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Odstartovaly dvě letní 

soutěže o ceny

Odborná porota ocenila nejvýše 
nové pěší zóny, veřejnost rekon-
strukci domu v Lokti.
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Brzy bude cyklostezka 

podél celé Ohře

Rozhovor s  Miroslavem Landou 
o  současnosti a  perspektivách 
cyklostezek v kraji.

Stavbou roku je pěší 

zóna i víceúčelový sál

2. ročník soutěže  S  památkami 
Karlovarského kraje a  10. ročník 
soutěže dětí o hejtmanský mobil
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Od června cyklistům v regionu slou-
ží tři nové úseky páteřní Cyklostez-
ky Ohře. Jedná se o  trasy z  Choco-
vic do Kynšperka nad Ohří a průjez-
dy městy Sokolov a Loket. „Sám často 
po cyklotrasách v kraji jezdím, proto 
mám i za všechny ostatní cyklisty ra-
dost, že se podařilo příspěvek z evrop-
ských fondů proměnit v kilometry no-
vých stezek,“ uvedl hejtman Karlovar-

ského kraje Josef Novotný.
Náklady na stavbu 13,5 km nových 

úseků dosáhly 133,9 milionu korun, 
z  toho dotace z ROP Severozápad či-
ní 85 %, po 7,5 % hradí krajský a stát-
ní rozpočet. Stavbu provedlo sdruže-
ní „Cyklostezka Ohře – ALGON a bss 
BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST.  
„Všechny úseky jsou stavebně dokon-
čeny a  prošly kolaudačním řízením,“ 

upřesnil náměstek hejtmana Petr Na-
vrátil.

První úsek o délce 9 km vede z Cho-
covic do Kynšperka nad Ohří. Prů-
jezd Sokolovem v  délce 1,2 km ve-
de od tzv. Krejcarovy lávky po pra-
vém břehu směrem k lávce přes Ohři 
a  po levém břehu k  dopravnímu ter-
minálu, od něj další částí nového úse-
ku o délce 1,8 km do Královského Po-
říčí. Průjezd Loktem je dlouhý 3,5 km, 
úpravy probíhaly na úseku o délce 1,5 
km. Trasa začíná napojením na stáva-
jící cyklostezku z  Královského Poříčí 
a ulicí Nádražní až k parku u nádra-
ží. Od parku k železničnímu přejezdu 
vede stezka nová, pokračuje po zpev-
něné stezce podél řeky k ulici Zahrad-
ní a po ní k mostu v Rooseveltově uli-
ci, kde se napojuje na cyklostezku do 
Karlových Varů.

Karlovarský kraj bude ve stavbě pá-
teřní cyklostezky pokračovat. „Je po-
dána žádost o  dotaci z  ROP Severo-
západ na projekt trasy z Chocovic na 
Cheb,“ vysvětlil Navrátil. Kraj už ta-
ké nechal zpracovat studii pokračová-
ní Cyklostezky Ohře z Karlových Va-
rů. Nyní mohou cyklisté využít 46 ki-
lometrů, v budoucnu by měla mít 104 
kilometry a  protnout celý region od 
hranice s Německem po Ústecký kraj. 

Další úseky cyklostezky jsou otevřeny

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
nastává snad nejoblíbenější část 

roku - období prázdnin a  letních 
dovolených, kdy máme příležitost 
na chvíli zapomenout na běžné 
povinnosti a starosti.

Začátek července bude tradičně 
patřit v našem kraji Mezinárodní-
mu fi lmovému festivalu v  Karlo-
vých Varech. I  když většinou fes-
tivalovým dnům nepřeje počasí, 
o to větší by mohl být zájem o le-
tošní fi lmovou nabídku 46. roční-
ku akce.

Věřím, že si kromě osobností 
českého a zahraničního fi lmového 
plátna a  baťůžkářů najdou cestu 
na takovou událost i lidé z našeho 
kraje. Je to jedna z ideálních mož-
ností, jak představit náš kraj nejen 
fi lmovému světu.

Po velkém úspěchu úvodních 
krajských farmářských trhů se blí-
ží další termín, kdy budete mo-
ci přímo v  areálu krajského úřa-
du v  Karlových Varech-Dvorech 
nakoupit výrobky regionálních 
farmářů a  producentů. Tentokrát 
půjde o  trhy produktů se znač-
kou Regionální potravina. Akce 
se uskuteční v pátek 15. července, 
u  příležitosti vyhlášení letošních 
vítězů soutěže o udělení této znač-
ky kvality.

 Než sbalíte kufry a  vydáte se 
na cesty, rád bych popřál nejprve 
všem učitelům a  dalším pedago-
gickým pracovníkům, aby načer-
pali během léta dostatek sil a moh-
li v září v dobré pohodě předstou-
pit před své žáky. Samozřejmě ne-
zapomínám ani na děti a rodiče, ať 
je vaše léto odpočinkové a najdete 
si na sebe vzájemně čas.

Vám všem, ať budete léto trávit 
doma nebo za hranicemi, u  vo-
dy nebo v  lese, pak přeji, aby se 
prázdniny i  dovolené vydařily 
podle vašich představ a  byly plné 
jen samých příjemných zážitků.

          Váš hejtman Josef Novotný

Celkové náklady projektu dosáhly 
88,7 milionu korun. „Podařilo se nám 
získat dotaci z evropských fondů ve vý-
ši 77, 6 milionu korun, přes 11 milionů 
korun uhradí ze svého rozpočtu Karlo-
varský kraj,“ uvedl hejtman Josef No-
votný.

Přestavba probíhala od listopadu 
2009 do dubna 2011 ve dvou etapách. 
„V druhé etapě bylo provedeno přede-
vším vybavení interiéru vily a zahrad-
ního domku, rekonstrukce a restauro-
vání fasády vily, vnitřní komunikace 
a sadové úpravy,“ popsala krajská rad-
ní Eva Valjentová.

Rekonstrukcí objektu Becherovy vi-
ly získal Karlovarský kraj polyfunkč-
ní objekt pro galerijní, kulturní a spo-

lečenské účely. Provozovatel - Gale-
rie umění Karlovy Vary - může nabíd-
nout umělcům i návštěvníkům výtvar-
né dílny a odbornou knihovnu, víceú-
čelový společenský sál se zázemím, vý-
stavní sály, galerie, místnost pro depo-
zitář a komunikační prostory.

„Rádi bychom, aby se z  Becherovy 
vily stala tvořivá galerie, kde návštěv-
níci budou moci na interaktivních vý-
stavách přímo manipulovat s exponá-
ty, přetvořit je, upravit podle svého. Za-
měříme se ale i na klasické prezentač-
ní výstavy. Zahájíme výstavou čtyř vý-
znamných výtvarníků zabývajících se 
porcelánovou tvorbou,“ prozradil ře-
ditel Galerie umění Karlovy Vary Jan 
Samec.

Kraj úspěšně ukončil přestavbu Becherovy vily
Vila Becher v Karlových Varech se opět může pyšnit svou zno-

vunalezenou krásou. Díky zdařilé rekonstrukci se proměnila 

v  interaktivní galerii, kterou mohou od počátku července na-

vštívit milovníci umění od nás i ze zahraničí.

Při slavnostním ukončení rekonstrukce byl důvod ke spokojenos-

ti na všech stranách. Zleva Jiří Sára, ředitel fi rmy Thermia-Bau, 

hejtman Josef Novotný a ředitel galerie Jan Samec.  Foto KL

Cestující na železniční trati z Plz-
ně do Chebu si mohli oddychnout. 
Optimalizace trati Planá u Marián-
ských Lázní - Cheb, která je součástí 
souboru devíti samostatných staveb 
západní části III. železničního kori-
doru,  byla dokončena.

Modernizace trati Plzeň-Cheb by-
la rozdělena do tří etap, trvala pět 
let a  stála 13,1 miliardy korun. Od 
příštího roku se doba jízdy me-
zi Chebem a Plzní zkrátí o více než 
čtvrt hodiny. 

Cestující ocení nejen to, že už ne-
jsou nuceni při jízdě přestupovat do 
náhradních autobusů. Bezbariérové 
přístupy a informační systémy zna-
menají zvýšení komfortu a díky in-
stalaci moderního zabezpečovacího 
zařízení byla posílena bezpečnost 
provozu. Technické parametry jsou 
v  souladu s  požadavky na transev-
ropskou železniční síť

Optimalizovaný téměř 40 kilome-
trů dlouhý úsek má šest železnič-
ních stanic a  dvě zastávky, z  toho 
jedna zcela nová v Salajně. Ve všech 
vznikla nová nástupiště. Součástí 

stavby byla rovněž instalace 9,5 ki-
lometru protihlukových stěn. 

Investorem stavby je Správa že-
lezniční dopravní cesty (SŽDC). 
„Hlavní náplní stavby byly přede-
vším úpravy zemního tělesa a kole-
jové úpravy včetně směrových po-
sunů za účelem zvýšení rychlosti 
a  bezpečnosti železničního provo-
zu,“ informoval při slavnostním za-
hájení provozu na optimalizované 
trati Pavel Habarta, pověřený říze-
ním SŽDC.

Oproti dosud dosahovaným rych-
lostem 70 až 100 kilometrů za ho-
dinu vzrostla v daném úseku traťo-
vá rychlost pro klasické soupravy na 
120 a pro soupravy s naklápěcí tech-
nikou na 150 kilometrů za hodinu.

Jak připomněl krajský radní Vrati-
slav Emler, pro Karlovarský kraj má 
tato trať také vnitroregionální cha-
rakter. „V  úseku Mariánské Lázně-
Cheb je zajišťována železniční osob-
ní doprava v  závazku veřejné služ-
by, což znamená zajišťování základ-
ní dopravní obslužnosti pro občany 
kraje,“ vysvětlil Emler.

Optimalizace trati dovolí
zkrátit jízdní dobu vlaků

Náměstek hejtmana Petr Navrátil u mapy nových úseků  Foto KL

Od července bude Becherova 

vila opět sloužit veřejnosti. 

Stavbaři už završili betonovou konstrukci pavilonu akutní medicíny
Stavba jednoho z  největších pro-

jektů Karlovarského kraje - pavilo-
nu akutní medicíny v karlovarské ne-
mocnici - úspěšně pokračuje. Po ro-
ce intenzivních prací stavbaři nyní 
dokončují železobetonovou nosnou 
konstrukci. 

„V její jižní části u Americké ulice již 
byl zabetonován i nejvyšší stupeň bu-
dovy - heliport. Předpoklad dokon-
čení hlavních železobetonových kon-
strukcí je na konci června letošního 
roku,“ popsal průběh stavby hlavní 
manažer projektu Jan Kučera

Stavbaři si museli poradit s bludný-
mi balvany, které objevili při zakládá-
ní stavby. „S průběhem samotné stav-
by jsme zatím spokojeni,“ zhodnotil 
v rámci kontrolního dne na stavbě ná-
městek hejtmana Karlovarského kra-
je a  člen představenstva Karlovarské 
krajské nemocnice Miloslav Čermák.

„A to i přes technické problémy, kte-
ré způsobily místní geologické pomě-
ry. Termín dokončení stavby se sice 
o  tři měsíce prodloužil, velmi pod-
statné však je, že celková cena díla zů-

stává nezměněna,“ zdůraznil Čermák.
Stavba vyjde celkem na 503 miliony 

korun. Z  toho 100 milionů tvoří ve-
stavěné lékařské technologie. Dalších 
100 milionů by chtěl kraj na přístroje 
do pavilonu získat z evropských fon-
dů. Pavilon bude zaměřený na posky-
tování specializované péče a  příjem 
pacientů v kvalitě obdobné zahranič-
ním pracovištím, který bude refl ek-
tovat současné nejmodernější trendy 
ve zdravotnictví. Podle ředitele Kar-
lovarské krajské nemocnice Zdeňka 
Horáka bude také nemocnice usilovat 
o  získání statutu traumacentra nižší-
ho typu. 

Během července a srpna budou pro-
bíhat práce na střešních nástavbách 
v severní části objektu a konstrukcích 
spojovacích krčků mezi pavilony čís-
lo 4 a 50. 

Pětipodlažní pavilon staví sdru-
žení fi rem Metrostav, Bau-Stav, Ti-
ma a PREFA-BETON Cheb. Ke konci 
dubna letošního roku bylo prostavěno 
téměř 70 milionů korun. Dokončení 
stavby je plánováno na červen 2012. Stavba pavilonu už dosáhla konečné výšky.  Foto KL
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Šek na 150 000 korun převzal z ru-
kou hejtmana Josefa Novotného sta-
rosta Krajského sdružení hasičů Kar-
lovarského kraje Petr Jelínek. Peníze 
sdružení využije především na organi-
zaci hasičských soutěží. „Dobrovolní 
hasiči jsou oporou především v men-
ších obcích a v mnoha případech je je-
jich práce nepostradatelná,“ uvedl bě-
hem předání šeku hejtman.

Peníze sdružení vloží především do 
pořádání krajského kola hry Plamen 
pro děti, které proběhne během toho-
to víkendu v Chodově. Následovat bu-
de v závěru dalšího týdne krajské kolo 
soutěže dorostu a soutěž Požární sport 
pro dospělé v Sokolově na atletickém 
stadionu.

„Rád bych také požádal hejtmana 
Josefa Novotného o  záštitu nad Mis-
trovstvím České republiky ve hře Pla-
men, které se bude v  našem regionu 
konat příští rok,“ uvedl starosta sdru-
žení Petr Jelínek. Ten také dodal, že 

příspěvek pomůže i  při náročné prá-
ci s dětmi a mládeží.

Krátce předtím přišla zpráva o  vý-
znamném úspěchu profesionálních 
hasičů z  kraje. Hned dvakrát excelo-
vali při vyhlášení výsledků prestižní 
ankety Ministerstva vnitra Hasič ro-
ku 2010. Obě dvě nominace, které kraj 
do soutěze zaslal, vyhrály své katego-
rie. Náš region tak má nejlepší hasiče 
v kategorii Zásah roku a Projekt roku.  

Do ankety hasiči přihlásili záchranu 
dvou mužů a psa, kteří se propadli na 
zamrzlém rybníku v Dolním Rychno-
vě na Sokolovsku do ledové vody, a ta-
ké multimediální preventivní projekt 
Rizika silniční a železniční dopravy.

Významné ocenění převzali zástupci 
profesionálních hasičů z Karlovarské-
ho kraje v  pražském Trojském zám-
ku z  rukou generálního ředitele Ha-
sičského záchranného sboru Mirosla-
va Štěpána a náměstka ministra vnitra 
Viktora Čecha.

Cheb si celý letošní rok připomíná 950 let od první písemné zmínky o městě, největší oslavy ale již proběhly 18. května.  K největším atrak-

cím patřil příjezd krále Jiřího z Poděbrad a historického vlaku taženého parní lokomotivou „Šlechtična“, který z Karlových Varů do Chebu 

vypravil Karlovarský kraj. Většinu cestujících tvořili úspěšní účastníci soutěže dubnových Krajských listů, unikátní zážitek si však nenechal 

ujít ani  hejtman Josef Novotný (na posledním snímku uprostřed).  Foto KL

strana 2informace z kraje

Roman Rokůsek

S ředitelem Krajského úřadu v Kar-
lových Varech Romanem Rokůskem 
tentokrát na letní téma: Cestování 
s dětmi do zahraničí a potřebné do-
klady.

Co je třeba zařídit před rodinnou 
dovolenou v  zemích mimo Evrop-
skou unii? 

Všem, kteří se chystají do zahrani-
čí a potřebují nové cestovní doklady, 
bych především doporučil, aby si je 
začali zařizovat s  dostatečným časo-
vým předstihem. Takzvaný e-pas, te-
dy doklad se strojově čitelnými úda-
ji, nosičem dat s biometrickými úda-
ji a otisky prstů (u občanů nad 12 let) 
se vydává v zákonné lhůtě do 30 dnů, 
cestovní pas bez strojově čitelné zó-

ny pak ve lhůtě do 15 dnů. Co se týče 
cestování dětí, je ideální, pokud ma-
jí svůj vlastní pas. Další variantou je 
zapsání dětí mladších 10 let do ces-
tovních pasů rodičů.  Dnem 30. červ-
na 2011 ovšem tato varianta skon-
čí. Výjimku tvoří děti do 15 let, které 
byly v cestovním pasu rodičů zapsá-
ny v období do 1. září 2006. Ty mo-
hou i nadále cestovat společně s rodi-
či do zahraničí bez vlastního cestov-
ního pasu. 

Jak to tedy bude s cestovními do-
klady pro děti v budoucnu?

Od 1. července 2011 budou i  dě-
ti mladší deseti let muset mít svůj 
pas. Přechodné období, kdy nebu-
de možné děti do pasů rodičů zapi-
sovat, ale již uskutečněný zápis bu-
de platit, skončí v červnu příštího ro-
ku. Posledním dnem, kdy bude mo-
ci být potomek s rodičem v zahrani-
čí bez svého vlastního dokladu, bude 
26. červen 2012.

Z čeho změny vycházejí?
Novela zákona o  cestovních do-

kladech vychází z nařízení Evropské 
unie. Opatření by mělo poskytnout 
lepší ochranu dětí při cestování do 
zahraničí, kdy jsou v  této souvislos-
ti nejčastěji zmiňovány únosy dětí do 
zahraničí jedním z rodičů. 

Pokud se rodiče rozhodnou pro 
zápis dítěte do svých pasů, kde o to 
mohou žádat?

U  pasového oddělení obecního 
úřadu obce s  rozšířenou působností 
podle místa trvalého pobytu - v Kar-
lových Varech, Ostrově, Sokolo-
vě, Kraslicích, Aši, Chebu a Marián-
ských Lázních. Rád bych ale upozor-
nil, že pro vydání prvního cestovního 
pasu je nutné prokázat státní občan-
ství České republiky, a  to předlože-
ním příslušného osvědčení. O to mo-
hou občané s místem trvalého poby-
tu na území Karlových Varů požádat 
na tamním magistrátu, občané s  tr-

valým pobytem mimo krajské město 
pak žádají u Krajského úřadu Karlo-
varského kraje.   

Kolik dětí lze do cestovního pasu 
rodiče zapsat?

Do příslušné rubriky cestovního 
pasu rodiče lze zapsat nejvýše čtyři 
děti. Takový úkon se dělá zpra vid la 
na počkání. Pokud doklad část ur-
čenou pro zápis dítěte neobsahuje, je 
proveden formou samolepícího štít-
ku opatřeného bezpečnostními prv-
ky, pas se pak vydává do 48 hodin. 
Na zmíněný štítek lze zapsat nejvý-
še tři děti. 

Kolik zápis dítěte stojí?
Poplatek za každý zápis dítěte mlad-

šího 10 let do již vydaného cestovní-
ho dokladu rodiče činí 50 korun. Po-
kud však rodič požádá o  provede-
ní zápisu současně s žádostí o vydá-
ní svého cestovního dokladu, již za 
něj neplatí. 

Ředitel krajského úřadu informuje

Hasiči využijí daru kraje především na pořádání soutěží 

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
chci se zeptat, kdo se má starat o opravy a údržbu páteřní cyklostezky, Jde 
mi o úsek Loket - Poříčí, v současné době je část poničená po povodních, 
část je poničená opravou mostu R 6 - odpadky a zbytky materiálu po fi r-
mách. A hlavně - kdo by měl např. odstranit padlé stromy přes cyklostez-
ku, které tam nyní leží? M.  Roubek

Vážený pane Roubku,
údržbu Vámi zníměné části páteřní cyklostezky má na starosti obec 
Královské Poříčí (kontakty: kralporici@volny.cz, tel. číslo na asistentku 
starosty Nikolu Frimlovou: 352 350 520).
Úsek, který využívají stavebníci kvůli rekonstrukci mostu přes řeku 
Ohři, má být podle jejich příslibu dán do původního stavu po skonče-
ní stavby. Povolení k uzavření mostu mají stavebníci do poloviny srpna.
Vzhledem k tomu, že se nepořádek po fi rmách objevuje i na dalších 
cyklostezkách, jednal jsem na toto téma s novým ředitelem karlovar-
ské pobočky Ředitelství silnic a  dálnic Pavlem Rödlem a  požádal ho 
o nápravu. Vámi zmíněnou část páteřní cyklostezky přislíbil dát po do-
končení rekonstrukce mostu do pořádku.
(Pozn.: podle informací tazatele byly padlé stromy odstraněny).

 Vážený pane hejtmane!
Nikdy mi nevadilo letiště, nemám nic proti mezinárodní letecké dopra-
vě, záchranné službě ani proti akrobatickému létání před soutěžemi, ale 
ptám se Vás - jak dlouho musíme snášet neúměrný hluk při akrobacii sou-
kromých letadel, která své „prolety“ uskutečňují přímo nad obytnou zó-
nou Olšových Vrat. Jistě by se našel dostatek prostoru buď směrem k Pile, 
nebo nad vojenským prostorem. Podepisovali jsme již několik petic k ome-
zení létání, ale situace je stále stejná i přes sliby, že akrobatické létání se 
přesune na letiště Přílezy. Děkuji za odpověď. Ing. Jaromíra Stieglitzová

Vážená paní Stieglitzová,
jak píšete, vadí Vám a Vašim sousedům hluk vydávaný při letecké ak-
robacii v blízkosti karlovarského letiště. Podobné stížnosti se už v mi-
nulosti objevily, ředitel letiště proto vyhlásil omezení letů. Jak je ale vi-
dět, nestačí to.
Kraj, jako vlastník letiště, v současné době nemá páky, jak omezení dá-
le gradovat, inicioval proto doplnění aktuální hlukové studie. Až jed-
nání s osloveným expertem ale ukáže, zda je možno hlukovou studii 
vypracovat čistě pro akrobatická letadla a jejich činnost nad letištěm.
Ve svém podnětu navrhujete, aby byla akrobacie provozována nad ne-
obydlenými oblastmi, například nad vojenským prostorem. To v zása-
dě lze, je to ale otázka zájmu pilota a řízení leteckého provozu, které 
lety povoluje.

Ze soutěže Plamen v Chodově 13. 6. 2011  Foto HZS KVK

Historický vlak zpestřil oslavy 950 let Chebu

I  přes potřebné rekonstrukce 
a  úpravy na gynekologicko-porod-
nických odděleních regionálních 
nemocnic budou mít ženy před po-
rodem k dispozici celé léto vždy ale-
spoň dvě otevřené porodnice. Vy-
plynulo to ze včerejšího jednání 
zástupců Karlovarského kraje, ne-
mocnic v Karlových Varech, Chebu, 
Sokolově a v Ostrově a představitelů 
zdravotních pojišťoven.

Termíny letních uzavírek:
Gynekologicko-porodnické oddě-

lení Nemocnice Karlovy Vary
19. 6.-13. 7. 2011
Gynekologicko-porodnické oddě-

lení Nemocnice Cheb
13.-31. 7. 2011
Gynekologicko-porodnické oddě-

lení Nemocnice Sokolov
1.-20. 8. 2011

Gynekologicko-porodní a  pedia-
trické oddělení Nemocnice Ostrov

1.-20. 7. 2011
V  době uzavírky gynekologicko-

porodnického oddělení v Nemocni-
ci Karlovy Vary bude zcela uzavře-
no oddělení šestinedělí, ovšem po-
rodní sál bude k  dispozici pro ná-
hlé, akutní porody. V  normálním 
provozu bude fungovat ambulance, 
včetně pracoviště ultrazvuku a  od-
dělení gynekologie.

Na gynekologicko-porodnickém 
oddělení nemocnice Karlovy Va-
ry proběhne rekonstrukce, během 
níž vzniknou nové nadstandard-
ní pokoje pro pohodlný a komfort-
ní pobyt maminek. Generální ředi-
tel KKN, a. s. Zdeněk Horák navíc 
garantoval, že nedojde ke zpoždění 
stavebních prací.

O prázdninách budou sloužit 
vždy nejméně dvě porodnice

Tradiční setkání vedení kraje se sta-
rosty obcí Karlovarského kraje zahájil 
hejtman Josef Novotný informacemi 
o plánovaném vyuhlení sokolovských 
dolů a s tím spojených problémů. 

„Tím, jak postupně dojde k utlume-
ní těžby, hrozí nárůst nezaměstnanos-
ti a tomu se snažíme předejít. Jedná-
me se Sokolovskou uhelnou, úřady 
práce i odbory,“ uvedl hejtman Josef 
Novotný. Zároveň upozornil na zda-
nění emisních povolenek „Je to pro 
náš kraj velmi závažné téma, proto-
že z regionu tak každoročně odplyne 
500 milionů korun, což výrazně ovliv-
ní sociální a ekonomickou situaci. Ty-
to peníze by přitom bylo možno vyu-
žít na budování průmyslových zón ja-
ko příprava k zajištění budoucích pra-

covních míst pro občany Karlovarské-
ho kraje,“ vysvětlil hejtman. 

S  problematikou e-gouvernementu 
a projekty v oblasti informatiky, kte-
ré připravuje Karlovarský kraj, sezná-
mil starosty první náměstek hejtma-
na Martin Havel. O neuspokojivé si-
tuaci v oblasti dotací pro poskytova-
tele sociálních služeb hovořil náměs-
tek hejtmana Miloslav Čermák. „Le-
tos jsme na sociální služby dostali 
v  prvním kole 203,7 milionů korun. 
Ve druhém kole jsme měli získat ješ-
tě další zhruba 4,2 miliony korun. Mi-
nisterstvo, ale rozhodlo, že z této část-
ky dostaneme pouze čtvrtinu,“ kon-
statoval Čermák. 

O  založení komunální odpadové 
společnosti (KOS) informoval staros-

ty radní pro oblast životního prostře-
dí Jaroslav Bradáč. V  současné době 
jsou do systému kromě Karlovarské-
ho kraje zapojeny Karlovy Vary, Soko-
lov, Chodov, Nová Role a Skalná. Po-
stupně by se měly zakoupením akcií 
společnosti, jejíž základní jmění je 6 
milionů korun, přidávat další obce. 

O podrobnosti vstupu obcí do této 
společnosti se starostové zajímali nej-
více. Dále je také zajímala problemati-
ka reformy veřejné správy. „Váš názor 
na rušení stavebních úřadů či matrik 
na obcích nás zajímá,“ vyzval staros-
ty k  diskusi hejtman Josef Novotný. 
Podle starosty Lokte Jaroslava Hlavsy 
je zachování dostupnosti těchto úřadů 
pro občany co nejblíže k jejich bydlišti 
především otázkou peněz. „Pro měs-

ta naší velikosti je to jasné volba. Po-
kud budeme mít v rozpočtu potřebné 
fi nance, služby občanům zachováme, 
pokud ne, nezbude nám nic jiného, 
než je zrušit,“ uvedl starosta Hlavsa. 

V  diskusi hejtman Josef Novotný 
vyjádřil svou nespokojenost s přístu-
pem obcí k iniciativě kraje na likvida-
ci bolševníku. „Když jsme s tímto pro-
jektem přišli, většina z vás ho přivíta-
la. Peníze na něj ale téměř nikdo ne-
poslal a sami do něj nepůjdeme,“ po-
dotkl hejtman Novotný.

Na závěr jednání zaznělo poděková-
ní. „Jsme rádi, že naše problémy kraj 
zajímají a že jste nám umožnili o nich 
diskutovat nejen s vámi, ale i mezi se-
bou navzájem,“ uzavřel starosta Zá-
dubu - Závišína Jiří Nešpor. 

Starostové diskusi k závažným problémům obcí vítají

Karlovarský kraj obdržel za rok 2010 
příjmy v celkové výši 5,4 miliardy ko-
run. Celkové výdaje kraje činily 5,7 
miliardy korun. Na účtech Karlovar-
ského kraje po loňském hospodaření 
zůstaly volné fi nanční prostředky ve 
výši 23,5 milionu korun. 

Schválený rozpočet Karlovarského 
kraje na rok 2010 počítal s překroče-
ním výdajů nad příjmy o 1,6 miliardy 
korun. „Prorůstový rozpočet byl tvo-
řen v  souvislosti s  předfi nancováním 
a spolufi nancováním projektů z fondů 
EU a jako zdroj fi nancování těchto vý-
dajů se do rozpočtu roku 2010 zapo-
jovaly nasmlouvané úvěry v  souhrn-
né výši 1,5 miliardy korun a fi nanční 
prostředky z  minulých let, převážně 
ze zdrojů fondu budoucnosti,“ vysvět-
lil náměstek hejtmana Martin Havel. 
Částka vyrovnávající rozdíl hospoda-
ření je řešena zapojením fi nancování 
ve výši 322, 8 milionu korun. 

Účetní výsledek hospodaření Karlo-
varského kraje za rok 2010 skončil zis-
kem ve výši 153, 8 milionu korun. 

Celkové fi nanční prostředky na 
účtech Karlovarského kraje (včetně 
fondů) činily k 31. 12. 2010 částku ve 
výši 686 289 000 Kč. Z toho částku ve 
výši 662 765 000 Kč představují nevy-
čerpané účelově vázané prostředky.

„Jedná se o  fi nanční prostředky na 
peněžních fondech, na zvláštním škol-
ském účtu, na zvláštních účtech pro-
jektů a  účelově vázané prostředky. 
Volné fi nanční prostředky k  přeroz-
dělení pak dosahují částky 23,5 milio-
nu korun,“ uvedl dále náměstek Havel

Při fi nančním vypořádání za rok 
2010 odvedl kraj do státního rozpočtu 
nevyčerpané státní fi nanční prostřed-
ky ve výši 2 286 000 Kč. 

Ze 77 příspěvkových organizací, kte-
ré Karlovarský kraj ke konci roku 2010 
zřizoval, hospodařily tři organizace se 
ztrátou. Jedná se o ZŠ praktickou Žlu-
tice, kde ztráta činila 64 500 korun, 
ZUŠ Labitzkého Bečov,  kde činila ne-
celých 46 000 korun a Domov pro se-
niory v Hranicích, který hospodařil se 
ztrátou 19 700 korun. „Rada Karlovar-
ského kraje uložila ředitelům organi-
zací, jejichž výsledky neodpovídají 
plánovaným ukazatelům, uhradit ztrá-
tu roku 2010 z rezervního fondu orga-
nizace, případně z výsledku hospoda-
ření za rok 2011,“ poznamenal Havel. 

O  alokaci volných fi nančních pro-
středků z  výsledku hospodaření Kar-
lovarského za minulý kalendářní rok 
ve výši 23 523 000 Kč bude rozhodovat 
zastupitelstvo Karlovarského kraje při 
schvalování závěrečného účtu za rok 
2010 na svém červnovém zasedání.

„Navrhli jsme, aby byly tyto pro-
středky rozděleny, a to 300 000 korun  
Muzeu Cheb na záchranný archeolo-
gický výzkum, 150 000 korun Muzeu 
Karlovy Vary na záchranný archeolo-
gický výzkum, 8 milionů korun pro 
Karlovarskou krajskou nemocnici na 
opravy velkého rozsahu, především 
střech a  kanalizace. Finance by měly 
být využity rovněž na vybavení nad-
standardních pokojů. Částku ve výši 
14,4 milionu korun chceme alokovat 
do fondu budoucnosti,“ dodal Havel.

Hospodaření kraje v roce 2010
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Nový systém likvidace komunálního odpadu 
v  regionu má zajistit Komunální odpadová spo-
lečnost, a.s., kterou kraj založil koncem února le-
tošního roku. Jako spoluzakladatelé do ní vstoupi-
li také Ostrov, Sokolov, Karlovy Vary, Skalná, Cho-
dov a Nová Role.

„Chceme se připravit na chystané změny zákonů, 
které v souladu s evropskou legislativou neumož-
ní skládkování komunálního odpadu bez třídění,“ 
uvedl radní pro oblast životního prostředí Jaroslav 
Bradáč s tím, že do roku 2015 by se měly zvýšit ce-
ny za likvidaci odpadu až o 100 %.

Dalšími akcionáři společnosti, jejíž základní 
jmění je 6 milionů korun, by se měly stát další ob-
ce a města v regionu. „Společné řešení nakládání 
s  komunálním odpadem přinese obcím dlouho-
dobou stabilitu a jistotu, že se nebudou muset po-

týkat s nečekanými změnami v legislativě či nárůs-
tem cen,“ vysvětlil Jaroslav Bradáč.

V  současné době se do Komunální odpadové 
společnosti zapojilo 40 % obcí v regionu. Až se po-
daří přesvědčit asi 60 %  obcí kraje nebo až do spo-
lečnosti vstoupí obce a města s 60 % komunálního 
odpadu, který se v kraji vyprodukuje, chce kraj vy-
hlásit výběrové řízení na dodavatele.

Vítěz výběrového řízení postaví třídírnu a  má 
být schopen odpad spalovat. V  úvahu přicháze-
jí v kraji například Sokolovská uhelná, ČEZ nebo 
společnost Liapor, které disponují vhodnými tech-
nologiemi. Náklady této investice by podle před-
běžných odhadů mohla dosáhnout výše asi 500 až 
800 milionů korun. Cena třídění a spalování od-
padu by podle odhadů měla zůstat zhruba na stej-
né úrovni.

Během května pokračoval hejtman 
Josef Novotný ve svých pracovních 
cestách regionem. Tentokrát se za-
měřil na organizace zřizované kra-
jem. Nejprve se zastavil v  Léčebně 
dlouhodobě nemocných Nejdek. 

Léčebna má v současnosti 90 lůžek, 
z toho 12 hospicových. „V roce 2009 
jsme začali přemýšlet o sílící potřebě 
hospicové péče v kraji, dnes nabízí-
me 12 hospicových lůžek. Máme tým 
vyškolených lékařů a personálu, po-
byt s nemocným nabízíme i členům 
rodiny,“ uvedla ředitelka léčebny Ol-
ga Rožcová. Hejtman Josef Novotný 
si prohlédl prostory léčebny i  nově 
vytvořené místo posledního rozlou-
čení. „Přislíbil jsem vedení léčebny 
svou podporu při uzavírání smlouvy 
se zdravotní pojišťovnou, neboť hos-
picová péče v regionu skutečně chybí 
a tady jsou pro ni vytvořeny veškeré 
podmínky,“ vysvětlil hejtman.

Další zastávkou na jeho cestě se 
stala společnost Údržba silnic Karlo-
varského kraje, která má celkem 10 
středisek po celém regionu. „Máme 
připraven program zapojení se do 
evropských fondů. Chceme tyto do-
tační tituly využít k vybavení společ-
nosti potřebnou technikou i  k  roz-
voji dalších činností,“ uvedl před-
seda představenstva Jaroslav Fiala. 
Hejtman si prohlédl areál společnos-
ti v Otovicích u Karlových Varů.

Hejtman zavítal také do muzea na 
Nové louce v Karlových Varech. Pro-
hlídku absolvoval v  doprovodu his-

torika Stanislava Burachoviče, kte-
rý hejtmana upozornil na nejzajíma-
vější části expozice i na méně známé 
okamžiky dějin města i regionu. Mu-
zeum dokumentuje karlovarské lá-
zeňství, tradiční výrobu skla a  por-
celánu, jáchymovské medailérství 
a  mincovnictví, regionální národo-
pis a cínařství. „Ročně máme asi dva 
a půl tisíce návštěvníků a kromě kar-
lovarské expozice zajišťujeme i  akce 
v Královské mincovně v Jáchymově,“ 
uvedla ředitelka Lenka Zubačová.

Už tradičně se hejtman během ces-
ty regionem setkal se starosty, ten-
tokrát z  obcí Hájek, Mírová, Březo-
vá u  Karlových Varů, Hory a  Jeni-
šov. Většinu z  nich trápí problémy 
s  místní kanalizací a  snaží se získat 
dotace na její výstavbu. Řešil se také 
stav místních silnic. „Evropská unie 
po roce 2013 nechce vkládat peníze 
do rekonstrukcí silnic. Naše regio-
ny ale nebudou schopny zvlášť větší 
opravy fi nancovat ze svého,“ vysvětlil 
hejtman s tím, že jen škody po zimě 

byly v kraji vyčísleny na více než 400 
milionů korun. K  dispozici má kraj 
ale 45 milionů. Starosta Mírové Jiří 
Valenta upozornil hejtmana na pro-
blém s  jedním z  mostů v  obci, kde 
během nedávných povodní způsobi-
lo zanesené koryto potoka zaplavení 
okolních pozemků. Věc budou řešit 
s  Povodím Ohře. V  Březové u  Kar-
lových Varů zase před časem zruši-
li pobočku pošty a vzniklo pouze vý-
dejní místo s  omezenými poštovní-
mi službami. Starostové se také za-
jímali o projekt zoologické zahrady, 
který vzešel z  krajské soutěže o  ná-
pad desetiletí a měl by být realizován 
na území kraje. „Nejde o  zoologic-
kou zahradu v pravém slova smyslu, 
spíše o přírodní oázu nebo zážitkové 
centrum. V současné době se pro zá-
měr vyhledává vhodná lokalita,“po-
znamenal hejtman. Starosta Jenišo-
va Ivan Truksa využil setkání k  to-
mu, aby starostům okolních obcí na-
bídl k využití jenišovský sběrný dvůr.

V závěru cesty se hejtman vypravil 
na pracoviště Krajské správy a údrž-
by silnic Karlovarského kraje v Soko-
lově. Ředitel Zdeněk Pavlas informo-
val hejtmana, že už proběhla výběro-
vá řízení na opravy silnic, které byly 
nejvíce poškozeny během letošní zi-
my. Hejtman jej požádal, aby společ-
nost připravila přehled všech silnic, 
které by se v následujícím roce mě-
ly opravit včetně vyčíslení veškerých 
nákladů. Kraj pak bude hledat mož-
nosti, jak opravit co nejvíce úseků.
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Pracovní cesta vedla do léčebny i do muzea

Při prohlídce LDN Nejdek zbyl čas i na krátký rozhovor s klienty lé-

čebny pro dlouhodobě nemocné.   Foto KL

 Z nového sociálního zařízení se těší 
obyvatelé Domova pro seniory v Per-
ninku. Na jeho rekonstrukci a nákup 
nového vybavení přispěl Karlovarský 
kraj částkou 3,8 milionu korun. Cel-
kové náklady dosáhly necelých 4,8 mi-
lionu korun.

„Akci jsme plánovali několik let, část 
nákladů jsme tak mohli uhradit z na-
šeho investičního fondu. Bez pomoci 
náměstka hejtmana Miloslava Čermá-
ka a  vedoucí odboru sociálních věcí 
na krajském úřadu Stanislavy Správ-
kové bychom se ale neobešli,“ uved-
la ředitelka domova Jiřina Hlavano-
vá s  tím, že veškeré práce probíhaly 
za provozu, žádný z klientů si ale ne-
stěžoval. „Hluk a prach snášeli nejspí-
še proto, že viděli, jak se rekonstruo-
vané prostory mění k lepšímu,“ doda-
la ředitelka. 

Koupelny z roku 1993 doznaly pod-
statných změn, které přivítali klien-
ti i  personál. „Dá se říci, že se díky 

úpravám a novému vybavení poskoči-
lo o jedno století,“ řekl projektant Ro-
man Gajdoš. U rekonstrukce sociální-
ho zařízení ale nezůstalo. Novotou zá-
ří také chodby a schody, kde se malo-
valo, natíralo a měnilo lino.

Ve velebení perninského domova by 
se mělo pokračovat. Předmětem kriti-
ky je například dřevěné obložení stěn 
ve vestibulu a hovoří se i o plánu pře-
stěhovat kanceláře z  přízemí objek-
tu do podkroví. „Namísto kancelá-
ří by mohly být pěkné jednolůžkové 
pokoje,“ nastínila Hlavanová, která 
má oporu ve svých podřízených. Jed-
nu z  iniciativ přiblížila vrchní sestra 
Eva Stočesová. „Přihlásili jsme se do 
konkurzu na účast v televizním pořa-
du Jak se staví sen. Nyní jsme napjatí, 
jestli nás vyberou.“  

Domov pro seniory v  Perninku je 
příspěvkovou organizací Karlovarské-
ho kraje. Kapacita zařízení je 55 senio-
rů, do tří let by se ale měla snížit na 50. 

Nové sociální zařízení vítají 
klienti i personál domova

Karlovarský kraj se dlouhodobě po-
týká s velkým počtem nekvalifi kova-
ných učitelů na základních a  střed-
ních školách. Rozhodl se proto pod-
pořit učitele základních škol a  kraj-
ských středních škol, kteří budou mít 
zájem si kvalifi kaci doplnit.

Karlovarský kraj vyčlenil pro ško-
ly na tento účel 1,5 milionu korun na 
první rok poskytování podpory 40 
studujícím ze škol zřizovaných kra-
jem a 40 ze škol obecních. 

„Zaměřili jsme se na stávající peda-
gogy, nikoliv na studenty pedagogic-
kých fakult, protože u současných, byť 
nekvalifi kovaných učitelů, je mno-
hem větší pravděpodobnost, že i  po 
dokončení studia v  našem kraji a  na 
našich školách zůstanou. U  studen-
tů je perspektiva nástupu na regionál-

ní školy nejistá,“ uvedl krajský radní 
Vratislav Emler.

Finanční prostředky dostane ve-
dení konkrétní školy  na základě žá-
dosti svého zaměstnance, který si bu-
de chtít potřebnou kvalifi kaci doplnit. 
Žadatel přitom musí mít uzavřenu se 
zaměstnavatelem smlouvu na dobu 
neurčitou a  také kvalifi kační doho-
du, škola musí specifi kovat své per-
sonální obsazení a odůvodnit potřeb-
nost studia.

Výše krajské fi nanční podpory by 
měla činit na jednoho studujícího za-
městnance krajské školy 25 000 korun 
na jeden rok. Pokud půjde o zaměst-
nance základní školy zřizované obcí, 
dostane škola na jednoho  studující-
ho pedagoga maximálně 12 500 ko-
run na rok. Navíc se obec bude mu-

set podílet příspěvkem ve stejné výši,“ 
upřesnil Emler. Žádosti musí být po-
dány vždy do 30. září a příspěvek bu-
de poskytnut na následující rok.

Zájemci o doplnění a rozšíření kva-
lifi kace přitom od loňského školní-
ho roku mohou studovat přímo v na-
šem regionu. Po několikaletém jedná-
ní se podařilo dohodnout s Fakultou 
pedagogickou Západočeské univerzi-
ty v Plzni, aby v kraji od září 2010 za-
hájila v rámci celoživotního vzdělává-
ní dvouletý kurz.

„Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro ne-
kvalifi kované učitele Karlovarské-
ho kraje“. Po jeho úspěšném ukonče-
ní a přijetí do řádného magisterského 
studia mohou absolventi pokračovat 
rovnou ve 3. ročníku tohoto studia.

„Do kurzu bylo přijato okolo pa-

desáti uchazečů a  tato spolupráce se 
úspěšně rozvíjí i nadále. Po provede-
ném průzkumu v základních a střed-
ních školách bude od září 2011 zahá-
jen stejný kurz pro dalších přibližně 
40 nekvalifi kovaných učitelů 1. stup-
ně základních škol, který bude fi nan-
cován z  grantového projektu Fakulty 
pedagogické Západočeské univerzity 
v Plzni,“ dodal Emler. 

Možnost získání odborné kvalifi ka-
ce byla nabídnuta také 25 nekvalifi -
kovaným učitelům 2. stupně základ-
ních a také středních škol, pro něž bu-
de rovněž od září 2011 zorganizován 
v rámci celoživotního vzdělávání jed-
noletý kurz anglického jazyka s  ná-
sledným řádným bakalářským a ma-
gisterským studiem v oboru anglický 
jazyk a český jazyk.

Kraj fi nančně podpoří doplňování kvalifi kace učitelů 

Karlovarský kraj prostřednictvím 
odboru investic a grantových schémat 
vyhlásil 1. kolo výzev v  rámci dru-
hých globálních grantů Prioritní osy 
1, v  oblastech podpory 1.1, 1.2 a  1.3 
Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Příjem projek-
tových žádostí skončil 13. 6. 2011.

Poskytované fi nanční prostředky 
jsou určeny na rozvoj jak počáteční-
ho vzdělávání dětí a  žáků tak další-
ho vzdělávání pedagogických i  nepe-
dagogických pracovníků škol a  škol-
ských zařízení. Celkem může být 
v rámci Prioritní osy 1 v období 2011-
2013 rozděleno až 120 milionů korun.

První výzva v oblasti podpory 1.1 je 
specifi cká a  je zaměřena na podporu 
vzdělávání v  technických a  přírodo-
vědných oborech, na kterou je určeno 
68 % disponibilních prostředků.

Podporovány budou projekty na 
zlepšování podmínek pro výuku tech-
nických a přírodovědných oborů a ře-
mesel, včetně zvyšování motivace 
žáků ke vzdělávání v  těchto oborech 
a  spolupráce s  aktéry na trhu práce. 
Podle zájmu žadatelů bude upraveno 
zaměření další výzvy.  

Výzvy v  oblasti podpory 1.2 jsou 

zaměřeny na podporu inkluzívního 
vzdělávání, zejména na podporu vzdě-
lávání žáků se speciálními vzdělávací-
mi potřebami v běžných třídách, které 
nejsou samostatně zřízené pro žáky se 
zdravotním postižením.

V oblasti podpory 1.3 jsou podporo-
vány např. projekty zaměřené na pod-
poru profesního rozvoje pedagogic-
kých pracovníků škol a  školských za-
řízení v oblasti cizích jazyků, technic-
kých, přírodovědných oborů a  řeme-
sel, využívání ICT ve výuce, udržitel-
ného rozvoje.

Další výzva této prioritní osy bude 
vyhlášena počátkem roku 2012. Již na 
podzim tohoto roku však bude vyhlá-
šeno 3. kolo výzvy v oblasti podpory 
3.2, která je zaměřena na podporu na-
bídky dalšího zdělávání lektorů, pra-
covníků vzdělávacích institucí a účast-
níků dalšího vzdělávání.

Bližší informace o  výzvách a  Ope-
račním programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost naleznete na 
webových stránkách Krajského úřa-
du Karlovarského kraje http://www.
kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/
EU/OPvzdel/ nebo přímo na odděle-
ní grantových schémat.

Podporujeme projekty zaměřené na
zkvalitnění počátečního vzdělávání

Náměstka hejtmana Miloslava Čermáka zařízením provedla ředitel-

ka zařízení Jiřina Hlavanová. Foto KL

Větší šanci zápisu na seznam světo-
vého kulturního dědictví UNESCO 
má Západočeský lázeňský trojúhel-
ník tehdy, když se spojí s dalšími ev-
ropskými lázněmi. Vyplynulo to z jed-
nání domácích i zahraničních odbor-
níků u kulatého stolu v Karlových Va-
rech. Akci zorganizoval Karlovarský 
kraj.

„Úsilí o  zápis na seznam UNESCO 
probíhá už od roku 2006, jsem proto 
rád, že se tímto setkání naše lázně za-
se o něco blíže posunuly k cíli. V sou-
časnosti je na území naší republiky 12 
památek nebo míst zapsaných na se-
znam UNESCO. Na příkladu Telče 
nebo Českého Krumlova se potvrdi-
lo, že tento akt významně pomohl ná-
vštěvnosti měst a počet turistů se jim 
zvýšil až dvojnásobně,“ uvedl hejtman 
Karlovarského kraje Josef Novotný. 

Experti se zaměřili na vytvoření kri-
térií pro řetězovou žádost o vstup na 
seznam UNESCO. Na základě stano-
vených kritérií by měly vzniknout po-
třebné dokumenty pro podání žádos-

ti. „Bude to více měst, které by měly 
být ve stejné fázi přípravy. Západočes-
ký lázeňský trojúhelník v  čele s  Kar-
lovými Vary by přitom měl být líd-
rem vstupu, což jsme také na jednání 
zdůraznili,“ vysvětlil karlovarský pri-
mátor Petr Kulhánek. Podle něj by se 
měly v Karlových Varech sejít politic-
ké reprezentace z jednotlivých evrop-
ských lázní, které o vstup mají zájem, 
a  vyslovit podporu společným kro-
kům. Jde o představitele z německého 
Baden-Badenu, francouzského měs-
ta Vichy nebo anglických lázní Bath.

Silnou podporu kraje a snahu všech 
tří měst vyzdvihla také náměstkyně 
ministra kultury Anna Matoušková. 
„Dosud jsme se v  případě ostatních 
pokusů o  zápis na seznam světové-
ho kulturního dědictví nesetkali s tak 
důkladnou přípravou a  takovou mí-
rou spolupráce, jako je tomu u Zápa-
dočeského lázeňského trojúhelníku.“, 
uvedla náměstkyně.

Pro preferenci sériové nominace se 
vyslovila i náměstkyně generální ředi-

telky Národního památkového ústavu 
v Praze Věra Kučová „Vzhledem k to-
mu, že zanedlouho bude seznam svě-
tového kulturního dědictví obsahovat 
tisíc položek, bude o to náročnější se 
na něj dostat. Řetězový vstup se za-
pojením více zemí může snáz uspět,“  
řekla Kučová.

Podporu úsilí o zápis na seznam vy-
slovil už před časem rovněž poslanec 
Rudolf Chlad, který nechal skupinou 
expertů zpracovat studii, jež měla po-
psat, v čem spočívají negativa a klad-
né stránky zápisu. Ze studie je patrné, 
že by byl tento akt pro naše lázeňská 
města jednoznačně přínosný.

Evropské lázně společně k zápisu na seznam UNESCO

Startuje nový systém likvidace komunálního odpadu

Na snímku z jednání zleva primátor Petr Kulhánek, krajská radní 

Eva Valjentová, náměstkyně ministra Anna Matoušková, hejtman 

Josef Novotný a poslanec Rudolf Chlad  Foto KL

Nový systém představil náměstek hejtmana 

Jaroslav Bradáč. Foto KL
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Pane Lando, jak jste se k takové zají-
mavé a chvályhodné práci dostal?

U mě to byla opravdu náhoda. V ro-
ce 2004 jsem si přečetl inzerát, že Pl-
zeňský kraj shání značkaře pro Karlo-
varsko (pozn. redakce: v roce 2004 by-
ly v rámci Klubu českých turistů Plzeň-
ský a  Karlovarský kraj spojeny). Tak 
jsem se zaregistroval, prošel delším ško-
lením v  Praze, kde jsem se naučil, jak 
o cyklostezky a cyklotrasy pečovat, jak 
je značit a jak vytvářet. Mezitím se Kar-
lovarský kraj z  hlediska cyklotras osa-
mostatnil a já se stal předsedou krajské 
komise Klubu českých turistů a společ-
ně se dvěma dalšími kolegy jsem začal 
o trasy pečovat.

Předpokládám, že k cyklistice musí-
te mít velmi kladný vztah.

Můj vztah k cyklistice začal již v dět-
ství, kdy jsem od rodičů dostal kolo, 
které jsem si hned zamiloval. Během 
studií jsem pak cyklistiku na čas opus-
til, ale poté, co jsem byl přidělen k po-
sádce ve Stříbře, jsem se k ní opět vrá-
til a jezdil jsem každý den do práce. By-
lo to do vršku, což mi zpočátku děla-
lo problém, ale časem jsem se rozjezdil 
a naopak mě začalo bavit zjišťovat, jaké 
mám hranice. Vyústilo to až v účast na 
závodu „17 hodin Západočeským kra-
jem“, který jsem jel s kamarády dokon-
ce opakovaně. Cykloturistice podlehla 
i má rodina. Každý rok jezdíme mini-
málně na týden s přáteli na dovolenou 
na kolech, letos se chystáme sjet Krušné 
hory. Dříve s námi hodně jezdily i děti, 
ale ty jsou už teď dospělé a mají samo-
zřejmě své zájmy. 

Jezdíte hodně?
Nyní to už není moc, bývávalo to 

mnohem více. Ročně najezdím kolem 4 
000-5 000 km. Mé pracovní vytížení je 
veliké, musím se věnovat hlavně pláno-
vání nových cyklotras nebo údržbě tras 
stávajících.

Posledních několik let také spravu-
jete cykloportál, součást webových 
stránek Karlovarského kraje...

Při své práci samozřejmě úzce spolu-
pracuji s  Karlovarským krajem. Nejví-
ce asi s panem Zukalem z Odboru re-
gionálního rozvoje. Ten sháněl něko-
ho, kdo by se o něj staral. Oslovil tedy 
i mě a já hned souhlasil. Myslím si, že 

je to dobrý prostředek, jak cyklisty in-
formovat.

Vraťme se ale k  cyklotrasám. Kdy 
vlastně vznikla v  kraji první? Pokud 
vím, je to poměrně nová záležitost.

To je pravda. Cyklostezky jsou sku-
tečně poměrně mladou záležitostí. Ty 
první začaly vznikat až na konci de-
vadesátých let. První v  Karlovarském 
a vlastně i Plzeňském kraji vznikla v ro-
ce 1998 v Krušných horách, konkrétně 
trasa z Perninku do bývalé Rolavy. Ko-
lem ní pak začaly vznikat další, které za-
sahovaly až do Ústeckého kraje. Rychle 
si získaly oblibu a jen za posledních pět 
let jejich délka narostla z několika sto-
vek kilometrů až na nynějších více jak 
2 000 km.

Jak taková cyk-
lotrasa vzniká? 
Kdo jí může 
vytvořit a  co 
k  tomu po-
třebuje?

Cyklotrasy vznikají na různých úrov-
ních. Místní trasy mohou vytvářet obce 
či města. Dále pak sdružení měst a obcí 
nebo i zájmové skupiny občanů či pod-
nikatelů. Hlavní propojení a delší trasy 
pak pochopitelně dělá Karlovarský kraj 
ve spolupráci s  Klubem českých turis-
tů, který jako jediný může vytvářet tra-
sy napříč územím kraje, protože není 
omezen hranicí katastru obce.

Ke vzniku cyklotrasy je třeba zhoto-
vit projektovou dokumentaci, tu ná-
sledně musí schválit silničně správní 
úřad a samozřejmě Policie ČR, protože 
označení cyklotras a cyklostezek je ofi -
ciální součást dopravního značení. Sa-
mozřejmostí je pak souhlas všech vlast-
níků, přes jejíchž pozemky trasa pove-
de. Samotné číslo přidělí trase Klub čes-

kých turistů, který je v České republice 
garantem správného značení. Když jde 
vše zcela ideálně, trvá tento postup asi 
čtyři měsíce. O údržbu trasy se pak sta-
rá buď přímo její zřizovatel tedy obec, 
město či zájmové sdružení nebo větši-
nou právě Klub českých turistů na zá-
kladě smlouvy s Karlovarským krajem.

Na jaké nové trasy se z  vaší dílny 
mohou letos cyklisté těšit? Co vylep-
šíte a co úplně nové vzniká?

Vylepšovat se dá vždy a  všechno. Je 
to vlastně nekonečná práce. Snažíme 
se s kolegy, aby každý rok vznikla ales-
poň jedna úplně nová trasa. Loni to by-
la, kromě jiného, trasa mezi Karlovými 
Vary a Bochovem, kde jsme zatím měli 
takové hluché místo. Také jsme prodlu-
žovali trasu Karlovy Vary - Nejdek až 
do Potůčků, kde navazuje na další stez-
ky v  Sasku. Letos nás čeká úsek Cyk-
lostezky Ohře z  Velichova do Klášter-
ce. Ten sice v určité formě nyní existo-
val, ale byla to spíše taková oklika, kte-
rá s  řekou neměla mnoho společného. 
Náš cíl tak byl najít a vytvořit trasu, kte-
rá bude mnohem lépe kopírovat řeku. 
Také nás u Cyklostezky Ohře čeká do-
značení nového úseku u Nebanic a pak 
také její kompletní přečíslování. Jak to-
tiž cyklostezka postupně narůstala, za-
čal se zvyšovat i její význam. Byl se na ní 
loni podívat i národní koordinátor cyk-
lostezek a cyklotras. Cyklostezka Ohře 

se mu moc líbila, začal o ní velmi 
hezky mluvit a letos na jaře byla 

ofi ciálně přesunuta z regionál-
ní úrovně na národní úro-
veň. Její původní regionální 

značení 204 tak bude pře-
čísleno na mezinárod-
ní 6. Zařadí se tak mezi 
ikony v cyklotrasách ja-
ko je například trasa č. 
1 mezi Prahou a  Víd-
ní. Také ještě letos vy-
značíme trasu mezi 
Novou Rolí a  Hroz-
nětínem. Důležitou 
částí naší práce je 
však také kontrola 

stávajících tras, ať již kontrola značení, 
zda je kompletní a není poškozené, ne-
bo části tras, které vedou po místních 
silnicích. Zde se občas stává, že silnice, 
které byla před několika lety automobi-
ly téměř nevyužívaná, se dnes stává za-
těžovanou. Pak je nutné najít jiné řeše-
ní trasy, protože styk cyklisty s automo-
bilem se samozřejmě snažíme minima-
lizovat. Několik takových tras nyní má-
me třeba na Kraslicku nebo na Ašsku.

Cyklostezka Ohře je čím dál víc 
skloňovaný pojem. Jak vidíte její po-
kračování za hranice regionu?

Do budoucna by Cyklostezka Ohře 
měla být propojena od svého pramene 
v Bavorsku až po ústí do Labe. V Ně-
mecku je trasa hotová, chybí jen krát-
ké propojení u hranic v Pomezí, což by 
mělo být brzy napraveno. Na české stra-
ně je zatím hotova od Chebu po Veli-
chov a v Ústeckém kraji po Kadaň. Jak 
jsem již zmiňoval, úsek mezi Velicho-
vem a  Kláštercem budeme letos vy-
lepšovat. Další postup je pak záležitos-
tí Ústeckého kraje. Ten letos dokonču-
je Cyklostezku Labe a  poté přijde na 
řadu Ohře. Věřím tak, že do několika 
málo let bude sjízdná cyklostezka po-
dél celé Ohře a její význam ještě víc na-
roste. Už nyní jsou však některé úseky 
vysoce frekventované. Třeba úsek mezi 
Loktem a Karlovými Vary využívají jak 
cyklisté, tak pěší na výlety. Úsek mezi 
Sokolovem a Loktem má zase poměrně 
kvalitní asfaltový povrch, takže jej hoj-
ně využívají i bruslaři.

Má ještě, kromě Cyklostezky Ohře, 
jiná oblast v kraji velkou perspektivu 
pro rozvoj cykloturistiky?

Veliký potenciál mají rozhodně Kruš-
né hory. Už nyní jsou zde krásné cyk-
lostezky a  příroda je úžasná. Bohužel 
takovou tou zemí zaslíbenou jako Šu-
mava ještě zdaleka nejsme a  to je vel-
ká škoda! Mám pocit, že se Krušné ho-
ry stále zaměřují spíše na zimní sezonu. 
Je pravdou, že Šumava je pro turistiku 
příjemnější, protože není tolik kopcovi-
tá. Na druhou stranu někteří lanovkáři 

v Krušných horách již provozují lanov-
ky i v létě. Hodně udělalo v posledních 
letech sdružení Krušné hory západ, kte-
ré aktualizovalo a vylepšilo síť cyklotras 
v  návaznosti právě na zmíněné lanov-
ky. Aktivity nyní vyvíjí také město Ost-
rov, které se snaží propojit město s dal-
šími v Německu.

Jaká je kvalita českých cyklotras 
z hlediska propojenosti, značení, hus-
toty sítě a vůbec servisu kolem cyklis-
tů ve srovnání se zahraničím?

Na to je třeba se dívat z několika hle-
disek. Za prvé jaká je kvalita samotné-
ho značení, je srozumitelná? Jasná? Pře-
hledná? Za druhé jakou máme samot-
nou síť cyklotras. Zde bych řekl, že jsme 
rozhodně na vysoké úrovni. Samozřej-
mě je stále co zlepšovat a kam se posou-
vat, ale stydět se tedy vůbec nemusíme. 

Kdybyste měl někde v  Evropě najít 
cyklistický ideál, kde by to bylo?

Nejlepší systém v celé Evropě je jed-
noznačně ve Švýcarsku. Tam totiž turis-
tiku pojali jako komplexní problema-
tiku a vznikl „Schweizmobil“, kdy jsou 
jednotně jako globální celek označová-
ny trasy nejen pro cyklisty, a to hned ve 
dvou kategoriích – cykloturista a  hor-
ský cyklista, ale také pro vodáky, brusla-
ře, pěší turisty. Tento národní projekt je 
poměrně nový, ale už začíná slavit velký 
úspěch. Švýcarsko totiž dokázalo pro-
pojit vládní úroveň a  jednotlivé samo-
správy s cestovními kancelářemi, hote-
ly, penziony, dopravou, půjčovnami vy-
bavení, provozovateli různých atrak-
cí a  podobně. Vznikly velmi atraktiv-
ní i žádané cestovní balíčky, kdy zájem-
ci je půjčeno kolo, někam dojede, kde 
má zajištěn hotel, druhý den pokraču-
je po vodě na raft u, na jehož konci má 
opět zajištěn hotel, třetí den jde pěšky, 
čtvrtý den opět třeba kolo. Součástí sys-
tému je pak i komplexní řešení cyklo-
dopravy ve městech, kde nejen vznikla 
poměrně kvalitní průjezdní síť, ale s ko-
lem smíte například i  do většiny pro-
středků MHD. Nadace Partnerství ny-
ní pracuje na tom, jak by šel systém pře-
nést i do České republiky. 

Jaké cyklotrasy byste v  Karlovar-
ském kraji doporučil na výlet?

Kromě páteřní cyklostezky bych do-
poručil Krušné hory. Jsou krásné pře-
devším v  tomto období. Hodně ta-
ké doporučuji sjíždět trasy kolem So-
kolova. Obecné povědomí je takové, 
že se jedná o  špinavé hornické město, 
to je ale dnes již zcela nesmysl. Soko-
lov prošel obrovským vzestupem, pro-
chází přes něj Cyklostezka Ohře, vybu-
doval řadu navazujících tras třeba do 
Slavkovského lesa, na Hruškovou a dá-
le. Jakmile se dobuduje okolí jezera Me-
dard, bude Sokolov pro turisty doslova 
zaslíben.

Věřím, že do několika let bude cyklostezka podél celé Ohře
Snad většina lidí několikrát ročně vyrazí na kole. Někdo jezdí do prá-
ce, jiný čistě za sportem, většina z nás asi rekreačně za aktivním od-
počinkem. A když na kole, tak po cyklostezkách, protože ty skýta-
jí bezpečí před automobilovým provozem a nabízí mnohdy zajímavé 
přírodní scenérie či památky. Zkusili jste se někdy na takovém výletu 
zamyslet, kdo vlastně takovou cyklotrasu vymýšlí, kdo jí značí, a kdo 
o ní pečuje? V Karlovarském kraji je to Miroslav Landa. Je člověkem, 
který se na pozici předsedy krajské komise Klubu českých turistů již 
více jak šest let stará o to, aby náš výlet na jízdním kole byl plný zážit-
ků, abychom nebloudili a nečekala nás nepříjemná překvapení.
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vek kilometrů až na nynějších více jak 
2 000 km.
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Miroslav Landa
Narodil se v roce 1957 v Plané. Několik let žil 

na Tachovsku a na Chebsku, až napevno za-

kotvil ve Velké Hleďsebi. Je absolventem Vy-

soké vojenské technické školy v Liptovském 

Mikuláši,  byl předním technickým specia-

listou raketových protiletadlových systé-

mů. U armády skončil v roce 1998. Poté se 

věnoval obchodní činnosti a pořádal jazy-

kové kurzy v Mariánských Lázních. V roce 

2005 získal šanci prosadit se ve svém život-

ním koníčku - cyklistice. Stal se předsedou 

krajské komise Klubu českých turistů a od té 

doby pečuje o stávající a vymýšlí nové trasy 

pro cyklisty. S manželkou Janou vychoval tři 

děti - dva syny a jednu dceru.

V týdnu od 23. do 27. 5. 2011 se pod 
patronací Fakulty ekonomické ZČU 

uskutečnil v  kraji studijní pobyt pro 
experty v oblasti vzdělávání, tzv. LLP 

se zaměřením na spolupráci vzdělá-
vacích institucí v  regionu s  partne-
ry škol.  Akce se konkrétně účastni-
li experti z Německa, Itálie, Portugal-
ska, Estonska, Chorvatska, Turecka, 
ale i z Holandského Karibiku a samo-
zřejmě z České republiky. 

Smyslem těchto akcí je kooperace 
mezi partnery a  zejména přejímání 
pozitivních zkušeností z  různých re-
gionů EU, hledání námětů na řešení 
společných či podobných problémů 
v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

V uvedeném týdnu se do akce zapo-
jili zástupci ISŠ v Chebu, DDM Sova 
Cheb, Gymnázium v  Chebu, zástup-
ci MÚ v Chebu, Hotelové školy v Ma-
riánských Lázních, ale také hospodář-
ské komory, krajské knihovny, hotelu 

Th ermal a  samozřejmě i ZČU v Plz-
ni a Krajského úřadu v Karlových Va-
rech. Zde účastníci obdrželi informa-
ce o  řízení zejména středních škol, 
problematice jejich struktury a  vy-
tváření krajské koncepce rozvoje lid-
ských zdrojů. Pro účastníky byla za-
jímavá zejména otázka spolupráce 
a  koordinace řady subjektů od škol, 
přes obecní úřady a krajský úřad k fi r-
mám a dalším institucím, jež ovlivňu-
jí vzdělanost našeho kraje.

Pořádáním předložené akce zapoju-
jeme náš region do mezinárodní spo-
lupráce v  oblasti vzdělávání a  také 
i zvyšujeme šance žadatelů z České re-
publiky a našeho regionu o podporu 
jejich stáží v jiných zemí EU.

Ludvik Eger, proděkan FEK ZČU

Studijní pobyt zapojil školy do mezinárodní spolupráce

První absolventi
Historicky první ročník absolventů 

vyšší odborné školy Střední zdravot-
nické a vyšší odborné školy v Chebu 
opustil brány školy. V pátek 10. červ-
na jsme slavnostně předali tituly di-
plomovaných specialistů oboru so-
ciální práce prvním patnácti absol-
ventům. Celý ročník byl mimořádně 
úspěšný, z  patnácti absolventů sedm 
vyznamenaných a z toho pět absolvo-
valo se samými výbornými. Tři roky 
tvrdé práce přinesly své ovoce. Třeti-
na absolventů již získala práci v  na-
šem regionu právě díky získané kva-
lifi kaci. Mgr. Lucie Poláková,

zástupce ředitele pro VOŠ 

Důležitým krokem po povodni je 
také  sanace zaplavené studny. Zde 
je opět třeba dbát  pokynů odborní-
ků a nepít vodu do doby laborator-
ního ověření nezávadnosti. 

S čištěním studny je lépe počkat 
až do doby, kdy voda v okolí stud-
ny opadne a půda začne na povr-
chu prosychat. Teprve pak je vhod-
né studnu odkrýt.

Nejdříve musíme mechanicky vy-
čistit bezprostřední okolí studny 
a vnější stěny a vše opláchnout čis-
tou vodou, popřípadě opravit vněj-
ší kryt studny. Následně vyčerpá-
me celý objem studny, odstraníme 
naplavené nečistoty a kal z vnitřku 
studny. Vyčerpávanou vodu a kal 
je nutné odvádět dostatečně daleko 
od vlastní i jakékoli jiné studny po 
sklonu terénu, aby se zabránilo dru-
hotnému znečištění.

Poté je třeba omýt vnitřní stě-
ny studny a čerpací zařízení s pou-
žitím koncentrovanějšího roztoku 
desinfekčního přípravku, vše znovu 
opláchnout čistou vodou a vyčer-
pat,  nechat studnu naplnit vodou 
a v případě, že je voda kalná, pokra-
čovat ve vypouštění a čerpání až do 
vymizení zákalu.

Studnu bychom měli desinfikovat 
přidáním prostředku pro desinfekci 
pitné vody (podle návodu k použi-
tí). Účinnost asanace je nutné ově-
řit laboratorními testy nejdříve 14 

dní po provedené sanaci. 
Samostatnou kapitolou je záchra-

na zaplaveného automobilu. Prvot-
ně je nutné v případě uplatňování 
možného nároku na pojišťovně po-
řídit fotodokumentaci dokumentu-
jící výšku zaplavení a místo, případ-
ně obstarat zápis od policie nebo 
přizvat technika pojišťovny.

Vozidlo nestartujte, neroztahujte, 
neodtahujte na laně (z důvodu mož-
ného poškození brzd), nejbezpeč-
nější je vozidlo přepravit na odta-
hovém autě nebo přívěsu.  Vozidlo 
pak svěříme k opravě do odborné-
ho servisu.  Servis nemusí být znač-
kový, ale měl by dodržovat techno-
logické postupy oprav stanovených 
výrobcem a zohlednit v postupech 
zatopení vozu

Vozidlo zaplavené při povodni 
zhruba nad středy kol, kdy je již  za-
plavena elektronika,  může být za-
plavením trvale znehodnoceno.  
U takto opravených vozidel hro-
zí reálné riziko výpadku a poruch 
chodu motoru. Nelze také vylou-
čit riziko výpadků systémů ovliv-
ňující bezpečnost provozu. U vozi-
del opravovaných v autorizovaných 
servisech se provádí záznam v ser-
visní knížce a vozidlo samotné se 
obvykle značí na určeném místě. 

Odbor životního prostředí a země-
dělství krajského úřadu KK, oddělení 

vodního hospodářství a havárií

Povodně 8: Obnova povodní 
zasažených nemovitostí

Na půdě fakulty se konala cenná výměna zkušeností  Foto FEK ZČU
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Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čís-

le zněla „Johann Sebastian Bach“. 
Gratulujeme výhercům, kterými 
jsou Miroslava Karbánová z Che-
bu, T. Plotkina Ederová z Karlo-
vých Varů - Bohatic a Alena Žalu-
dová z Chebu. Všem zasíláme pu-
blikace o Karlovarském kraji.

V  našich křížovkářských puto-
váních Karlovarským krajem se 
letos zaměřujeme na pobyty 
významných osobností v regionu. 

Mezinárodní fi lmový festival 
přivedl do Karlových Varů celou 
plejádu významných osobností 
světové kinematografi e. K  těm 
největším patřil držitel Oscara, 
americký herec, režisér, producent 
a  zakladatel festivalu nezávislé 
fi lmové tvorby Sundance .... 
(tajenka), který byl hostem 
jubilejního 40. ročníku festivalu 
v roce 2005.

Při této příležitosti byla uvedena 
v  Karlových Varech  pětice jeho 
nejslavnějších fi lmů. Umělec při-
jel do Karlových Varů společně 
s  bývalou americkou ministryní 
zahraničních věcí Madelaine Al-
brighto vou a  setkal se zde po 
letech znovu s Václavem Havlem.
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Vysoká pec
v Šindelové

K nejcennějším technickým památ-
kám regionu bezpochyby patří zbytky 
vysoké pece v Šindelové. 

Těžba a  zpracování železné rudy 
v  oblasti Šindelové má své počátky 
již ve 14. století. Vznikly zde postup-
ně první hamry a tavírny. Vysoká pec, 
jejíž zbytky se do dnešní doby zacho-
valy byla součástí železárny postave-
né v roce 1839. Továrnu tvořila vyso-
ká pec, válcovny jemného plechu, ka-
lírny a hamr. K pohonu byla zpočát-
ku využívána voda, později pak par-
ní stroj, který byl jedním z  prvních 
v českých zemích. Poprvé zde byl po-
užit nový patent - pozinkování ple-
chů. Po roce 1860 vyrábí továrna 
z odpadové strusky tvárnice. Po roce 
1920 továrna zásobovala elektrickou 
energií široké okolí.

Na konci dvacátých let 20. stole-
tí zaměstnávala na 920 zaměstnanců. 
Za hospodářské krize byl provoz po-
znamenán častými stávkami a za dru-
hé světové války se částečně změnila 
výroba, některé provozy byly zastave-
ny úplně. Defi nitivní konec nastal pro 
zdejší železárnu v  roce 1945. V  roce 
2008 byly zbytky vysoké pece poško-
zeny větrnou bouří Emma, při níž se 
zřítil trojúhelníkový štít úpravny.

Celkem 1,25 milionu korun vy-
členil letos Karlovarský kraj na 
podporu aktivit v oblasti cestovní-
ho ruchu. „Přijali jsme 66 žádostí 
o příspěvek za více než pět milio-
nů korun, což je samozřejmě něko-
likanásobně vyšší částka než může-
me uvolnit,“ uvedla radní pro ob-
last kultury, památkové péče a ces-
tovního ruchu Eva Valjentová.

Dotaci získalo 42 žadatelů. Nej-
úspěšnějšími žadateli byla sdruže-
ní měst a  obcí a  města a  obce sa-
motné. „Tyto subjekty uspěly v se-
dmnácti případech,“ podotkla Eva 
Valjentová. Nejvyšší příspěvek, 
200 000 korun, získaly České lázně 
v Evropě, o.p.s na tradiční Lázeň-
ský festival a Klub českých turistů 
- 120 000 korun na obnovu znače-
ní pěších turistických tras na úze-
mí Karlovarského kraje.

„Ještě zbývá rozdělit 40 000 ko-
run, které si necháváme jako rezer-
vu pro případné žádosti doručené 
v průběhu roku,“ uzavřela Eva Val-
jentová.

Kraj podpoří
cestovní ruchNa cestu po projektech, které se 

v kraji staví s podporou z evropských 
fondů, se vydal hejtman Josef Novot-
ný. Do Františkových Lázní, Skalné 
i do Aše přivezl potěšující zprávu. Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj podle něj 
uvolnilo půl miliardy korun na pro-
plácení schválených projektů čerpají-
cích dotace z ROP Severozápad.

„Jednali jsme také na ministerstvu 
fi nancí o  tom, že by pustilo peníze 
i na další projekty. Nejprve ale potře-
buje od státního zastupitelství infor-
mace, kterých projektů se týká vyšet-
řování policie na Úřadu regionální ra-
dy,“ vysvětlil hejtman. „Uvolněná půl-
miliarda korun by měla stačit na pro-
plácení projektů, které prošly kontro-
lou a  požádaly o  proplacení,“ dodal 
místopředseda Výboru regionální ra-
dy Tomáš Hybner.

Ve Františkových Lázních Josef No-
votný navštívil naučnou stezku s  ex-
pozicí zvířat v  lesoparku Amerika. 
Projekt dokončený před dvěma le-
ty přišel na necelých 26 milionů ko-
run, z toho 23,5 tvořila dotace z ROP 
Severozápad. „Cestu si sem našli ro-
diče s dětmi i lázeňští hosté, je to pro 
ně příjemné místo k  relaxaci,“ uved-

la starostka města Lenka Malkovská. 
V  lesoparku mohou malí i  velcí ob-
divovat lamy, mývala, poníky i kame-
runské kozy. Naučná stezka je roz-
dělena na přírodní a dendrologickou 

část. Součástí stavby je i dětské hřiště 
a pozorovací molo na rybníku Ame-
rika. 

Ve Skalné hejtman zavítal na průtah 
městem, který byl dokončen loni na 

podzim. Akce přišla na téměř 48 mili-
onů korun a pro obyvatele města zna-
menala jak zklidnění dopravy v mís-
tě, tak i  zvýšení bezpečnosti chodců 
a cyklistů.

Aší provedl hejtmana starosta Dali-
bor Blažek. „Město Aš si v otázce čer-
pání evropských dotací nemůže na-
říkat, jen z  ROP Severozápad získa-
lo na tři projekty celkem 160 milionů 
korun,“ poznamenal hejtman. První 
zastávkou bylo multifunkční, infor-
mační, vzdělávací a společenské cent-
rum, kam si děti a dospělí chodí nejen 
půjčit knihy, ale k dispozici mají také 
konferenční sál pro potřeby škol ne-
bo jednání místních spolků. Součástí 
projektu vybudování centra bylo také 
parkoviště o třiceti místech.

V  centru města si Josef Novotný 
prohlédl rekonstruované Masarykovo 
náměstí, na něž získalo město dotaci 
ve výši 20,5 milionu korun. Coby ak-
tivního sportovce jej nadchla sportov-
ní oáza u vrchu Háj. Dráha pro in-line 
bruslaře nebo běžce na lyžích, multi-
funkční hřiště i lezecká stěna se staly 
vyhledávaným cílem vyznavačů po-
hybu z  Aše i  okolí. Celkově projekt 
přišel na 114,9 milionu korun. 

Z dotací EU vyrostly lesopark i sportoviště 

Jedním z projektů uskutečněných díky evropským dotacím je Le-

sopark Amerika ve Františkových Lázních  Foto KL

Otázkou jak zastavit stále masivněj-
ší postup invazních rostlin se zabývali 
počátkem června účastníci dvouden-
ní konference Invazní rostliny - ev-
ropský problém? Ta proběhla v  Ma-
riánských Lázních pod záštitou po-
slance Evropského parlamentu Pavla 
Poce a zúčastnilo se jí téměř půl dru-
hé stovky odborníků z celé země. 

Volba místa jednání nebyla přitom 
náhodná. Právě v Karlovarském kra-
ji se nachází lokality s nejvyšším stup-
něm zamoření invazním bolševní-
kem, a  v  regionu se vyskytuje i  celá 
plejáda dalších nepůvodních druhů. 
Zároveň v  okolí Mariánských Lázní 
probíhá pilotní projekt likvidace bol-
ševníku v povodí Kosího Potoka. In-
vazní rostliny ale nejsou zdaleka pro-
blémem jen tohoto kraje.  

„V průměru přibude v Evropě kaž-
dým rokem jeden nový invazní druh. 
A to zdaleka nevíme o všech zavleče-
ných rostlinách, které mají potenci-
ál se jím stát,“ upozornil Poc v  úvo-

du konference. „Stěžejní proto bude 
efektivnější sdílení již dostupných in-
formací na evropské úrovni, i  další 
sběr dat,“ řekl europoslanec. 

I proto byla jedním z hlavních témat 
konference právě metodika mapová-
ní invazních druhů. Jejich šíření totiž 
v  důsledku globalizace velmi rychle 
postupuje napříč celým kontinentem, 
zatímco původní biologická rozmani-
tost se dramaticky snižuje. O rychlos-
ti tohoto postupu i přesném rozsahu 
zamoření však chybí potřebné infor-
mace, nebo jsou různě roztříštěné na 
lokálních úrovních. Dalším tématem 
pak byly samotné postupy při likvida-
ci invazních rostlin. 

„Situace v  některých zemích, které 
přijaly přísná opatření v  této oblasti, 
poskytuje určitou naději. V Austrálii, 
na Novém Zélandu či v Kanadě se již 
podařilo dosáhnout značných úspě-
chů a  počty tamních invazních dru-
hů se pomalým tempem snižují. Bo-
hužel Evropa v podobných případech 

zatím reaguje příliš pomalu a  těžko-
pádně,“ přiznal účastníkům konfe-
rence evropský poslanec Poc s tím, že 
potřebnou legislativu, která by měla 
zefektivnit boj s  invazními rostlina-
mi, předloží Evropská komise k pro-
jednání Evropskému parlamentu až 
na podzim příštího roku. 

Účastníci jednání ale nemluvili jen 
o  evropské legislativě nebo příkla-
dech ze zámoří. Prezentovány byly 
i  konkrétní programy likvidace in-
vazních rostlin na území Krkonošské-
ho národního parku, v CHKO Český 
les a dalších místech. Přímo v terénu 
se pak seznámili s průběhem projek-
tu likvidace bolševníku v povodí Ko-
sího potoka u  Mariánských Lázních. 
Tato akce, realizovaná městem Ma-
riánské Lázně a  fi nančně podpořená 
Evropskou unií, je největší svého dru-
hu u nás. Zahrnuje území o ploše více 
než 140 kilometrů čtverečních a zabý-
vá se likvidací bolševníku jak chemic-
kou, tak mechanickou cestou. 

„Je to rozhodně úspěšný projekt. 
Už po prvním roce totiž přinesl jas-
né důkazy o tom, že pokud se postu-
puje koncepčně, může být boj s invaz-
ními rostlinami úspěšný i na velkých 

plochách. A tyto zkušenosti z Marián-
ských Lázní bude nyní možné použít 
i v jiných částech kraje nebo republi-
ky,“ dodal poslanec Evropského par-
lamentu Poc. 

Odborníci z celé země řešili v Mariánských Lázních invazi bolševníku

Europoslanec Pavel Poc při prohlídce zasaženého území  Foto KL
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Karlovarské divadlo bylo 3. června 
dějištěm slavnostního vyhlášení vý-
sledků 11. ročníku soutěže Stavba roku 
Karlovarského kraje. Do tradiční sou-
těže pořádané Regionálním stavebním 
sdružením se letos přihlásilo 21 staveb 
a pět projektů. Vítěze vybrala odborná 
porota a  hlasování veřejnosti, své ce-
ny udělili také hejtman Karlovarského 
kraje a primátor města Karlovy Vary.

Odborníci nejvýše ocenili rekon-
strukce pěších zón a historického do-
mu v Lokti. Tomu přiřkla prvenství ve-
řejnost. Z  projektů se porotě nejvíce 
zamlouval návrh rekonstrukce Císař-
ských lázní v  Karlových Varech. No-
vinkou ročníku bylo hlasování o  nej-
ohroženější památku. Podle očekávání 
získaly pochybné vítězství  zdevastova-
né lázně v Kyselce.

V soutěži o stavbu roku se nejvíce dařilo pěším zónám

Cenu hejtmana Karlovarského kraje získala přístavba víceúčelové-

ho sálu ZUŠ Kraslice (na snímku dole). Cenu předal řediteli kraslické 

ZUŠ Františku Stůjovi (vpravo) první náměstek hejtmana Karlovar-

ského kraje Marin Havel.

Vítězem soutěže se stala pěší zóna v Chebu Foto KL

2. místo: Revitalizace Staré louky, K. Vary 3. místo: Památkový objekt, Loket

Vítězný projekt na rekonstrukci Císařských lázní Cenu primátora získal garážový dům ARCH 93

Kvalitní regionální sýry, uzeni-
ny, nápoje a  další produkty míst-
ních výrobců potravin budou moci 
letos už podruhé soutěžit o značku 
„Regionální potravina Karlovarské-
ho kraje“. Vyhlašovatelem soutěže je 
Ministerstvo zemědělství ČR, v na-
šem regionu se o organizaci posta-
rá Regionální agrární komora kra-
je Karlovy Vary. Regionální cent-
rum svazu PRO-BIO Severozápad-
ní Čechy a Střední zemědělská ško-
la Dalovice za podpory Karlovar-
ského kraje.

Cílem soutěže je podpořit malé 
potravinářské podniky, které půso-
bí v kraji, a v rámci soutěže předsta-
vit a nabídnout spotřebitelům kva-
litní regionální výrobky. „Označení 
místních výrobků značkou „Regio-
nální potravina Karlovarského kra-
je“ bude sloužit zákazníkům a spo-
třebitelům k  orien-
taci při nákupu ta-
kových potravin,“ 
upřesnil krajský rad-
ní Jaroslav Bradáč. 
Navíc doprovodné 
propagační akce na-
vázané na soutěž po-
mohou výrobcům 
s prezentací jejich vý-
robků.

Do soutěže se mo-
hou přihlásit výrobci potravin, kte-
ří patří do skupiny malých nebo 
středních podniků, jejichž produkt 
vznikl na území Karlovarského kra-
je a je nejméně ze 70 procent vyro-
ben z  tuzemských surovin. Hlavní 
surovina musí být ze 100 procent 
tuzemského původu.

V letošním roce byl navýšen počet 
kategorií, ve kterých budou výrob-
ky soutěžit. „Je to logické opatře-
ní, aby si nekonkurovaly potraviny, 
které lze jen velmi špatně srovná-
vat,“vysvětlil Bradáč. Metodika by-
la upravena podle zkušeností z prv-
ního ročníku soutěže v roce 2010.

Značka Regionální potravina Kar-
lovarského kraje bude udělena v  9 
kategoriích:
1. Masné výroby tepelně opracova-
né, včetně uzených mas (šunkový 
salám, gothajský salám, párky, špe-
káčky, šunky, tlačenka, jitrnice, sla-

nina, grilovací klobásy, uzená kole-
na, paštiky apod.)
2. Masné výrobky trvanlivé (fer-
mentované a  tepelně opracované 
výrobky - poličan, paprikáš, vyso-
čina, herkules, turistický salám, lo-
vecký salám, klobásy, sušené šun-
ky, apod.)
3. Sýry včetně tvarohu (přírodní, ta-
vené a syrovátkové sýry a tvarohy).
4. Mléčné výrobky ostatní (mlé-
ko, kysané mléčné výrobky, más-
lo apod.)
5. Pekařské výrobky, včetně těstovin
6. Cukrářské výrobky, včetně cuk-
rovinek
7. Alkoholické a nealkoholické ná-
poje (s výjimkou vína)
8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo 
zpracované formě
9. Ostatní (med, lahůdkářské vý-
robky, skořápkové plody apod.)

Přihlášky do sou-
těže mohou výrob-
ci zaslat nebo předat 
osobně nejpozději do 
30. června 2011 na 
Střední zemědělskou 
školu v  Dalovicích  
„Hodnocení přihlá-
šených výrobků pro-
vede 8. července sed-
mičlenná hodnotitel-
ská komise složená 

z odborníků ministerstva zeměděl-
ství, Státní veterinární správy, Státní  
zemědělské a potravinářské inspek-
ce a Agrární komory ČR, krajského 
úřadu a Potravinářské komory ČR,“ 
uvedl za organizátory soutěže Zde-
něk Perlinger.

Slavnostní vyhlášení a  předání 
ocenění se uskuteční 13. července 
2011 na krajském úřadě. S  oceně-
nými výrobky se veřejnost seznámí 
formou deseti regionálních ochut-
návek, které se stanou součástí vý-
znamných společenských a  kultur-
ních akcí. Stánek s  oceněnými po-
travinami Karlovarského kraje na-
jdou zájemci i na výstavě Země Ži-
vitelka.

Bližší informace jsou k  dispozi-
ci na webových stránkách soutě-
že a na telefonním čísle 607103244 
- Ing. Zdeněk Perlinger (perlinger@
volny.cz).

Odstartoval 2. ročník krajské 
soutěže Regionální potravina
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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
 

odbor legislativní a právní

PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel. 353 502 270

vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
 

odbor správa majetku

Ing. Drahomíra Stefanovičová
tel. 353 502 126

drahomira.stefanovicova
@kr-karlovarsky.cz

odbor investic

a grantových schémat

Ing. Věra Tomsová
tel. 353 502 432

vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
 

odbor dopravy

a silničního hospodářství

Mgr. Vladimír Malý
tel. 353502461

vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
 

odbor regionálního rozvoje

Ing. arch. Jaromír Musil
tel. 353 502 260

jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
 

odbor životního

prostředí a zemědělství

Ing. Eliška Vršecká
tel. 353 502 220

eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
 

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
 

odbor sociálních věcí

Ing. Stanislava Správková
tel. 353 502 246

stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
 

odbor zdravotnictví

Bc. Joža Lokajíček
tel. 353 502 420

joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz
 

odbor vnitřních záležitostí

Bc. Miroslav Očenášek
tel. 353 502 250

miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
 

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

Počátkem června byl odstartován 
jubilejní 10. ročník tradiční dětské 
prázdninové soutěže „O hejtmanský 
mobil“. „Chceme v  dětech probudit 
výtvarné cítění a zároveň je seznámit 
s  krajskými internetovými stránka-
mi. Najdou tam řadu užitečných in-
formací, které mohou využít napří-
klad při svém dalším studiu,“ uvedl 
hejtman Josef Novotný.

Soutěž bude probíhat stejně jako 
v  předchozích letech. Bude mít dvě 
části: internetovou a podle výběru dí-
těte výtvarnou či fotografi ckou. Jejím 
tématem je „Místo, které mám rád“.

„Letos děti provedou soutěží po-
stavičky Čtyřlístku, které jim pomo-
hou správně zodpovědět interneto-
vou část soutěže. Pak už jen stačí při-
ložit fotografi i či obrázek na dané té-
ma a vše zaslat na správnou adresu,“ 
vysvětlil hejtman Novotný.

Soutěž je určena dětem do 15 let 
a  potrvá do 31. srpna. Podrobnosti 
včetně soutěžních podmínek najdou 
zájemci na webu Karlovarského kraje. 
Počátkem října budou vítězové obou 
kategorií pozváni na slavnostní tis-
kovou konferenci, při které hejtman 
osobně předá mobily a další ceny. 

Začala jubilejní prázdninová 
soutěž dětí o hejtmanský mobil

Stejně jako v  roce 2010 připra-
vil Karlovarský kraj i  pro letošní let-
ní prázdniny a podzim atraktivní sou-
těž S památkami Karlovarského kraje. 
Oproti loňským pravidlům dochází le-
tos k  výraznému zjednodušení systé-
mu soutěže. Hodnotné ceny, připrave-
né pro pět vylosovaných výherců, bu-
dou pro milovníky památek a muzej-
ních i  galerijních pokladů mnohem 
dostupnější.

Na hracím archu formátu A4 bude 
nutné umístit 12 samolepicích obráz-
ků významných památkových objek-
tů Karlovarského kraje po obvodu ar-
chu a 1 větší obrázek s muzei a gale-
riemi Karlovarského kraje doprostřed, 
které obdržíte při návštěvě těchto ob-
jektů. Ve srovnání s loňským rokem je 
obrázků potřebných pro zaplnění hra-
cího archu podstatně méně.

Součástí soutěže budou obrázky 
těchto památek:

Zámek Kynžvart, zámek Chyše, Po-
svátný okrsek Ostrov, hrad a  zámek 
Bečov nad Teplou, Horní hrad, are-
ál proboštství Chlum Sv. Maří, zámek 
Mostov, hrad Seeberg, Chebský hrad, 
Klášter premonstrátů Teplá, hrad 
Vildštejn ve Skalné, hrad Hartenberg 
v Hřebenech a hrad Loket.

Velký obrázek, který bude umístěn 
uprostřed hracího archu, bude možné 
získat na každém ze šesti objektů, kte-
ré budou na obrázku:

Galerie G4 – galerie fotografi e 
v  Chebu, Galerie umění v  Karlových 
Varech - Interaktivní galerie Beche-
rova vila, Muzeum Karlovy Vary, p. o. 
Karlovarského kraje, Muzeum Cheb, 
p. o. Karlovarského kraje a  Muzeum 
Sokolov, p. o. Karlovarského kraje.

Tato základní varianta může být 
zjednodušena získáním univerzálního 
obrázku - tzv. žolíka, kterým může být 
nahrazen obrázek památkového ob-
jektu na obvodu hracího archu. Tím-
to univerzálním obrázkem bude hrad 
Loket, na kterém se budou na pod-
zim tohoto roku konat Dny evropské-
ho kulturního dědictví. Žolíky mohou 
nahrazovat nejvýše tři obrázky po ob-
vodu hracího archu. 

Výrazným zjednodušením oproti 
předchozímu roku bude možnost zís-
kání více samolepek na jedné památ-
ce. Na každé z 12 památek bude mož-
né získat tři obrázky - samolepku pa-
mátky, kterou právě navštívíte,  samo-
lepku jedné z dalších  památek a ob-
rázek univerzální – žolíka. Na hradě 
Lokti bude možné získat pouze obrá-

zek hradu Loket, tedy žolíka. 
Soutěž S  památkami Karlovarského 

kraje začíná 1. července a končí 31. říj-
na 2011. Jména vítězů věcných cen bu-
dou oznámena v prosincovém vydání 
Krajských listů.

Kompletní, zcela zaplněný soutěž-
ní arch je třeba poslat poštou, nebo 
osobně doručit do podatelny Kraj-
ského úřadu Karlovarského kraje nej-
později do 31. října 2011. Po kontro-
le a odstřižení slosovatelného kuponu 
bude možné na požádání soutěžní list 
vrátit zpět soutěžícím.

Hrací archy i soutěžní samolepky žá-
dejte od 1. července 2011 v  poklad-
nách památkových objektů, muzeí 
a  galerií. Na soutěž upozorní plakát 
umístěný na viditelném místě u  po-
kladny.

Mnoho příjemných chvil strávených 
na hradech, zámcích v muzeích a ga-
leriích Karlovarského kraje i při kom-
pletování soutěžního archu přeje Od-
bor kultury, památkové péče, lázeňství 
a  cestovního ruchu Krajského úřadu 
Karlovarského kraje.

Soutěž o ceny S památkami Karlovarského

kraje má v 2. ročníku zjednodušený systém

Jedna z loňských soutěžních 

prací 
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Chebské  kulturní léto
PROGRAM V ČERVENCI

30. 6.-1. 7. 
ZAHOĎ TAŠKU!
Konec školního roku se musí po-
řádně oslavit. 
30. 6. Krajinka 15.00 
Odpoledne s kouzelníkem
kouzelník, balónkový modeling, 
soutěže, taneční vystoupení
30. 6. Zimní stadion 20.00
Michal David
Koncertní show.
1. 7.  Zimní stadion 18.00
Taneční show
10 let tanečního studia Magic Star 
Cheb, host: Taneční skupina Star 
Dance Chomutov
1. 7. Pěší zóna 19.00
Street party
Kamilos show band, módní show, 
diskotéka

6. 7. Františkánský kostel 19.30
CHEBSKÉ ŽIDOVSKÉ MĚSTO
Chebské varhanní léto

9. 7. Klášterní zahrada 11.00
RADIM VOJÍŘ
Klavír - Chopin, Schumann, Liszt

9. 7. Krajinka 22.00
NEJVĚTŠÍ Z ČECHŮ 
Kinematograf bratří Čadíků

10. 7. Krajinka 16.00
ZLATÁ HUSA
Buchty a loutky - pohádka

10. 7. Krajinka 21.00
AUTOMAT NA FILMY
Totální improvizační nasazení di-
váků a Buchet a loutek.

10. 7. Krajinka 22.00
SEDMNÁCT
Film o plnoletosti Buchet a loutek 
a český film Zemský ráj to napohled

11. 7. Krajinka 22.00
TACHO
Kinematograf bratří Čadíků

12. 7. Krajinka 22.00
KAWASAKIHO RŮŽE 
Kinematograf bratří Čadíků

16. 7. Krajinka od 14.00
HURÁ DO AFRIKY
Cvičení, písničky, vyprávění, po-
hádky, taneční a hudební dílny, 
dobrodružství.  
14.00 Cvičení pro dobrou náladu 
s Bertou Majerníkovou
16.00 Dobrodružné putování afric-
kým kontinentem.

20. 7. Kostel sv. Mikuláše 19.30 
HOUSLE A VARHANY
Chebské varhanní léto 

23. 7. Klášterní zahrada 17.00
VĚRA KLÁSKOVÁ
Interpretuje především tradicionály 

z Britských ostrovů (hlavně irské), 
ale také hity americké folk a coun-
try music, evropské koledy, vlastní 
skladby a trochu swingu.

24. 7.  Krajinka 16.00
PRINC JAROMIL
Divadlo Studna - pohádka

30. 7.  Krajinka od 14.00
HURÁ K ESKYMÁKŮM
Cvičení, písničky, vyprávění, po-
hádky, výtvarné a pohybové dílny, 
dobrodružství.
15.00 Cvičení pro dobrou náladu 
s Bertou Majerníkovou
16.00 Dobrodružné putování do-
movem eskymáků.

Zdravotní problémy na dovolené?
Každý z nás se v tuto roční dobu těší na to, až konečně vypadne 

ze zaběhnutého stereotypu a každodenního stresu. Dovolená a 

prázdniny jsou balzámem na naši duši i tělo a každá chvíle vol-

na je cennější než jindy. Co ale dělat, když těsně před začátkem 

vysněné dovolené, anebo ještě hůře, přímo během ní utrpíme 

nepříjemný úraz anebo onemocníme? 

Co dělat, když nás 

o dovolené postihne úraz?

O dovolených a prázdninách do-
chází zvlášť často k úrazům. Hodně 
cestujeme různými dopravními pro-
středky - automobilem, na kole apod. 
- a zpravidla vykonáváme činnosti, v 
nichž nejsme příliš zběhlí. Zvláštní 
skupinu zde představují rekreační 
sportovci, kteří se o dovolené snaží 
dohnat to, co po celý rok zanedbáva-
li. Nedostatečně trénovaný organis-
mus pak nezvládá požadavky, jež na 
něj klademe.

Nejčastějšími úrazy jsou zhmož-
děniny, podvrtnutí, natažení šlach a 
svalů, zlomeniny, tržné a řezné rány. 
Každý úraz je doprovázen zánětem a 
otokem, který dokáže zkomplikovat 
a prodloužit vlastní léčbu. 

Dojde-li k úrazu, na prvním místě 
je správné ošetření podle jeho pova-
hy a zásad první pomoci. Pokud úraz 
vyžaduje lékařské ošetření, je třeba 
je neodkládat! Máme však pro vás 
navíc tip, který už pomohl mnoha 

lidem. K urychlení procesu hojení je 
vhodné použít některé enzymové lé-
ky, nejznámější z nich je Wobenzym. 
Enzymy, které obsahuje, urychlují 
vstřebávání otoků a krevních podli-
tin a zkracují dobu hojení úrazu až 
o polovinu doby, která by jinak byla 
zapotřebí. Proto se Wobenzym hodí 
k léčbě otoků, krevních podlitin a 
výronů, pohmožděnin, ale i vyklou-
bení a zlomenin. Při zranění přitom 
platí zásada, že čím dříve po úrazu se 
začne s podáváním Wobenzymu, tím 
účinnější je jeho působení.

Otoky při cestování 

Řada cestujících, kteří již někdy jeli 
k moři autobusem, by mohla vyprá-
vět o těžkých otocích nohou. Vedle 
vysokých teplot je způsobuje nedo-
statečný pohyb a sezení v ne zrovna 
přirozené poloze. Krabička enzymo-
vého léku Wobenzym, kterou turista 
lehce zabalí do příručního zavazadla, 
mu může pomoci se této nepříjemné 
cestovní komplikace vyvarovat. Kdo 

trpí na otoky nohou při cestování, 
nejlépe udělá, když tento lék začne 
užívat už před zahájením cesty.

Infekce a nachlazení

O dovolené může být obranyschop-
nost našeho organizmu oslabena 
nejen náročným cestováním a fyzic-
kou námahou, ale i pobytem v cizím 
prostředí, kde nás mohou ohrožovat 
různé pro Středoevropana neobvyklé 
infekční choroby. Wobenzym pomá-
há posilovat přirozené mechanizmy, 
jimiž tělo bojuje s infekcemi a samo 
se brání zánětům. Významně zkracu-
je dobu léčení infekcí a zánětlivých 
onemocnění. Tento lék se hodí i pro 
děti, které nejčastěji trpí opakovaný-
mi záněty dýchacích cest.

Jestliže je nezbytná antibiotická 
léčba, současné podávání Wobenzy-
mu usnadňuje průnik antibiotik do 
těžko přístupných tkání a podporuje 
tak jejich účinek.

Jaké balení Wobenzymu si vzít 
na dovolenou?

Na dovolenou je výhodné přiba-
lit balení Wobenzymu s 200 dražé, 
které vystačí na čtrnáctidenní léčbu 
jedné osoby, anebo rodinné balení 
s 800 dražé. Jestliže během dovole-
né příslušné balení nespotřebujete, 
přidejte ho po návratu domů do své 
domácí lékárničky. Wobenzym po-
máhá při léčbě nejrůznějších zánět-
livých onemocnění, urychluje hojení 
po úrazech a operacích a podporuje 
oslabenou imunitu, takže dříve či 
později určitě přijde vhod. Doba po-
užitelnosti od data výroby je dva a 
půl roku.  P.R.

Více na www.wobenzym.cz 
Wobenzym je tradičním lékem z přírodních zdro-
jů pro vnitřní užití. Pečlivě pročtěte příbalovou 
informaci. Léčbu dětí konzultujte s lékařem. 

Středisko pro ranou péči Plzeň, 
o.p.s., je nestátní nezisková organizace 
nabízející podporu a  provázení rodin 
dětí se zrakovým a kombinovaným po-
stižením (zrakové s pohybovým, men-
tálním a dalším) od narození do 7 let.

Služba je zaměřena na podporu ro-
diny a  podporu vývoje dítěte s  ohle-
dem na jeho specifi cké potřeby. Ra-
ná péče napomáhá při realizaci práva 
na vzdělání a výchovu dětí se zdravot-
ním postižením, podporuje integraci 
těchto dětí i jejich rodin do společnos-
ti, zlepšuje informovanost veřejnos-
ti o problematice péče o děti se zdra-
votním postižením pořádáním semi-
nářů, přednášek, školení, vydávání od-
borných a  účelových publikací, člán-
ků apod.

Většina služeb rané péče je klientům 
poskytována u  nich doma. Pro rodi-
nu i  samotné dítě se tím minimalizu-
je stres, který je často právě návštěvou 

v  různých zařízeních způsoben. Naše 
poradkyně rané péče navštěvují rodi-
ny v intervalu 1x za 1-3 měsíce. Tři po-
radkyně Střediska pro ranou péči Pl-
zeň, o.p.s., spolupracují s  klientskými 
rodinami z celého Plzeňského a Karlo-
varského kraje a kapacita našeho stře-
diska čítá 55 rodin.

Několikrát do roka organizujeme ne-
bo se spolupodílíme na akcích pro ro-
diče, jako jsou odborné semináře nebo 
setkání, na kterých se rodiče mohou 
navzájem podělit o své zážitky a vymě-
ňovat si navzájem rady a užitečné in-
formace. Pořádáme také akce pro od-
borníky či pro laickou veřejnost.

Klientům Střediska pro ranou pé-
či Plzeň, o.p.s., jsou veškeré služby po-
skytovány zdarma.

Středisko pro ranou péči Plzeň, 
o.p.s., je odkázáno především na do-
tace od MPSV prostřednictvím kra-
jů, ve kterých má svoji působnost. Dá-

le žádáme o dotace a příspěvky města 
a obce, v nichž bydlí naši klienti, a o fi -
nanční dary fi rmy, společnosti či sou-
kromé dárce. Významnou část našeho 
ročního rozpočtu pokryje příspěvek 
od Nadačního fondu Českého rozhla-
su - sbírky Světluška a díky nadaci Le-
ontinka máme od společnosti ŠkoFIN 
bezplatně zapůjčený automobil.

Bohužel v  roce 2011 je z  dotací 
MPSV pokryto pouze 70 % rozpočtu. 
Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s., 
se však snaží, aby se tato situace ni-
kterak nepromítla do kvality a způso-
bu poskytování služeb jejím klientům.

Tomanova 5, 301 00 Plzeň
tel. 377 420 035, 724 400 811-815

plzen@ranapece.eu, www.ranapece.eu

Čím se zabývá Středisko pro ranou péči?

Dne 21. června proběhla v Sokolově slavnostní kolaudace re-
konstruované budovy Obvodního báňského úřadu v ulici Bo-
ženy Němcové, který se stane i novým sídlem sokolovského 
pracoviště Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj. Stěho-
vání proběhne 15. července, toho dne bude proto dosavad-
ní pracoviště v Divadelní ulici uzavřeno pro veřejnost. Rekon-
strukcí nevyhovující budovy (mj. měl azbestové izolace) vnik-
lo v centru města důstojné sídlo pro dva úřady.

Úřady mají důstojné sídlo

PRONÁJEM

NEBYTOVÉ PROSTORY
v Karlových Varech

SKLADY – od 50 m2 do 600 m2

KANCELÁŘE – od 20 m2 do 150 m2

Bohatice – Jáchymovská ul.
 Stará Role – Nerudova ul.

Informace na tel.:
777 795 338

HALA 600 m2 
+ rampa

Bohatice – Jáchymovská ul.
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Prosperující česko-německá firma, 
zabývající se opracováním litiny a barevných kovů, hledá:

Pracovníky (Ž/M)
broušení • manuální práce v úkole

Kontrolory (Ž/M)
smysl pro odpovědnost • práce v úkole

předpokladem je dobrý fyzický a zdravotní stav 
praxe v kovovýrobě vítána, ale není podmínkou

Vhodné i pro absolventy škol.

Nabízíme
zaučení • odpovídající platové podmínky
dobré sociální zázemí včetně stravování

Abydos s.r.o., 351 32 Hazlov 247
Bc. Jan Parýzek, tel.: 354 548 444, 414

e-mail: hazlov@abydos.cz
www.abydos.cz

abydosabydos

ÚZEMNÍ ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA KARLOVARSKÉHO KRAJE

příspěvková organizace

NABÍDKY ZASÍLEJTE NA ADRESU: 

Územní zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,

MUDr. Ivo Tukinski - ředitel,

Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary

výjezdových skupin RLP pro okresy Karlovy Vary, Sokolov, Cheb

www.zurnalmedia.cz
K. Vary - 353 224 200, 739 544 455 

Cheb -  354 597 403, 739 544 445
e-mail: info@zurnalmedia.cz

Firma Vorwerk CS k.s.
přijme pro péči o stávající zákazníky

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE (OZ)
MANAGERY ÚSEKU (MÚ)

Plzeňsky a Karlovarsky kraj
Nabízíme: OZ – prům. příjem 18-22 000 Kč (možno též VČ).
MÚ – garantovany příjem 20-30 000 Kč v době zapracování,

po zapracování 30-60 000 Kč.
Pro bližší informace – p. Vinicky, tel. 775 261 757.

ÚÚ

á

í

prospekt bezplatně

 zašleme

volejte zdarma

800 100 414

VYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA, Praha 3 

I NA DOBÍRKU
CZ SKi

VK  MASÁŽE A PEDIRÚRA
V Ě R A  V O T Í K O V Á  
Fittnes club JAŘEST – Kalora

B. Neumana 6, CHEB

Masáže: 
klasické-sportovní, rekondiční, 

regenerační, relaxační
Baňkování

Dornovu metodu a Breussovu masáž
Refl exologie plosky nohy

Regenerační rašelinový zábal

Pedikúru: 

klasickou, lázeňskou, 
korekce nehtů, lakování

Služby od 150 Kč
Objednávky na tel. 777 773 716              
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Hejtman Josef Novotný společ-
ně s  krajskou radní pro oblast kul-
tury Evou Valjentovou přijali před-
stavitele Foklorního sdružení České 
republiky a  organizátory dvou nej-
větších folklorních festivalů v kraji - 
Mezinárodního folklorního festiva-
lu v Karlových Varech a Mariánské-
ho podzimu v Mariánských Lázních. 

Podle Evy Valjentové nemá kvů-
li historickému vývoji lidové umě-
ní v Karlovarském kraji takovou tra-
dici jako v  jiných regionech. „Sou-
bory, které zde fungují, ale odvádějí 
velkou práci. Můžeme jen doufat, že 
se jejich členům podaří vychovat své 
nástupce,“ řekla Valjentová. 

„Právě práce s  dětmi a  mládeží je 
jednou z  našich priorit,“ navázal 
předseda Folklorního sdružení ČR 
Zdeněk Pšenica. Sdružení by se pod-
le něho rádo více prezentovalo i v za-
hraničí. „V poslední době zazname-
náváme zájem o naši zemi ze strany 
turistů z  Číny, kde má Karlovarský 

kraj, jak víme, partnerskou oblast,“ 
nastínil Pšenica možnost spolupráce.

To, jak se propagátoři folkloru vě-
nují dorostu, ocenil také hejtman. 
„Jako dlouholetý trenér volejbalové 
mládeže vím, co taková práce obná-
ší,“ poznamenal. 

O Mezinárodním folklorním festi-
valu Karlovy Vary, který se letos bu-
de konat ve dnech 1. až 4. září, na se-
tkání hovořil jeho organizátor Lu-
bor Hanka. „Měly by přijet soubo-
ry z  Brazílie, Ruska, Francie, Švéd-
ska a  Slovenska,“ řekl Hanka s  tím, 
že se jako už tradičně začne v Jáchy-
mově, pokračovat se bude v  Karlo-
vých Varech a končit v Lokti. Festi-
valové koncerty se ale uskuteční ta-
ké v  Mariánských Lázních, Františ-
kových Lázních a Bečově.

Špičkovou přehlídku souborů z ce-
lého světa podporují vedle Karlo-
varského kraje, z jehož rozpočtu bu-
de stejně jako vloni uvolněno 50 ti-
síc korun, i  města. Například Lo-

ket, v jehož přírodním amfi teátru se 
uskuteční závěrečné představení, ne-
bo Karlovy Vary. Jak informoval ná-
městek karlovarského primátora Jiří 
Klsák, do festivalu bude zprovozně-
no letní kino, organizátoři tak budou 
moci využít dalšího zázemí.

Zpěvem, tanci a  pestrobarevný-
mi kroji ožijí také Mariánské Láz-
ně. Tamní Mariánský podzim se ko-
ná tři týdny po karlovarském festi-
valu. „Sedmého ročníku festivalu se 
vedle domácích zúčastní soubory ze 
Slovenska a Německa. Účinkující vy-
jedou také do Františkových Lázní. 
Snažíme se zachovávat tradice, letos 
ale kvůli nedostatku fi nancí hrozí, že 
bude zrušena národopisná výstava,“ 
popsal ředitel přehlídky Filip Hahn. 

Folklorní festivaly mají v  kulturní 
nabídce jistě své místo. Na ty kona-
né v různých koutech České repub-
liky loni zavítalo podle Zdeňka Pše-
nici o  70 000 návštěvníků více než 
v předchozím roce.
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Lidové umění má podporu kraje

VÝSTAVY
4. 7.- 26. 8.  Kavárna Dvory
IZRAEL VE FOTOGRAFII
Pořad z cyklu přednášek a výstav pod 
názvem „Poznání jako nejlepší pre-
vence proti projevům antisemitis-
mu a  s  tím souvisejícího vandalismu 
aneb Historie a  současnost židovské 
komunity  nejen v Čechách“ – aktivi-
ty v rámci tohoto cyklu potrvají v kraj-
ské knihovně  až do konce roku 2011
11. 7.-31. 8. Hala Dvory
NEJKRÁSNĚJŠÍ DĚTSKÉ KNIHY
Putovní výstava Památníku národní-
ho písemnictví. Vernisáž výstavy 11. 7. 
v 16.00 hodin

1. 7.-31. 8.  A-klub Dvory
JANA HOROVÁ, fotografi e
4. 7.- 31. 8.  Studijní odd. Lidická
LADISLAV DUCHOŇ, fotografi e 

AKCE
14. 7.  Studijní odd. Lidická 10.00
LITERÁRNÍ KLUB SENIORŮ
Otevřená volnočasové aktivita pro 
všechny zájemce z  řad seniorů. Přijít 
na schůzku klubu můžete kdykoli, tě-
šíme se na vás!                                             
7., 14., 21., 28. 7. A-klub Dvory 15.00
HERNÍ KLUB
Pro zájemce o  strategické, logické 
a společenské deskové hry. Chytrá zá-
bava pro každého od 15 let.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
V  době letních školních prázdnin 

bude provozní doba v Krajské knihov-
ně Karlovy Vary upravena z  technic-
kých důvodů takto:

Hlavní budova, Závodní 378/84,
Karlovy Vary - Dvory

Pondělí-pátek    10.00-19.00
sobota                    zavřeno

Studijní oddělení,  Lidická  455/40, 
Karlovy Vary-Drahovice

Po, Út, Čt          12.00-18.00
středa                  zavřeno
Pá                       10.00-15.00

ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY SMS
Od 1. června rozšířila Krajská 

knihovna Karlovy Vary možnost po-
sílání informací prostřednictvím SMS 
i  na upozornění před vypršením vý-
půjční lhůty a  první a  druhou upo-
mínku.  

Postup do fi nále si vybojovali žáci z Toužimi
Tradiční Mc Donald´s Cup se letos 

konal už počtrnácté. Největšího dět-
ského fotbalového turnaje v  Evropě 
se v Karlovarském kraji letos zúčast-
nilo dvanáct týmů. 

Turnaj zahájil hejtman Josef No-
votný. „Snažíme se podporovat mla-
dé sportovce, aby měli kde hrát 
a myslím, že se nám to daří,“ uvedl 
hejtman Josef Novotný s tím, že s do-
tacemi od kraje může mládežnický 
sport počítat i nadále. 

Do republikového fi nále v  Olo-
mouci postoupil vítěz B skupiny, 
v níž se mezi sebou utkali starší žáci. 
Vítězství vybojovala ZŠ Toužim, z je-
jíhož týmu  je i nejlepší střelec turna-
je Pavel Šulc. Mezi mladšími žáky si 
prvenství vybojovalo družstvo karlo-
varské ZŠ Krušnohorská.

29. 6.-10. 7. M. Lázně, centrum
JAZZOVÉ LÁZNĚ

30. 6.-1. 7. Nebanice, TJ Agro
MEZINÁRODNÍ ZÁVODY SPŘEŽENÍ

1., 22. 7. M. Lázně, Casino 19.30
KONCERT ZSO

1. 7.-9. 7. K. Vary
MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL

Programy na www.kviff .com

1.-3. 7. Kraslice, Městské sady
KULTURNĚ SPORTOVNÍ VÍKEND

2. 7. Abertamy, areál TS 15.00
ROCKOVÝ FESTIVAL

2. 7. Teplička, letní kino 20.00
LETNÍ SLAVNOST

3. 7. Loket, amfi teátr 18.00
DIVOKEJ BILL

8. 7. Abertamy
ABERTAMSKÁ POUŤ

15. 7. Loket, hrad 19.30
JAROSLAV HUTKA

ALISON

15.-17. 7. M. Lázně, parkoviště
PIVNÍ LÁZNĚNÍ

16. 7. K. Poříčí, Statek Bernard
PIVNÍ SLAVNOSTI

17. 7. Loket, amfi teátr 20.00
BLACK COUNTRY, BLUE EFFECT

22.-24. 7. Bečov, centrum
BEČOVSKÉ SLAVNOSTI

23.-24. 7. K. Vary-Sedlec
ANENSKÉ SLAVNOSTI

23. 7. Ostroh, hrad Seeberg
HISTORICKÝ JARMARK

27. 7. K. Vary, muzeum 17.00
100 LET ARCHEOLOGIE V KRAJI

Vernisáž, expozice Nová Louka

30. 7. Loket, amfi teátr 20.00
KONCERT KSO

Kam za kulturou, sportem a zábavou?

Ze zahájení turnaje v Karlových Varech  Foto KL

 Úspěchem skončil pro Karlovarský 
kraj 8. ročník mezinárodního festiva-
lu map a  průvodců TOURMAP, kte-
rý se konal v Praze. V kategorii Turis-
tické průvodce českých krajů, regionů 
a měst získal cenu poroty soubor prů-
vodců Karlovarského kraje. Vítězem 

kategorie se stal průvodce po industri-
álních památkách Ostravy.

Festival je každoročně součástí kniž-
ního veletrhu Svět knihy. V  kategorii, 
„To, že jsme uspěli, nás samozřejmě tě-
ší, už proto, že konkurence z ostatních 
českých regionů je veliká. S nabídkou 

expozice festivalu TOURMAP se bu-
dou moci seznámit i lidé v kraji, proto-
že bude k vidění tradičně na festivalu 
turistických fi lmů TOURFILM v Kar-
lových Varech, a to přímo v lázeňském 
hotelu Th ermal ve dnech 6.-9. října,“ 
uvedla krajská radní Eva Valjentová.

Na festivalu TOURMAP získal kraj cenu poroty 

Kdo měl již někdy možnost zažít at-
mosféru koncertů konaných v kostele 
sv. Petra a Pavla v Kostelní Bříze, ne-
nechá si jistě ujít ani letošní letní kon-
cert pořádaný Nadací pro děti u příle-
žitosti svátku obou patronů.

K mimořádné atmosféře přispívá je-
dinečná akustika kostela, ale i  světlo 
fi ltrované okolní zelení a  dopadající 
šikmo do lodi kostela. Hudba a zpěv  
uchvacující atmosféru ještě umocňu-
jí. Co na tom, že kostel ještě není zcela 
opraven? I  to vlastně přispívá k  jedi-
nečnosti prostředí. Každý, kdo si uvě-
domí, že stačilo jen málo a kostel, kte-
rý pamatuje staletí, by již nestál, ocení 
ohromnou práci, kterou malá nadace 
při záchraně kostela vykonala.

Snahu pořadatele letos ocenil i Kar-
lovarský kraj a  schválil  příspěvek 
k podpoře aktivit v cestovním ruchu, 
který si nadace jistě zaslouží.

Letos čeká návštěvníky novinka. Po 
koncertu již nemusí odjíždět, ale mo-
hou posedět v  sousedním Panském 
domě, který je vyhlášen nejen tím, že 
se jedná o nejlépe zachovalé hrázděné 
stavení v  oblasti, ale nově také skvě-
lou kuchyní místní restaurace U Bílé-
ho koníka.

 Koncert se koná 1. 7. od 18 hodin. 
Vystoupí vokální sbor Střípky z Kras-
lic, zazpívá Věra Smržová a  na elek-
trické varhany jí doprovodí Petr Ro-
jík. V závěru, jak je již zvykem, si mo-
hou zazpívat všichni návštěvníci.

Opravovaný kostel se opět rozezní hudbou

Vyhledávací soutěž amatérských 
rockových kapel Hitparáda KVRM 
2011 se letos přesunula na faceboo-
kové stránky. Letošní ročník pořá-
dá Občanské sdružení Mánička za fi -
nanční podpory Karlovarského kraje. 

Druhé kolo vyhrála kapela Cen-
sorshit z  Ostrova. Tímto vítězstvím 
si zajistila  postup do říjnového se-
mifi nále. Kapela Gibons, která se 
umístila na druhém místě postupu-
je do zářijového čtvrtfi nále. Na tře-
tím nepostupujícím místě skonči-
la kapela Drag me pissed (Marián-
ské Lázně).

Ve třetím základním kole se o hla-
sy fanoušků ucházejí hudební skupi-
ny Noisebone (Ostrov), Colorfl ash 
(Karlovy Vary) a Neurotic Machine-
ry (Mariánské Lázně).

 Postupový klíč soutěže se nemě-
ní. V pěti základních kolech po třech 
soutěžících se do 30. srpna předsta-

ví 15 hudebních skupin. Z nich vze-
jdou čtvrtfi nalisté (kapely na 2. mís-
tě) a  semifi nalisté (vítězové základ-
ních kol a čtvrtfi nálového kola).

Čtveřice nejlepších se utká v živém 
fi nále, které se uskuteční opět v Ki-

nokavárně Alfa v Sokolově, tentokrát 
26. listopadu 2011 od 20 hodin. Vítě-
ze čekají tradiční ceny, například na-
táčení ve studiu, účast na prestižních 
přehlídkách a  rozhovor v  regionál-
ním rozhlase, ale i milé věcné ceny.

Hitparáda KVRM se přesunula na facebook

Skupina Censorshit  Foto KVRM

Mariánský podzim Ilustrační foto KL

FK Baník Sokolov, to nejsou jen zá-
pasy a  dění na trávníku... Klub má 
i jiné aktivity, ve kterých se snaží po-
máhat ostatním. Tentokrát se zástup-
ci klubu vydali do sokolovského Do-
mova pro osoby se zdravotním posti-
žením Sokolík.

Akce se zúčastnili sportovní ředi-
tel FK Baník Sokolov Vítězslav Hejret 
a  hráči David Čada, Pavel Javorský 

a  Aleš Hanzlík. S  klienty domova se 
seznámili při besedě v klubovně. Are-
ál domova jim představila pracovni-
ce Sokolíku Lucie Weiff , která se zá-
roveň starala o klienty v průběhu be-
sedy. Té se zúčastnilo 12 klientů. Při 
besedě byli velmi aktivní a  pozorní 
a překvapivě dobře informovaní.

Klienti Sokolíku se pravidelně zú-
častňují domácích zápasů Baníku 

a  při besedě se s  hráči domluvili na 
hlasité podpoře jejich výkonů. Na 
závěr besedy předali zástupci Baní-
ku všem zúčastněným drobné dárky 
a plakáty FK Baník Sokolov.

Celkově setkání překvapilo ohrom-
nou upřímností a srdečností. Pro kli-
enty bylo zpestřením života v domo-
vě a  pro hráče sblížením se světem 
mentálně postižených mužů.

Fotbalisté Baníku besedovali v Sokolíku

Vysílání z Karlových Varů 

15.00  - 18.00
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