fotoreportérů Sedmičky
5.-30. 5. A-klub Dvory (vernisáž 17.00)
Jan Marhold Photography
12.-26. 4.
Stud. odd. Lidická
Tvořivá ekodílna Romany Vlčkové
Textilní doplňky a šperky
DĚTSKÉ ODD. DVORY
4., 11., 18., 25. 5. v 15.00
Středa s pohádkou
6., 13., 20. 5. v 15.00
Páteční hrátky
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27. 5. v 15.00
Tvořivá ekodílna
Výtvarná práce s recyklovanými odpady, pro děti od 7 let
HERNÍ KLUB
5., 12., 19. a 26. 5. A-klub Dvory 15.00
Chytrá zábava pro každého od 15 let
PRO SENIORY
4., 11., 18., 25. 5.
Odd. pro hendikepované Dvory 15.00
Nebojme se stáří
Cyklus přednášek Radka Krchňáka
12. a a 26. 5. Stud. odd. Lidická 10.00
Literární klub

PŘEDNÁŠKY
11. 5.
Sál Dvory 16.30
Tradice a zvyky v židovské obci
Přednáška Chaima Kočího z cyklu
„Poznání jako nejlepší prevence proti
projevům antisemitismu...“
19. 5.
Sál Dvory 16.30
Historie a současnost zásobování
Karlovarska pitnou vodou
Přednáší Ing. Antonín Jágl. Projekt environmentální výchovy VaK KV
25. 5.
Sál Dvory 16.30
Barma
Přednáší Vlastimil Křeček
9. 5.
Vzděl. stř. Dvory 10.00 a 15.00
Orientace na webu KKK
4. a 18. 5.
Stud. odd. Lidická 18.00
Hlasité čtení z knih
Miloš Urban - Sedmikostelí
Stewen Galloway - Sarajevský cellista

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00

