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O dopravě v regionu
Proč měl známý lékař
i přeshraničních projektech Jan Trachta rád Tuhnice?

Do kdy mohou spotovní oddíly a pořadatelé akcí po- Rozhovor s náměstkem hejtmana Petrem Navrátilem Bývalý absolvent karovarského gymnázia, MUDr. Jan
žádat kraj o peníze na činnost a projekty?
strana 2 nejen o změnách v dopravě.
strana 3 Trachta, vzpomíná na dětství ve Varech.
strana 4
SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
na prahu podzimu se vám dostávají do rukou Krajské listy,
které se vracejí k dění v našem
regionu během uplynulého
měsíce. Mně osobně utkvělo
v paměti setkání se studenty
karlovarské zdravotní školy na
začátku školního roku, ale také
návštěva předsedy Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR Jana Hamáčka, jenž zavítal do
našeho kraje.
Měl jsem příležitost předsedovi sněmovny znovu podrobněji
vysvětlit svůj návrh na zavedení levnější krajské dálniční
známky, která by mohla platit
pro všechny kraje v republice.
Známka by mohla vyřešit problém se složitým objížděním
některých dálničních úseků,
protože právě tak se lidé snaží
obejít platbu stávajícího dálničního kuponu. Navíc by pomohla především lidem s nižšími příjmy nebo seniorům
dostat se například u nás po
R6 nejkratší cestou k lékaři, do
zaměstnání, ale třeba i za kulturou nebo sportem.
Probrali jsme i problém ubytoven, kde majitelé od svých
podnájemníků vybírají platby
nájmu ze sociálních dávek,
konkrétně z doplatku na bydlení. Věc by měl řešit nový návrh
zákona, který by jednak omezil
bydlení v hygienicky nevyhovujících prostorách a doplatek
na bydlení by lidé dostávali na
podlahovou plochu, nikoli na
osobu. Bude to jistě ještě věc
dlouhé diskuze, ale za sebe už
teď mohu slíbit, že podpořím
to, aby definitivně skončil byznys s chudobou v této podobě.
Blíží se komunální volby.
Rád bych poděkoval všem starostům, kteří dosud stáli v čele
měst a obcí našeho kraje, za
jejich obětavou práci a popřál
jim úspěch. Věřím, že lidem
není osud jejich měst a obcí
lhostejný a přijdou k volbám
v hojném počtu.
Váš hejtman Josef Novotný

Zlatá stuha poprvé opentlila
Dolní Žandov. Stal se Vesnicí roku
Celkem patnáct obcí z Karlovarského kraje se letos předvedlo
hodnotící komisi soutěže Vesnice roku Karlovarského kraje,
aby ukázaly, jak krásní, rozvíjejí
se a žijí. Komise pak rozhodla, že
Vesnicí roku 2014 v kraji je Dolní
Žandov u Chebu.
Kdyby se všechny stuhy, které
Dolní Žandov od roku 2005 vyhrál
v soutěži Vesnice roku Karlovarského kraje, zapletly dohromady,
vznikla by z nich pestrá duhová
šála. Vždyť Žandovští už v roce
2005 získali modrou stuhu za společenský život, o rok později bílou
stuhu za činnost mládeže, v roce
2009 oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu
a v roce 2012 zelenou stuhu za péči
o zeleň a životní postředí.
Ke všem zmíněným, které již visí
v kanceláři starostky na místní radnici, přibyla před měsícem nejcennější - zlatá.
„Je to neuvěřitelně krásný pocit.
Nepopsatelný pocit štěstí, vždyť
takovouto událost novodobé dějiny obce Dolní Žandov nepamatují. Určitě ve své práci neustrneme,
naopak! Toto ocenění nás posouvá dál a budeme chtít dokázat, že
Zlatou stuhu jsme dostali právem,“
slibuje dolnožandovská starostka
Eliška Stránská.
Jak již bylo řečeno, krajská hod-

Machři roku
na náměstí
v Sokolově
V úterý 23. září se v Sokolově na
náměstí Budovatelů koná soutěž studentů učňovských oborů Machři roku, a to v oborech
mechanik, elektrikář, instalatér
a truhlář. Soutěž budoucích řemeslníků se v Karlovarském kraji uskuteční poprvé.
Do soutěže je přihlášeno sedmdesát týmů, které nominovaly školy
z celé ČR. Součástí soutěže na centrálním sokolovském náměstí bude
i Jarmark řemesel, v jehož rámci se
představí 32 škol, které v průmyslovém městě odprezentují na dvacet
různých řemesel.
Pro diváky je také připravena
show profesionálních dřevorubců
(Timbersport – vystoupí i Martin
Komárek, vicemistr světa ve sportovním dřevorubectví), dále pak
barmanská show, módní přehlídka
a další.
Soutěžní týmy se v Sokolově utkají nejen o titul, ale také o finanční
odměnu v celkové výši 200 tisíc
korun. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží 50 tisíc korun (15 tisíc
týmu a 35 tisíc škole, která studenty
připravila). Cílem studentské soutěže Machři roku je popularizace
řemesel mezi širokou veřejností.

Starostka Dolního Žandova Eliška Stránská a hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný na společné fotografii
při srpnovém vyhlašování výsledků soutěže Vesnice roku Karlovarského kraje 2014.
Foto Pavel Němeček
notitelská komise letos posuzovala patnáct obcí. Kromě vítězného
Dolního Žandova reprezentovaly
Chebsko ještě obce Krásná, Poustka, Stará Voda a Valy. Karlovarsko
pak Andělská Hora, Krásné Údolí, Nové Hamry, Otovice, Sadov,
Smolné Pece a Valeč a Sokolovsko
Dolní Rychnov, Krajková a Lomnice.

„Smyslem soutěže je povzbudit venkovské obyvatele k aktivní
účasti na rozvoji svého domova
a zároveň ukázat, co všechno se jim
daří realizovat. Soutěž nabízí ideální příležitost k tomu, aby se obce
předvedly veřejnosti a aby ukázaly,
že i na venkově se dá žít plnohodnotným životem,“ uvedl hejtman
Karlovarského kraje Josef Novotný.

Podle starostky Elišky Stránské je
letošní úspěch Dolního Žandova
výsledkem širokého kolektivního
úsilí.
„Není to zásluha pouze vedení
obce, ale dík patří i manažerům
mikroregionu Chebska, Mariánskolázeňska a MAS 21, kteří mi vydatně pomáhají s administrací projektů, které se realizují na našem

území. Děkuji také sponzorům, za
kterými chodíme i několikrát v roce s prosbou o finanční dary. Poděkování patří všem organizacím,
klubům, spolkům i jednotlivcům,
kteří u nás v obci pracují. Nemohu zapomenout i na spoluobčany,
Žandováky, kteří vzorně pečují
o svá obydlí, zahrádky, veřejná
prostranství, protože právě tyto
malé střípky se pak poskládají v jeden krásný celek, kterým je obec
Dolní Žandov,“ říká Stránská.
Dolnožandovská starostka přitom vnímá soutěž Vesnice roku jako mimořádně přínosnou. „Chtěla
bych poděkovat vyhlašovatelům
soutěže, že již po dvacáté připravují tuto krásnou akci, díky které se
naše malé obce v drsném pohraničí stávají malebnějšími a malebnějšími. Poděkování patří i Karlovarskému kraji, který rok co rok ze
svého rozpočtu vyčleňuje nemalé
finanční prostředky na Program
obnovy venkova, které jsou směrovány na zvelebení našich obcí. Moc
bych si přála, aby se v budoucnu
o Karlovarském kraji mluvilo nejenom, že je krajem nejmenším, ale
zároveň, že je krajem nejkrásnějším,“ říká.
Jako krajský vítěz postoupil Dolní Žandov do celostátního finále,
jehož výsledky byly zveřejněny po
uzávěrce tohoto vydání Krajských
listů.
Václav Fikar

Číňané objevovali památky
a přírodu Karlovarského kraje
Nabídku průmyslových zón
v regionu, ale i jeho turistické
magnety a lázeňskou péči představil hejtman Karlovarského
kraje Josef Novotný představitelům čínské provincie Hebei,
a poté i hlavního města Peking,
kteří před Čínských investičním
fórem v Praze navštívili náš
kraj.
Číňané navštívili náš region na
pozvání hejtmana, protože kraj
usiluje o intenzivnější kontakt se
Zemí Draka. Láká odtud turisty
i případné investory.
„Byli nadšeni přírodou, množstvím historických památek, nabídkou hotelů, golfových hřišť
a příležitostí zorganizovat v regionu pobyty pro čínské turisty například v období tamních svátků
jara. Na základě našeho jednání
jsem založil pracovní skupinu,
která připraví konkrétní podobu
jednotlivých oblastí spolupráce. Poté do nich s hospodářskou
komorou zapojíme místní firmy
a společnosti z oblasti cestovního
ruchu,“ řekl po setkání s čínskými
delegacemi Josef Novotný.

Zatímco Rusů ubylo, v posledním roce přibylo v Karlových Varech turistů
z Číny.
Ilustrační foto Václav Fikar
Hejtman se svými hosty hovořil o intenzivnějším turistickém
ruchu ze strany čínských turistů,
vyzval je, aby přijížděli v mnohem
větším počtu. Zkusit jak vysokou
úroveň lázeňské péče v regionu,
tak navštívit zdejší památky. Zároveň je seznámil s průmyslovými
odvětvími, která mají v kraji tradici a jsou pro něj typická.
Zhang Qingwei, guvernér správy provincie Hebei, která má 73

miliony obyvatel, se u hejtmana
zajímal o rozlohu nabízených
průmyslových zón nebo o konkrétní možnosti spolupráce v dřevozpracujícím a těžebním průmyslu. Ptal se také na dovoz sklářské
produkce. Čínští partneři zároveň
zhlédli film, kterým se Karlovarský kraj propaguje.
Představitelé některé z čínských
provincií nebyli v Karlovarském
kraji poprvé. Například v lednu

2012 navštívili region novináři
z Hainan Daily Press Group, hlavní mediální skupiny v jihočínské
provincii Hainan. Novináře tehdy
doprovázela paní Han Xue z odboru zahraničních vztahů úřadu
osmimilionové hainanské provincie. Zástupci mediální skupiny se
tenkrát setkali s představiteli kraje, s nimiž hovořili nejen o zdejším lázeňství. Číňané se zajímali
také o folklórní tradice a dozvěděli se, že Karlovarský kraj je po
Praze druhým turisticky nejnavštěvovanějším krajem v ČR. Pak
se čínští novináři setkali se svými
českými protějšky z místních médií - deníku Právo, Krajských listů
a Českého rozhlasu a na konec
svého pobytu pozvali české protějšky na Hainan.
Jak se v posledním roce ukázalo,
návštěvníků z Číny v Karlových
Varech skutečně přibylo a jejich
zájem o náš region roste. Zatímco však Rusové, jejichž počet zde
poklesl, v lázních preferovali dvou
až třítýdenní pobyty, Číňané přijíždějí na tři až pět dnů, někdy dokonce jen na jeden den.
Václav Fikar

z regionu
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Kraj uspěl s žádostmi
Předseda poslanecké Cheb hostí konferenci
o peníze na zaměstnanost sněmovny v KV kraji o zaměstnanosti
Karlovarský kraj pokračuje
v boji s nezaměstnaností. Kromě
podpory rozvoje průmyslových
zón a snahy o dobudování páteřní rychlostní silnice se soustředí
na projekty zaměstnanosti, na
které lze čerpat evropské peníze.
Aktuálně se mu podařilo uspět
hned se dvěma žádostmi o finance, které půjdou na projekty pro
nejvíce ohrožené skupiny obyvatel. Těmi jsou mladí lidé do 25 let,
nezaměstnaní ve věku nad 50 let
a hendikepované či jinak znevýhodněné osoby.
„Jsem velmi rád, že Karlovarský
kraj jako žadatel společně se svými
partnery uspěl. Náplní projektů jsou
motivační kurzy, pracovní diagnostiky, rekvalifikace a následně pomoc
při vytváření nových pracovních míst
pro uchazeče o zaměstnání ze skupiny mladých do 25 let a ze skupiny
uchazečů o zaměstnání ve věku nad
55 let. Bude tak podpořeno celkem
250 uchazečů o práci,“ informoval
náměstek hejtmana Karlovarského

kraje Miloslav Čermák, který měl
na starosti přípravu obou projektů.
O peníze z EU žádal Karlovarský kraj
v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost .
Projekt pro mladé s názvem Nestůj
a pojď! se kromě rekvalifikací a zaměstnávání zaměří také na tvorbu
metodického materiálu vzdělávacího
programu „Jak nejlépe na trh práce“,
který bude ověřován na středních
školách v Karlovarském kraji. V rámci projektu Jedeme dál! se bude hlavní pozornost věnovat skupině nezaměstnaných ve věku nad 55 let. Tito
lidé budou mít při hledání nového
zaměstnání k dispozici poradenství
a osobní koučing.
„Těší mě, že jednak díky projektům
dokážeme dát mladým lidem „praxi“, která jim tak často chybí, ale také
můžeme pomoci lidem, kteří ztratili
zaměstnání a ocitli s v nelehké životní
situaci,“ dodal Miloslav Čermák.
Další dobrou zprávou pro region je,
že se svým projektem „Ze školy odpovědně na trh práce“ uspěla i Krajská hospodářská komora.

Kulturní centrum Svoboda
v Chebu bude 2. října hostit 1.
mezinárodní konferenci Zaměstnanost 2014.
Mezi hlavní prezentovaná témata
a diskutované oblasti budou patřit
potřeby zaměstnavatelů v regionu,
česko–německý projekt Budoucnost uprostřed Evropy, Krajský
akční tým pro rozvoj zaměstnanosti a pakty zaměstnanosti v ČR,
průmyslové zóny v Karlovarském

O krajské dálniční známce, ale také třeba o potřebě nového zákona, který bude lépe řešit problematiku ubytoven a tzv. obchodu s chudobou,
spolu hovořili hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný a předseda
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Hamáček (na snímku vlevo)
při jeho návštěvě Karlovarského kraje. V jejím rámci navštívil například
Cheb nebo osadu Dobrá Voda u Toužimi.
Foto Václav Fikar

Kraj finančně podpoří
sport a volný čas dětí
I pro příští rok bude Karlovarský
kraj ze svého rozpočtu udělovat
příspěvky v oblasti sportu a volvit dětí
nočasových aktivit
a mládeže.

psaném formuláři na adresu Krajského úřadu Karlovarského kraje,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy do 31. října 2014.
V případě,
že by se
př
nepodařilo
žádost
ne
doručit
včas, nelze
Dotace mají po-d
ji do dotačního
moci sportovním
programu zařaklubům či zájmodit.
vým organizacím
milionu korun rozdělil
Formuláře
v činnosti s dětmi
Karlovarský kraj v roce 2014
a bližší informaNáměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí Miloslav a mládeží. Letos
na podporu sportu
ce lze získat na
rozdělil kraj mezi
a volný čas dětí a mládeže
Čermák.
odboru
školství,
žadatele v této ob-o
mládeže
a tělovýcholasti nemalou částku
tku
mlá
vy, tel: 353 502 491, 353
- téměř 15 milionů korun.
502 184 nebo na internetoŽádosti o příspěvek na rok
2015 je nutno doručit na přede- vých stránkách Karlovarského kraje.

kraji, projekty Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje,
tématické programy a projekty financované ze zdrojů EU a vzdělávání nyní a po roce 2015.
Akce je pořádána ve spolupráci
s Krajskou hospodářskou komorou
Karlovarského kraje a Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání, p. o. a bude zaměřena na jedno
z nejdůležitějších témat souvisejících s dalším rozvojem Karlovarského kraje.

Kam po základce?
Napoví výstava SŠ
Kam po základní škole? Odpověď nabízí Karlovarský kraj, který pro žáky a jejich rodiče opět připravil výstavy středních škol. Výstavy jsou tři
a všechny se konají v říjnu. První v Chebu, a to 2. 10. (modrá budova Na
hrázi 1 - Centrum odborného a praktického vzdělávání). Následují Střední průmyslová škola v Ostrově (9.-10. 10.) a ISŠTE Sokolov (24.-25. 10.).

Divadelní ochotníci míří
na Sokolovskou čurdu
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Osobnost Karlovarského kraje

V letošním roce se uskuteční další ročník tradiční ankety Osobnost
Karlovarského kraje. Občané si ze
svých řad vyberou toho, kdo se podle
jejich názoru významným způsobem
zasloužil o rozvoj kultury a služeb veřejnosti, podnikání či přímo regionu
v roce 2014. Nominace lze zasílat do
pátku 31. října.
Své návrhy může veřejnost zasílat
prostřednictvím tištěného anketního
lístku vystřiženého z Krajských listů

na adresu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kancelář hejtmana
a vnějších vztahů, Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary. Hlasovat lze
i elektronicky, a to na internetových
stránkách Karlovarského kraje www.kr-karlovarsky.cz. Na základě
zaslaných návrhů vybere odborná
komise tři finalisty z každé kategorie.
Finálový večer, během kterého budou předána ocenění, proběhne 27.
listopadu v Grandhotelu Pupp.



1. Návrh v kategorii Osobnost v oblasti kultury a služeb veřejnosti: Cenu může získat každý občan kraje, který významně napomáhá rozvoji vědy, kultury a neziskového sektoru v regionu. Může být jakékoliv profese
- například lékařem, zdravotní sestrou, pedagogem, novinářem, hudebníkem,
spisovatelem či pracovníkem v oblasti sociálních služeb nebo dobrovolnictví.

Důvod nominace

2. Návrh v kategorii Osobnost v oblasti podnikání: Cenu může
získat každý občan kraje, který se významně podílí na rozvoji podnikatelského
prostředí v Karlovarském kraji.

Dvoudenní konference
o boji s bolševníkem
Ve dnech 1. a 2. 10. se v Karlových Varech uskuteční konference o krajském projektu
likvidace bolševníku, křídlatek
a netýkavky žláznaté s názvem
„Omezení výskytu invazních
rostlin v Karlovarském kraji“,
který je podporován z Operačního programu Životní
prostředí.

a diskuse ke všem fázím projektu. Druhý den je pro registrované
účastníky zajištěna terénní exkurze vč. prezentace dosavadních
výsledků projektu. Účast na konferenci je zdarma, program a registrační formulář je ke stažení na
http://apdm.cz/projekty/invazni-rostliny.
Realizace projektu začala v srpnu 2013 a potrvá do konce roku
První den konference budou 2015. Jeho cílem je omezit výskyt
od 10 do 17 hodin v sále krajské vybraných rostlin v regionu o 60
knihovny probíhat prezentace až 85 procent.

Sokolov se těší na další ročník přehlídky divadelních amatérů - Sokolovská
čurda.
Foto Divadlo bez zákulisí
Ochotníci ze všech koutů republiky se ve dnech 26.-28. září
sjedou do Sokolova, aby se ve
zdejším městském divadle zúčastnili již 12. ročníku nesoutěžní
přehlídky amatérských divadelních souborů Sokolovská čurda.
Podle pořadatelů nabídne letošní
ročník pestrou škálu divadelních
her, včetně pohádky „Královna
koloběžka“ (DiAj - Divadlo a jiné
z Prahy).
Sokolovští uvidí i souborné dílo
Williama Shakespeara (zkrácená
verze - divadelní soubor Amadis Brno), humorný i smutný příběh o nás
- „Královny“ (Trosky Kraslice), pásmo humorných monologů „Ať žijí
nebožtíci“ (Divadelní soubor domu
kultury Krupka) či výchovnou jed-

noaktovku „Píseček“ (Divadlo JakoHost Plzeň). Přehlídka dále nabídne
dveřovou konverzační komedii bez
jediných dveří - „Na tohle teď není
ta pravá chvíle“ (Divadlo Dostavník
Přerov), přičemž přehlídku uzavře
fiktivní příběh z historie, který má co
říci i dnes - „Noc a skála“ (Divadelní
spolek Komedyjanti z Tachova). I letos se přitom po představeních uskuteční rozborové semináře, kde jsou
vítáni diváci, aby mohli nahlédnout
pod pokličku amatérského divadla.
Přehlídku ochotnických souborů
Sokolovská čurda 2014 organizuje
Divadlo bez zákulisí Sokolov za podpory MDK Sokolov a za finanční
podpory ministerstva kultury, města
Sokolova, Karlovarského kraje a firem sokolovského regionu.

Ředitel krajského úřadu informuje:
Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu
Parlamentu České republiky

Roman Rokůsek
Důvod nominace

V říjnu se v Karlovarském kraji
uskuteční volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky. O tom, jak
budou probíhat, jsme hovořili
s ředitelem krajského úřadu Romanem Rokůskem.

3. Návrh v kategorii Zvláštní cena za mimořádný přínos Karlovarskému kraji: Cenu může získat každý občan kraje, který se mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj kraje, šíří jeho dobré jméno u nás i v zahraničí, pomáhá svým spoluobčanům či jiným způsobem pozitivně ovlivňuje
dění v kraji.

Důvod nominace

Kdy se volby konají?
Volby se uskuteční v pátek 10.
října od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 11. října od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Co všechno budeme potřebovat, abychom mohli jít volit?
K prokázání totožnosti a státního občanství potřebujete občanský průkaz nebo cestovní
pas. Cizinci pak předkládají průkaz o povolení k pobytu. V této
souvislosti doporučuji, abyste si
včas zkontrolovali platnost svých

dokladů. Pokud totiž okrsková
Pokud jde o volby do Senávolební komise zjistí, že máte tu Parlamentu ČR, je vlastní akt
neplatný doklad, nebudete moci volby jednoduchý. Volič odevzdá
volit.
v úřední obálce, která je barevně
odlišena od úřední obálky pro volJak je to s voličským průkazem? by do zastupitelstev obcí, hlasoPro volby do zastupitelstev obcí vací lístek jednoho kandidáta bez
se voličské průkazy nevydávají. dalších úprav.
Při volbách do zastupitelstev obMožnost volit na voličský průkaz
mají pouze ti, kteří volí kandidáty cí může volič označit v rámečcích
do Senátu Parlamentu České re- před jmény kandidátů křížkem topubliky ve volebním obvodu č. 3 ho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany. Vose sídlem v Chebu.
Možnost volby je ovšem ome- lit může nejvýše tolik kandidátů,
zena územím volebního obvodu. kolik členů zastupitelstva obce má
Takže pokud se například volič být zvoleno.
Pokud na hlasovacím lístku
z Aše nebude v době voleb zdržovat v místě svého trvalého pobytu, označí více kandidátů, hlas bude
může s voličským průkazem volit neplatný.
pouze ve volebních místnostech
Volič může také označit křížna území volebního obvodu č. 3.
kem ve čtverečku v záhlaví sloupJak probíhá hlasování a kolik ce před názvem volební strany
kandidátů můžeme zakřížkovat? pouze jednu volební stranu.

Kromě toho lze oba popsané
způsoby kombinovat, a to tak, že
lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečcích před
jmény kandidátů další kandidáty,
pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve
kterých jsou uvedeny ostatní volební strany.
Jakým způsobem se podílí
krajský úřad na průběhu voleb?
Krajský úřad zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb v regionu.
Spolupracuje s Českým statistickým úřadem a řeší stížnosti na
zabezpečení voleb na úrovni obce.
Ve volební dny budou navíc
úředníci krajského úřadu v terénu. Při kontrolách volebních
místností budou řešit případné
problémy.

z regionu
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Musíme vytvářet optimální podmínky
pro investory, říká Petr Navrátil
O kolik minut se v příštím roce
zrychlí doprava na trati Cheb-K. Vary-Ústí nad Labem? A který
z problémů v Karlovarském kraji
je nejnaléhavější? Doprava, životní prostředí nebo jiný? Odpovídá
náměstek hejtmana Karlovarského kraje Petr Navrátil.
Protože Karlovarský kraj zajišťuje dopravní obslužnost v kraji a Vy
jste krajským náměstkem hejtmana
pro dopravu, začnu náš rozhovor
dopravou. Čekají cestující vlakem
a autobusem po našem kraji v příštích měsících nějaké změny?
Velmi malé, chválabohu. Dnes se
pod pojmy restrukturalizace nebo
optimalizace obvykle myslí širší, zásadnější škrty. Něco takového však
v Karlovarském kraji nehrozí.
Do budoucna plánujeme - a doufám, že se vše povede - otevření železniční tratě Aš–Selb, dále opravy
na trati z Chebu do Karlových Varů
a ve směru na Ústí nad Labem, které by zde měly zrychlit dopravu až
o dvanáct minut. Zní to jako málo,
nicméně… Cheb jako nejdůležitější
dopravní uzel v regionu, kde se potkávají vlaky od Plzně, z Ústí, od Aše,
z Lubů a z Marktredwitz, je poměrně rozhozený, pokud jde o přestupy
a návaznost jednotlivých spojů. Například turistům z Německa ujede
o pár minut vlak na Karlovy Vary.
A zmíněných dvanáct minut by nám
velmi pomohlo, aby se přestupové
uzly v Chebu zlepšily.
Takže nejzásadnější změna, se kterou počítáme, až se stavba na této
trati dokončí, bude úpravy jízdních
řádů tak, aby přestupy na sebe lépe
navazovaly.
V příštích čtyřech letech nás také
čeká vyřešení autobusové dopravy,
ovšem nikoliv ve vztahu k zákazníkovi, ale spíše směrem k dopravcům.
Budeme totiž muset udělat výběrová
řízení na zajištění autobusové dopravy cestujících v kraji.

Rozumím... Pojďme tedy na Skalku, kde se momentálně intenzivně
pracuje na trati mezi Chebem a Pomezím. Jedná se o avizovanou elektrifikaci tohoto úseku k hranici?
Ne. Jde o rekonstrukci, kde se trať
elektrifikuje jen na kousku, protože
tento úsek slouží jako výtažná kolej
z Chebu. Až k hranici se elektrifikovat nebude. Po rekonstrukci ale bude
trať připravená na elektrifikaci od
zastávky Skalka až k hranici. Dokud
však nebudou mít němečtí partneři
zmodernizovanou trať Schirding-Marktredwitz, tak náš elektrifikovaný úsek na hranici by v podstatě
neměl smysl. A v Německu to ještě
nějakou dobu bude trvat.

že to je tady velmi dobré. Nejsou to
ani byty, protože bytů je v regionu
dost a navíc není problém si zde postavit rodinný domek za ceny nižší
než v některých jiných regionech.
Zásadním tématem není ani doprava uvnitř kraje, protože propojenost
a dostupnost jednotlivých míst je
dobrá díky rychlostní silnici mezi
Chebem a Karlovými Vary. Tato
dálnice vyřešila mnohé, i když nám
samozřejmě stále chybí napojení
na Prahu. A nejsou to ani vztahy se
sousedy, tedy s Bavorskem a Saskem,
protože ty jsou výborné.
Takže...?
Zásadním problémem našeho regi-

Kraj si připomíná 100. výročí 1. sv. války
Výstavu ke 100. výročí od vypuknutí 1. světové války, nazvanou jednoduše „100 let od první světové války
- Začátek nové Evropy“ připravil do
Klášterního areálu v Ostrově Spolek
přátel města Ostrova ve spolupráci
s DK Ostrov.
Výstava, která začíná vernisáží
3. října, se zaměřuje na vliv tohoto
velkého evropského konfliktu nejen
v měřítku světovém, ale i s přihlédnutím k událostem v samotném Ostrově a blízkém okolí.
Není bez zajímavosti, že kromě
zpracovaných informací s dobovou
tématikou budou v Ostrově k vidění
také doposud nepublikované dobové

Vary, a to cyklem tří přednášek historika Jana Nedvěda, nazvaným „Velká
válka 1914-1918“.
První dvě přednášky, zaměřené na
příčiny a průběh této velké evropské
války, se již uskutečnily v září. Závěrečná z třídílného cyklu, věnovaná jejím důsledkům, se uskuteční v muzeu
na Nové louce 2. 10. od 17 hodin.
K připomenutí si 100. výročí od
zahájení 1. světové války se přitom
připojí také Karlovarský kraj, který
hodlá rozdělovat příspěvky z Programu obnovy venkova především na
opravy válečných hrobů, resp. zásadnímu zlepšení jejich stavů.
Hlavním iniciátorem připomínkových akcí ke kulatému výročí od
Před 100 lety, v roce 1914, vypukla v Evropě 1. světová válka. Na jejím konci vypuknutí 1. světové války je Československá obec legionářská ve spose měnila mapa Evropy a mimo jiné vzniklo Československo.
lupráci s ministerstvem obrany. Obě
dokumenty a předměty ze soukro- Čepeláková.
instituce společně k němu připravily
mých archivů. Úvodní slovo na verPrvní světovou válku si aktuálně projekt LEGIE 100.
nisáži pronese v 17 hodin Zdeňka připomíná také Muzeum Karlovy
Více na: www.100.army.cz

Dětské centrum u Balvánků
Již třetím rokem nabízí rodičům své služby dětské
centrum u Balvánků. Poskytuje celodenní péči
o děti od jednoho do tří let. Děti jsou zde vedeny
lásce k přírodě, soběstačnosti, zodpovědnosti
v láskyplném rodinném prostředí. Každý den jsou
s dětmi prováděny činnosti, které je nenásilně
připravují na vstup do MŠ – cvičení, tanečky,

výtvarná výchova, jsou vedeny lásce (kladnému
vztahu) ke knížkám. Každých 14 dní dojíždí do
centra Pejsci z Hipocentra Pája na mazlící chvilky
s dětmi tzv. Canisterapie, v jarních a letních
měsících jednou měsíčně koníci na Hipoterapii.
Prostory centra se nacházejí v rodinném domku
ve Staré Roli. V celých prostorách je bezbariérový

Klientům léčebny dlouhodobě nemocných
v Dolním Rychnově pomáhá
nejen lékařská péče a rehabilitace, ale i

aktivní pobyt

Co se průmyslových zón týká, tak
v Chebu je téměř zaplněná. Ostrov
je zaplněný zčásti, nově pak vzniká
průmyslová zóna u Nového Sedla.
Obrovské průmyslové zóny jsou
v Sokolově, které ale nejsou obsazené
a v současnosti se ani nedají nabízet,
protože jejich příprava říká, že dřív
než v roce 2016 tam žádné firmy být
umístěné nemohou. Nás tedy aktuálně čeká projednat na ministerstvu
zemědělství možnost výstavby nových průmyslových zón v Karlovarském kraji, a to nejen v oblasti Sokolova, ale díky propojení dálnicí i třeba někde mezi Sokolovem a Chebem
a Sokolovem a Karlovými Vary. To
je úkol, který nás čeká.

Jaká je podle Vás budoucnost přeshraničních projektů?
Pro začátek zmíním příklad. Před
třemi týdny jsem byl na koncertu
v Selbu. Jednalo se o česko-německý
projekt, kde hrála německá i česká
kapela a celé to bylo velmi přátelské. Ptal jsem se, z jakých peněz
tento projekt financují, protože tak
to u nás většinou chodí, a oni řekli:
Z žádných. Vše si platíme sami.
Podnikatel, který má firmu v Selbu
i v Sokolově, se prostě rozhodl, že do
Selbu přivede českou skupinu a že
tam pozve i české návštěvníky. Tak
by podle mého názoru měl vypadat
Náměstek hejtmana Petr Navrátil.
Foto Václav Fikar výsledek přeshraničních projektů.
Kdy lidé na obou stranách hranice
V tomto případě jde o železniční onu je odliv lidí, který přímo souvisí dělají naprosto přirozeně něco, co je
propojení Norimberku s Chebem, se zaměstnaností. V rámci tří býva- zcela běžné v jednotlivých zemích.
jako tomu už kdysi bývalo, a vlast- lých okresů Karlovarského kraje je Asi jako když si do Mariánských
ně i celého lázeňského Karlovarské- problém nezaměstnanosti přitom Lázní pozvete kapelu z Plzně.
Přeshraniční projekty budoucnost
ho kraje. Jak je kraj aktivní v jedná- značně diferencovaný.
ních s německou stranou?
V Chebu je spíše marginální, resp. rozhodně mají. Jsou příležitostí naS Německem jednáme, dokonce není tak velký jako na Sokolovsku příklad pro Aš, Cheb, tedy pro příjsme organizovali i setkání metropo- či Tachovsku. V Sokolově naopak hraniční města, koneckonců nyní se
litního regionu Norimberk s doprav- velký je. Nezaměstnanost nad deset zapojují i Karlovy Vary, aby se partní komisí v senátu. Norimberští mají procent už je v sociální struktuře nerství s německou stranou uzavřeeminentní zájem, aby tato trať elekt- velmi znát. A Vary jsou hodně roz- la a dál přirozeně rozvíjela. Jedním
rifikovaná byla. Trochu však válčíme dělené. Situace v Karlových Varech z úspěšných přeshraničních projeks ministerstvem dopravy, které pre- je zcela odlišná od Žluticka a Tou- tů byla například Krajinná výstava
feruje jiné trasy. Karlovarský kraj ve žimska. Zatímco ve Varech je rela- v Chebu, která by mohla inspirovat
spolupráci s Městem Cheb jsou však tivně dobrá, třeba právě na Žluticku další města k zrevitalizování některé
A co elektronická K3 karta, o kte- velmi aktivní, navíc na bavorské a Toužimsku je podstatně horší.
ze svých oblastí a k uspořádání kraA právě nezaměstnanost, resp. jinné výstavy.
ré se před dvěma lety hovořilo? Te- straně tvoří Norimberk přirozenou
zaměstnanost musíme intenzivně
dy systém jednotné jízdenky, kte- rovnováhu Mnichovu.
řešit. Souvisí to i s tím, že Sokolovrou by bylo možné platit ve všech
Když už jsme hovořili o dopravě
vlacích a autobusech v regionu.
Kdy bychom se podle Vás mohli ská uhelná každý rok propouští a do a také přeshraniční spolupráci, kdy
budoucna i bude. A pro všechny lidi, jsme se vždy dotkli provázanosti
Dlouho jsem o ní neslyšel.
dočkat elektrifikace v Německu?
Projekt Karlovarské K3 karty jsme
Dřív než za šest, sedm let to zřej- kteří pracovat chtějí, se musí najít s Německem, máte pro čtenáře něpráce. Úlohou kraje ale není zakládat jaký tip na výlet k našim sousedům?
momentálně upozadili, protože tech- mě nebude.
firmy ani vytvářet například veřejně
nologie jdou velmi kupředu a zároDoporučím Luisenburg, který leveň, jelikož její realizace bude spoJaké z témat, které bezprostředně prospěšné práce. My musíme vytvá- ží kousek, asi jen třicet kilometrů
jená s nějakým systémem, budeme ovlivňují život jednotlivců a tedy řet optimální podmínky pro investo- západně od Chebu. Je to v podstatě
muset počkat na nové programové i život v Karlovarském kraji, je po- ry, pro firmy, aby k nám přicházely, žulový, kamenný labyrint s tříhodiobdobí. Tedy na nové operační pro- dle Vás nyní zásadním? Zásadním aby tady investovaly. Jako kraj mu- novou procházkou mezi obrovskými
gramy, abychom na realizaci projek- tak, že ční nad ostatními a jeho ře- síme maximálně podporovat vznik skalními bloky, ohraničenými jeskytu dokázali získat peníze. V současé šení vyžaduje zvýšené úsilí politic- průmyslových zón. A to děláme němi a soutěskami, které tvoří jedia v naší podpoře budeme samozřej- nečnou přírodní kulisu uprostřed
době z vlastních peněz Karlovarský kých představitelů kraje?
kraj žádnou kartu pořizovat nebude.
pohoří Smrčin.
Václav Fikar
Není to životní prostředí, proto- mě pokračovat.

Sté výročí od vypuknutí 1. světové války, která přinesla zásadní změnu v uspořádání Evropy
a umožnila vznik Československa
v roce 1918, si připomínají také některá města v Karlovarském kraji.
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přístup. Dětem je k dispozici zahrada s herními
prvky přizpůsobenými této věkové kategorii.
O děti pečuje zdravotnický a pedagogický
personál.
Bližší informace jsou Vám k dispozici na www.
balvanci.cz, na FB – Dětské centrum u Balvánků
nebo na tel. čísle: 603 251 726.

U nás se pacienti
nenudí

ŘŘeeddiitteellkkaa llééččeebbnnyy
M
Mag
Maaggddaléna
daalléénnaa RRadošo
Raaddooššoovváá
Pacienti mohou trénovat paměť, zapojit se do
kondičního
cvičení,
vařit, péct, účastnit se
muziko a arte terapie, a
nebo hrát společenské
hry. V létě zas mohou v
zahradě hrát petangue a
nebo pěstovat rostliny.
A stejně jako v sále
léčebny, tak i venku, jim
zahrají pozvaní hudebníci, mezi nimi i tak
populární, jako byl loni
Josef Zíma.
DOP HC s.r.o., Bergmannova 140, Dolní Rychnov, www.dop-hc.cz
tel.: 352 628 698, mob.: 739 457 565, e-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz

Černobílé písničky. S Cibulkou
a orchestrem Blue Star
Městská knihovna Kraslice uvádí koncertní produkci ansámblu Blue Star
a Aleše Cibulky - Černobílé písničky. Vystoupení se koná 3. 10. od 19.30
hodin v Domu kultury v Kraslicích. Vstupné je 240-300 Kč, snížené vstupné
pro seniory 200-260 Kč. Předprodej: Kulturní a informační centrum Kraslice.

UH

ELNÉ SKLADY
František Buťa

UHELNÉ SKLADY

Provozovna: Vykmanov 23, 363 01 Ostrov
tel.: 353 822 272, mobil: 736 541 541, e-mail: f.buta@seznam.cz

Prodej paliv
• Dodací lhůty dle
našich dispozic
• Kvalitní, suchá, tříděná paliva
• Po dohodě dovoz i v sobotu
(od října do května)
• Skládka u zákazníka (pás 3 m)
• Uhlí: Mostecké uhlí, Bílinské uhlí
(uhlí i pro automatické kotle
ořech 2), koks
• Německé brikety

Pro stavbu
• Prodej štěrku
• Prodej písků
• Prodej okrasného štěrku

Pro chataře
• Nabízíme pytlované uhlí pro
chataře a chalupáře. Pytlujeme
bílinské uhlí a na základě
požadavku zákazníka jsme
schopni napytlovat i jakýkoliv
jiný druh uhlí z naší nabídky.

Pro náš sortiment si můžete přijet i vlastní dopravou. Neúčtujeme za nakládku.

www.uhlibuta.cz
Možnost placení přes platební terminál

Úroveň motorických schopností dětí mladšího školního věku v přeshraničním srovnání
V současnosti je Katedrou tělesné a sportovní výchovy FPE ZČU v Plzni ve spolupráci
s TU Chemnitz řešen projekt s názvem „Přeshraniční komparativní výzkum úrovně
motorických schopností dětí mladšího školního věku – pilotní studie“.
Cílem pilotního šetření je ověření připravované metodiky mezinárodního experimentálního komparativního výzkumu úrovně motorických schopností a somatických ukazatelů
dětí mladšího školního věku Karlovarského kraje a Chemnitz. Během zahájení školního
roku proběhnou školení a rozhovory s řediteli a učiteli zúčastněných ZŠ, plánování termínů a organizace vlastního pilotního testování žáků 1. tříd, na kterém se budou podílet
pracovníci i studenti ZČU v Plzni. Současně s probíhajícím testováním se s pomocí
rodičů pokusíme dotazníkovým šetřením analyzovat situaci v rodinách a způsob trávení
volného času dětí mladšího školního věku obou regionů. Výsledky komparační analýzy
budou využity k vytvoření společných výstupů ve formě workshopů, společné vědecké
publikace a závěrečné konference. Tímto projektem chceme přispět ke zkvalitnění
přeshraniční spolupráce v rámci řešení společné tématiky při získávání podkladů pro
stanovení mezinárodní strategie v řešení otázek inaktivního životního stylu populace
a z toho vyplývajících zdravotních rizik, koordinovanou a jednotnou metodikou.
V případě jakýchkoliv dotazů či zájmu se zapojit do testování prosím kontaktujte
Mgr. Petra Valacha, Ph.D. na pvalach@ktv.zcu.cz.
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Měl jsem rád Tuhnice, vzpomíná na Vary známý lékař
Publicista Rudolf Křesťan, psychiatr Karel Nešpor či třeba chirurg
Jan Trachta. To jsou jen někteří ze
známých absolventů karlovarského
gymnázia, které letos slaví 90 let
(hlavní část oslav vrcholí 27. 9.). Lékař Jan Trachta, jehož loňská kniha
Tichý dech: Zápisky českého lékaře
z Afriky a Haiti získala cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku,
poskytl Krajským listům rozhovor.
Mimo jiné v něm vzpomíná na dobu
středoškolských studií v Karlových
Varech...
Jste absolventem karlovarského
gymnázia, které letos slaví 90 let od
založení. Vzpomenete si, resp. máte
někdy čas vzpomínat na středoškolské roky ve Varech? Pokud ano, co se
Vám vybavuje nejčastěji?
Ano, na Vary a gymnázium si občas
vzpomenu. Ne tolik, když jsem v Praze, ale hlavně na misích s Lékaři bez
hranic nebo jiných cestách. Ono se mi
totiž na misích o mých spolužácích
z gymnázia dodnes zdá! Nevím úplně
čím to je, ale opakovaně se mi stalo, že
v ozbrojených konfliktech a vyčerpán
z operací na sálech jsem měl dost divoké sny a řada z nich se točila i kolem
dětství a dospívání. Usuzuji z toho, že
čtyři roky na střední škole byly pro mě
mnohem zásadnější, než si běžně připouštím.
Od čtrnácti do osmnácti je člověk
obtížně zvladatelným puberťákem,
kterému by každý rozumný dospělý
a tím více unavený učitel několikrát
za den nejraději nafackoval, ale na
druhou stranu se za siláckými pózami a nejapným smíchem skrývá velmi
křehká osobnost, která si řadu věcí
zapamatuje na zbytek života a v podstatě, více nebo méně přiznaně, hledá,
co dál se sebou a jak rozumět světu
kolem. No, a moji spolužáci byli právě
ti nejbližší, se kterými jsem všechno
tohle hledání prožíval a sdílel, aniž
jsem si to takhle explicitně uvědomoval. Učitelé mě poznamenali taky na
celý život a stejně jako každý je dodnes
dovedu okamžitě vyjmenovat, říct, co

nás učili, jestli byli oblíbení a nebo ne
a proč. Klasické jsou i vzpomínky na
okolí gymnázia - kam jsme šli poprvé
na pivo, kde kouřili a kde jsem něco
zásadního prožil.
Jednou jsem například stál před
bránou gymnázia a fascinovaně poslouchal ve sluchátkách Janis Joplin.
Tu kazetu mi půjčila jedna moje spolužačka, Joplinovou jsem slyšel poprvé
v životě a z jejího zpěvu a rebelského
ducha mě mrazilo tak, že jsem kazetu
doposlouchal do konce. Přišel jsem
pak o čtvrt hodiny pozdě do hodiny
matematiky, kde mě pan učitel Musil
seřval jako lajdáka a chudák přitom
netušil, že jsem právě objevil dvě zásadní věci pro zbytek svého života - rebelského ducha a pozdní příchody :-)
Jaký jste tedy býval student? Nemám teď na mysli známky, ale spíš jiné vlastnosti. Například lenost...
Co se studijních výsledků týká, byl
jsem bohužel v matematicko-fyzikální
třídě, v nadprůměrně inteligentní skupině žáků, jejíž celkové výsledky jsem
úspěšně srážel na snesitelný průměr.
Takže na matematiku i fyziku jsem byl
jak subjektivně, tak objektivně poměrně tupý a pomalý, za což jsem se často
styděl. Líný jsem byl taky, podváděl
jsem, kde se dalo. Probouzet jsem se
začal až kolem 3. ročníku, kdy jsem
onemocněl a maminka mi dala číst doma Zločin a trest. To mě úplně pohltilo. Pochopil jsem, že literatura nejsou
jenom suchá fakta, která se musím učit
odříkávat zpaměti, a začal jsem se dívat na češtinu úplně jinak.
Následně mi spolužák dal přečíst
Konráda Lorenze, Takzvané zlo, a díky tomu jsem šel do knihovny a půjčil
si učebnice biologie a anatomie člověka, u kterých jsem zůstal dodnes. Nejdůležitější ale bylo právě hledání toho,
co by člověka bavilo a proč. Moji spolužáci měli dobrý smysl pro humor,
nebyli jsme podle mě jenom třída divných šprtů. A pokud se týká účasti na
společenském životě naší třídy, toho
jsem se narozdíl od matematiky nebál.

žádné dobré nebyly. Ale já byl v širším
společenském vývoji jaksi retardovaný
a dlouho zbytečný slušňák.

MUDr. Jan Trachta
narozen v roce 1977 v K. Varech. Pracoval na klinice dětské chirurgie v
nemocnici Motol, od roku 2008 spolupracuje s mezinárodní humanitární
a zdravotnickou organizací Lékaři bez hranic. V roce 2013 vydal u nakladatelství Paseka knihu Tichý dech: Zápisky českého lékaře z Afriky a Haiti, za
kterou získal cenu Magnesia Litera v kategorii Objev roku.
Měl jste na škole průšvihy?
Největší byl asi ten, který naštěstí
nepraskl. Jeden spolužák, velmi zdatný v technickém kutilství, napíchnul
v suterénu školní budovy telefonní
kabel jakýmsi utrženým sluchátkem,
kterým jsme pak večer asi hodinu tajně volali do Spojených států naší spolužačce, která tam byla na rok výměnného pobytu. Takhle nějak jsem se do
spolužačky zamiloval...
Která místa ve Varech jste měl jako
student nejraději a proč? A naopak,
která místa ve městě Vám z jakéhokoliv důvodu vadila?
Měl jsem rád Tuhnice. Měli jsme
tam v zahrádkářské kolonii, v místě
dnešní arény, zahrádku, kde jsem prožil velkou část svého šťastného dětství
a dodnes si pamatuju na zahradě každý strom a každou větev na něm, kam
jsme se sestrou lezli pro švestky a kam
pro jaká jablka, kde měla máma petržel, kde slaměnky atd. V Tuhnicích
jsem taky chodil na základní školu
a později, v době gymnázia, jsme přes

Tuhnice chodili se dvěma nebo třema
spolužáky na gymnázium pěšky. Na
Moskevské je tam taková alej japonských třešní, jestli tam tedy ještě je, a ta
na jaře krásně kvetla, když jsem cestou
do školy zrychloval, abych jako by náhodou natrefil na tu spolužačku, které
jsme nakonec telefonovali do USA.
Ze Staré Role jsme zase s našima jezdili na chatu nad Nové Hamry, a tak
ji mám spojenou hlavně s nádražím
a vlakem kovbojákem, kterému hrozně pískala kola a smrděly zelené sedačky. V Rybářích jsem vyrostl na sídlišti,
které bylo divně šedivé a kdoví jak poetické vzpomínky na něj nemám.
Poslední dva roky na gymnáziu jsme
se spolužáky po škole a po večerech
(s lahví vína) objevovali historické
centrum. Šplhali jsme na střechu kolonády nebo popíjeli pod Kamzíkem,
občas zašli na kafe do Elephantu, což
byla jediná kavárna, která se blížila
vysněným pražským kavárnám, kde
se dá debatovat třeba o knížkách. Hospody jsem objevoval pak až v Praze,
na gymnáziu mi přišlo, že ve Varech

Kdy přesně jste se pro medicínu
rozhodl?
Když jsme dávali ve čtvrťáku přihlášku na vysokou školu, poprvé jsem se
pořádně zamyslel, co bude dál. Zvažoval jsem medicínu (zase v tom byla
knížka od mámy od Alberta Schweitzera Lidé v pralese) a psychologii
nebo filozofii. Promýšlel jsem to jeden
večer doma na stole v pokojíku, na který si vzpomínám přesně, a nakonec si
řekl, že budu muset na medicínu, která
je praktická. A k tomu že budu dělat
bokem filozofii, protože mě víc baví
a je zásadní pro porozumění světa.
Došlo mi, že obráceně - dělat medicínu bokem - to nejde. Na medicínu mě
poprvé nevzali, tak jsem šel na Institut
tropického a subtropického zemědělství do Suchdola, pak ještě na kulturní
antropologii na filozofickou fakultu
a nakonec na tu medicínu, kde jsem
první tři roky opravdu nepravidelně
docházel i na přednášky na filozofii.
Od roku 2008 spolupracujete s mezinárodní humanitární a zdravotnickou organizací Lékaři bez hranic.
Pod její hlavičkou jste působil na
sedmi misích v krizových oblastech,
jestli se nemýlím, hlavně v Africe. Co
Vás pobyty v problémových oblastech světa naučily?
Dnes už je těch misí deset a co mě
to naučilo a čím obohatilo, to jsem popsal v knize Tichý dech, která loni vyhrála Magnesii Literu. Říkám to ne pro
to, abych si tu „honil triko“, ale proto,
že se k mojí velké radosti povedla napsat tak, že ji čtou lidé jedním dechem,
jak slýchávám nejčastěji. Koho zajímá
svět humanitární pomoci a Lékařů bez
hranic, mohl by si jí přečíst, aby vystřízlivěl z představy o hrdinech, kteří
zachraňují svět.
Na misích s Lékaři bez hranic je to
tvrdá a vyčerpávající práce den co den,
často ve stresujícím kontextu ozbroje-

Projekty podpořené z ROP Severozápad
slouží v Karlovarském kraji veřejnosti
Centrální parky a dopravní
terminál v Mariánských Lázních, vlaky Českých drah nebo
dopravní terminál v Chebu.
Právě tyto projekty realizované
s podporou ROP Severozápad
navštívili ředitelka Úřadu Regionální rady Jana Havlicová
a předseda Regionální rady
Petr Navrátil.
Setkání s jednotlivými představiteli a ukázka projektů v Kar-

lovarském kraji proběhly na začátku srpna, přičemž cesta byla
zaměřena převážně na projekty
sloužící v dopravě a při relaxaci.
„Přesvědčili jsme se, že realizované projekty jsou funkční a dobře
slouží veřejnosti,“ uvedl předseda
Petr Navrátil, podle něhož projekty přinesly nejenom zlepšení
služeb pro cestující a zkvalitnění
podmínek pro oddych a sportování, ale přispěly také ke zlepšení
prostředí v obou městech.

Kontakt
Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad
www.nuts2severozapad.cz, podatelna@nuts2severozapad.cz
Úřad Regionální rady
Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem
Pracoviště Karlovy Vary
Závodní 379/84A (budova C Krajského úřadu Karlovarského kraje)

ných konfliktů, epidemií a katastrof.
A první, co se tam tedy člověk naučí, je
pracovat od rána do večera v mezinárodním týmu. Časem to přinese i jiné
věci jako je porozumění úplně jiným
lidem, silné kamarádství, nějaká forma
pokory a vědomí výjimečně dobrého
života, který tady v Čechách máme.
Ovšem je toho víc. A vše, jak jsem říkal, popisuji vše v knížce.
Co na své práci milujete a co naopak nesnášíte?
Na válečné chirurgii mám rád to,
čeho se zároveň děsím. Velká rozhodnutí a velké operace, které jsou obrovskou výzvou a velkým naplněním,
když se povedou tak, jak mají. Když
ne, je to průser, který vás na dlouho
úplně zdeptá. V dětské chirurgii mám
rád pečlivost a profesionalitu svého
týmu v Motole a kontakt s dětskými
pacienty. Jsem naopak unaven z rodičů, kteří naši péči zneužívají a jezdí za
námi, abychom za ně vyndavali klíšťata, vytáhli třísku nebo umyli a zavázali
odřené koleno. To jsou všechno věci,
se kterými by si hravě poradili, kdyby chtěli a museli, protože by nebyla
k mání největší dětská nemocnice otevřená 24 hodin denně.
Jsme rozmazlení nejen ve zdravotní
péči, ale i v řadě věcí, které považujeme za samozřejmé, a které teď například lidé na Ukrajině, kteří byli zvyklí
žít stejně jako my, ztrácejí.
Změnily se Karlovy Vary od doby,
co jste je opustil?
Asi hodně, vždyť jsem je opustil v roce 1995! To máme pomalu 20 let a za
mě všechno ještě nápadně připomínalo socialismus. Dnešní Karlovy Vary
znám už jen povrchně, ale pokaždé,
když tam jedu za rodiči, vystoupím
z autobusu nebo auta a rozleje se ve
mě zvláštní klid. Možná je to tím, že to
je hezké malé a velmi poklidné město,
možná tím, že jsem ve Varech vyrostl
a mám na ně jenom samé dobré vzpomínky a dodnes tam žijí rodiče.
Václav Fikar

Aktuální výzvy k předkládání projektů do ROP Severozápad
Výzva č. 56 - OP 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I.
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM I. (zónové)
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 21. července 2014
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. listopadu 2014, 12:00 hodin
Výzva č. 57 - OP 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III. (tematické)
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu – IPRM III.
(tematické)
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 24. listopadu 2014, 12:00 hodin
Výzva č. 59 - OP 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 1 Regenerace a rozvoj měst
Oblast podpory: 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 25. září 2014, 12:00 hodin
Výzva č. 60 - OP 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního
a nadregionálního významu
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 3 Dostupnost a dopravní obslužnost
Oblast podpory: 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního
a nadregionálního významu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 18. srpna 2014
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 17. října 2014, 12:00 hodin
Výzva č. 62 - OP 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 25. srpna 2014
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 25. září 2014, 12:00 hodin
Výzva č. 63 - OP 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (malé projekty)
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 2 Integrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury (malé
projekty)
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 25. srpna 2014
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 25. září 2014, 12:00 hodin
Výzva č. 64 - OP 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu
Výzva je zaměřena na projekty v:
Prioritní osa: 4 Udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního
ruchu
Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 25. srpna 2014
Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 25. září 2014, 12:00 hodin

    
   
(% +'*)

www.nuts2severozapad.cz

www.europa.eu

z regionu / křížovka

strana 5

S E R I Á L

K R A J S K Ý C H

L I S T Ů

09 | 2014

PŘEDSTAVUJEME NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V KR A JI

Zachraňují naše životy
Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté.
Desítky osobností, které každý den zachrání
někomu z nás život. Ať již instrukcemi z operačního střediska, při zásahu v terénu nebo na
operačním sále. Je nám ctí vám je představit.
Jméno: Milena Dusová
Věk: 50 let
Znamení: Blíženci
Záchranářem jsem od roku: 1986

Co mě má práce naučila:
Práce mě naučila nesmírné pokoře. Jsem opravdu
ráda, když můžeme někomu pomoci a ten si naší
práce váží. Ne každý pacient si uvědomuje, že i my
jsme obyčejní lidé, kteří by si zasloužili trochu úcty.
Myslím si, že se do našeho zdravotnictví vloudilo
hodně zloby a agresivity. Každý pacient by si měl
uvědomit, že my můžeme hodně pomoci, ale že si
své zdraví musí každý střežit převážně sám.

Čemu se věnuji ve volném čase:
Mám ráda přírodu, sportování, hlavně lyžování. PoCo mě přivedlo k mé současné práci:
cházím z hudební rodiny a poslouchám často hudV roce 1986 jsem se stala sestrou v posádce rych- bu. Poslední dobou také malování, vlastně všechny
lé záchranné pomoci. Pamatuji si, že se tak stalo za ruční práce již mnoho let. Tím se odreagovávám.
odměnu, kdy jsem pracovala jako sestra na ARO Velmi ráda čtu, v podstatě všechno, co se jen číst dá.
odd. v Chebu a získala praxi na lůžkovém oddělení.
Výběr tehdy prováděla přednostka ARO oddělení
a pro toto pracovní zařazení nás dobře připravila.
Byla to pro nás tehdy velká pocta - jezdit do terénu
a pomáhat lidem v tísni.
Můj první výjezd/zásah:
Paradoxně si na svůj první zásah již nepamatuji, ale
bylo to v době, kdy měla záchranná služba k dispozici pouze jedno vozidlo na oblast Cheb, M. Lázně
a Aš. Vyjíždělo se pouze k závažným, život ohrožujícím stavům. Vozidlo bylo vybaveno pouze strohou výbavou, spoléhali jsme se převážně na rychlý
odvoz pacienta do nejbližší nemocnice. Zajistili
jsme základní životní funkce a ostatní bylo již na
lůžkových zařízeních. Bylo to v době, kdy na nás
ještě s velkým respektem v nemocnici čekali, neboť
věděli, že vezeme opravdu pacienta, který bez nadsázky bojoval o život.

Rusové - přítomnost a aktivity v regionu
Historicky Rusko spojuje množství národů, které ho osidlují,
a ruský jazyk se stal spojovacím
článkem mezi národnostními
styky. Často se všichni cizinci,
kteří bydlí na území Karlových
Varů a kteří mluví rusky, považují za Rusy, ve skutečnosti je
takových jen málo, ale historické
a kulturní styky napočítávají staleté dějiny, avšak místem styků
a sjednocení všech národností
vždy byla a zůstává pravoslavná
církev, stejně i v zahraničí.
Komunita chrámu a společenská organizace vytvořená v Karlových Varech pokračují v tradicích
našich předků, podnikatelé financují provedení nejen církevních
svátků jako Velikonoce, Vánoce,
pouť Petra a Pavla, ale i společenských. Spolu s generálním konzulátem se zúčastňujeme společenských akcí a oslav dne vítězství
v 2. světové válce a Dne Ruska,
uctíváme památku národů, které zahynuly během dvou světových válek, pečujeme o lidi, trpící

nouzí a vyžadující nejen finanční
podporu, ale občas také jen srdečnou pomoc a péči.
Pro všechny, kteří mají zájem
studovat v rodném jazyce, je organizována základní škola, funguje nedělní škola, sborové a divadelní studio. K Velikonocům
a Vánocům se uspořádávají představení, ochutnávky jídel ruské
kuchyně. Ve velkém sálu hotelu
Pupp probíhá pestrobarevné Vá-

Případ, který se mi vryl do paměti:
Případů, které mám vryty do paměti, je několik.
Nejvíce ty, v nichž hlavní úlohu hrály děti. Ale to by
asi nebylo příliš na publikování. Jako příklad bych
raději uvedla jeden spíše humorný. Pacienta s hlubokou poruchou vědomí, s intoxikací alkoholem,
jsme po výzvě nalezli na chodníku. Prochladlého,
bledého, zuboženého. Po zajištění základních životních funkcí jsme jej byli nuceni směrovat na ARO
oddělení. Pacient sice spontánně dýchal, nebyl však
oslovitelný, nereagoval na bolestivé podněty. Při
předávání jsme na příjmovém pokoji nad lehátkem hovořili se službu mající lékařkou, drobnou
blondýnkou s kudrnami, o stavu pacienta, když ten
právě otevřel z čista jasna oči a s údivem prohlásil:
„Anděl“. S největší pravděpodobností mu paní doktorka anděla připomínala a v tu chvíli měl zřejmě
pocit, že už je v nebi.

Křížovka o ceny
POZORUHODNÁ MÍSTA
KARLOVARSKÉHO KRAJE
Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla:
ZŘÍCENINA GOTICKÉHO
KOSTELA VE SVATOBORU.
Výhercům, kterými jsou
Jaroslava Lasáková
z Radošova, Jan Černý z Aše
a Markéta Lukešová z Lázní
Kynžvart, gratulujeme.
Zasíláme jim publikace
o našem kraji.
Žlutice jsou zajímavým městem,
které má turistům rozhodně co
nabídnout. Město asi nejvíce
proslavil renesanční Žlutický kancionál, tedy ručně psaný zpěvník
písní z 16. století, který je doplněný nádhernými iluminacemi. Do
roku 1977 byl originál Žlutického
kancionálu uložen v městském
muzeu, dnes se nachází v Památníku národního písemnictví
v Praze a v muzeu je jeho kopie.
Žlutice jsou ale známé i díky
bitvě husitů, vedených Janem
Žižkou z Trocnova, s katolickými
protivníky na vrchu Vladař (1421).
Ve zdejších kamenných valech
se Žižka opevnil, aby odolával
katolické přesile. Po třech dnech
v sněhové bouři se husitům podařilo vyklouznout z obklíčení
a uprchnout do Žatce. A také proto je vedle radnice muzeum s expozicí věnovanou husitství.
A ještě něčím jsou Žlutice známé
daleko za hranicemi Karlovarského kraje. Je to...

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 6. 10. 2014
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na
poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Veronika
Severová, Závodní 353/88,
36006, Karlovy Vary.
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noční představení, kam přichází
každý rok více a více českých dětí, dárky dostávají všechny děti
a také část dárků předáváme do
školních a jiných zařízení kraje.
Vydáváme tiskoviny, časopis Petropavlovský věstník.
Zvláštní poděkování si zaslouží
správa Karlovarského kraje, díky které byl vytvořen Výbor pro
národnostní menšiny. Pokračuje
tak práce v oblasti součinnosti
zástupců národností s mocenskými strukturami i mezi sebou,
a např. účast na každoročním Dni
národnostních menšin umožňuje
poznávat kulturu, tradice a kuchyně jiných národů a nám zároveň nezapomínat na své a ukázat
je jiným.
Nezapomínáme i na tvářnost
našeho chrámu, bez kterého si
nelze představit Karlovy Vary.
Nyní zrovna probíhá jeho obnova, kdy byla zcela zrestaurována
fasáda, byly obnoveny fresky, nově se pokládá střecha, krytí bání
a jejích pozlacení. O životě naši
komunity a o všech významných
událostech a bohoslužbách stále
informujeme veřejnost na webových stránkách našeho podvorje.
Alexandr Vagin,
člen Výboru pro národnostní
menšiny při Zastupitelstvu
Karlovarského kraje
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Jak jedná krajská Komise pro životní prostředí Erasmus podpoří
dopravní logistiku

V tomto čísle představujeme
Komisi pro životní prostředí, jednu z devíti odborných
komisí, které jsou poradními
orgány Rady Karlovarského
kraje.

Komise pro životní prostředí
je desetičlenná. Ve volebním
období 2012-2016 je složena podle výsledků krajských voleb ze
tří delegátů KSČM, tří zástupců ČSSD a po jednom delegátu
HNHRM, TOP09+STAN, ALTERNATIVY a ODS. Předsedou komise je Ing. Václav Živný
(KSČM), zastupitel Karlovarského kraje. Stálý host komise
je nominován za neziskové organizace. Předseda komise zve
pravidelně na jednání radního
Karlovarského kraje pro životní
prostředí Ing. Václava Jakubíka
(KSČM), vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Ing.
Reginu Martincovou a k jednotlivým bodům programu další
úředníky odboru životního prostředí a jiných odborů a také externí odborníky.
Komise se zatím schází podle plánu jedenkrát měsíčně
a v tomto směru patří k nejaktivnějším. Připravenost předsedy, účast členů, zajištění informovanosti a jednací kázeň

jsou vysoké. Významnou roli
při organizaci, zajištění schůzí
a správě webových stránek hraje
zapisovatelka komise Ing. Lucie
Gáliková z odboru životního
prostředí a zemědělství.
Náplní jednání komise je vytváření doporučujících stanovisek, pravidel a připomínek
z oblasti životního prostředí,
které se týkají koncepčních materiálů Karlovarského kraje,
rozdělování příspěvků na úsecích ochrany životního prostředí a environmentální výchovy,
vzdělávání a osvěty, aktualizace
pravidel pro poskytování příspěvků na realizaci protipovodňových opatření, na omezení

výskytu invazních rostlin, pro
podporu zemědělství, lesnictví,
vodního hospodářství, ochrany
kvality vod, vyjadřuje se k těžbě
kaolínu a dalších surovin. Dále
se komise poměrně intenzivně
věnuje strategiím odpadového
hospodářství. Několik pracovních zasedání bylo výjezdních,
letos konkrétně spojených s exkurzí do Sokolovské uhelné (plynárny a paroplynové elektrárny
Vřesová), do ZEVO Cheb a Domu přírody Slavkovského lesa
v Kladské. Příští pracovní jednání bude v Lázeňských lesích
Karlovy Vary.
Na závěr chci vyjádřit svůj
osobní názor člena komise, kte-

rý v ní působí již druhé volební období. Komise pro životní
prostředí není složena, jak by se
mohlo zdát z názvu, z „aktivistů“ nebo „konzervatistů“. Naopak se zdá, že některé politické
strany a volební uskupení nominují do této komise komunální
politiky s cílem usměrňovat podnikatelské aktivity pro ně žádoucím směrem. V řadě případů
tedy členové komise hájí svoje
partikulární politické a ekonomické zájmy. Je zcela v pořádku,
že smyslem a cílem komise je
hledat řešení a předkládat Radě
Karlovarského kraje doporučení
ve složitém zájmovém poli mezi
hospodářským rozvojem kraje
a vytvářením a ochranou zdravého životního prostředí. Zastávám názor - a jistě nejsem sám
- že diskuse nad projednávanými body má být otevřená, pestrá
a třeba i dlouhá, ale na závěr
se mají členové komise dokázat shodnout a mají odhlasovat
a zveřejnit jednoznačné formální usnesení. Oceňuji, že komise
pro životní prostředí takto zatím
funguje a plní svoje poslání.
Podrobné informace o činnosti
komise pro životní prostředí najdou čtenáři na stránkách Karlovarského kraje.
Dr. Petr Rojík

S návrhem novely horního zákona, která počítá se zvýšením
poplatků za vydobyté nerosty,
Karlovarský ani Ústecký kraj nesouhlasí.
„Naše stanovisko k návrhu je
odmítavé. Nechceme zvýšení

Žáky SOŠ logistické přivítá
po prázdninách kromě krásně
vymalované budovy i velmi
dobrá zpráva: žádost v rámci
evropských projektů odborných stáží Erasmus + splnila
náročná kritéria a vybraní žáci
pojedou na zkušenou do dvou
německých příhraničních firem Dachser a LC Lauterbach.

Odborná příprava žáků v maturitním oboru Provoz a ekonomika dopravy se velmi zkvalitní,
protože žáci projdou praxí v reálné zahraniční firmě. Poznají
poplatků z vydobytých nerostů. dopravní, přepravní a skladoPeníze ať zůstanou obcím a státu,
ale bez navýšení poplatku, který by citelně zkomplikoval práci
firmám v těžebním průmyslu,“
prohlásil hejtman Josef Novotný.
S Richardem Falbrem se dohodli, že tripartity v obou krajích budou postupovat jednotně
a k novele „horního zákona“ zaujmou společné stanovisko. „Pak
jej předáme předkladateli, tedy
ministerstvu průmyslu a obchodu. Předpokládáme podporu
obcí, odborů i firem, kterých se
Richard Falbr a Josef Novotný informují o svém stanovisku k návrhu změn zvýšení poplatků dotýká,“ dodal
tzv. horního zákona.
Foto Václav Fikar Falbr.

Návrh horního zákona? Vary s Ústím jednotně
Zásadní věc, totiž jednotný
postup směrem k navrhovaným změnám tzv. horního zákona probírali na společném
jednání v Karlových Varech
hejtman Karlovarského kraje
Josef Novotný a předseda Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Richard Falbr.

Studenti logistické školy v Dalovicích na zkušené v německé firmě Dachser.
vou logistiku v praxi.. Odborné
vzdělávání a příprava žáků budou tak lépe reagovat na potřeby trhu práce a podpoří jejich
uplatnitelnost i v mezinárodním
přesahu.
Vzhledem k tomu, že obor logistika je důležitým odvětvím
každé evropské ekonomiky a základem konkurenceschopnosti
i Karlovarského kraje, jsou zkušenosti žáků s prací ve velké zahraniční logistické firmě velkým
přínosem pro jejich pozdější
uplatnění na trhu práce nejen
v rámci ČR, ale i v rámci celé Evropské unie.

názory krajských zastupitelů / inzerce
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Je dobře, že naše děti netráví čas
jen u počítačů a počítačových her
Barbora Vojtová,
zastupitelka
Karlovarského
kraje

Přichází podzim, což pro většinu
z nás znamená konec období prázdnin, času dovolených a začátek školního roku. Zároveň se po prázdninové
přestávce rozjíždějí kurzy, kroužky,
schůzky junáků, pionýrů, sportovních
oddílů.
Z tohoto pohledu jsem ráda, že
v Karlovarském kraji je dost možností
pro děti a mládež, aby mohli smysluplně trávit svůj volný čas. V mnoha

městech fungují domy dětí a mládeže
s mnoha kroužky, někde i základní
umělecké školy a v menších obcích
mají děti většinou možnost navštěvovat zájmové kroužky zajišťované
základními školami. Díky finanční
podpoře měst a obcí jsou poplatky
za kroužky cenově přijatelné i pro
nízkopříjmové skupiny lidí. A výběr
je opravdu velký. I vznik a podpora
sportovišť a hřišť je po celém kraji vidět. Například v Sokolově vznikla nyní už třetí venkovní posilovna.
Velmi dobrým počinem je vyhlášení 1. ročníku Zlatého oříšku Karlovarského kraje, do kterého se mohou
přihlásit všechny šikovné děti od 6
do 14 let. Soutěžit může každý, ať už
sportovec, tanečnice, malíř, hudebník,
kuchařka… Ničemu a nikomu se meze

nekladou. Soupeřit mezi sebou mohou
jednotlivci i kolektivy. Patnáct vybraných finalistů dostane možnost své
umění předvést na slavnostním závěrečném večeru v Ostrově.
Je dobře, že děti netráví čas jen u počítačů a počítačových her. Ať už je
kroužek zaměřen na jakýkoliv obor,
pomáhá rozvíjet dětskou osobnost
a společenské vztahy. Ale nejdůležitější je, aby kroužek dítě opravdu bavil.
Všem, kteří se dětem v různých aktivitách věnují, bych chtěla moc poděkovat. My, rodiče, jsme velmi rádi,
když dítě přijde domů a nadšeně vypráví, co nového se naučilo. S dětmi to
umíte, volný čas dětí pro vás není byznys, ale smysl, který jste našli v předávání radosti. Velké díky a přání ať se
vám všem daří.

Investice, které zkrášlují Kynšperk
Tomáš Svoboda,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Vážení občané, dovolte mi, abych
vám připomněl několik akcí, které se
v Kynšperku nad Ohří podařilo zrealizovat a které pomohly naše město
zvelebit. Zároveň bych vás chtěl touto cestou pozvat k návštěvě Kynšperka nad Ohří, k návštěvě, jež vás jistě
nezklame.
Jako každého Kynšperáka i mě
velmi těší proměna kynšperského pivovaru, který vás uvítá při vjezdu do
města. Zanedbaný a opuštěný areál
se změnil ve fungující a prosperující
pivovar, jednu z dominant města.
Město ve spolupráci s panem Sergejem Čeničkinem, majitelem pivovaru, vybudovalo v jeho okolí nádhernou lokalitu, která láká jak mnoho
vodáků, tak i cykloturistů přijíždějících po nové cyklostezce, vybudované Karlovarským krajem. Souběžně
s tím, jak byl pivovar rekonstruován,
město na vlastní náklady vybudovalo nový chodník, parkoviště a gabionové zídky v ulici Sokolovská-Truhlářská. Náklady na tuto akci činily
960 tisíc korun. V neposlední řadě se
díky otevření pivovaru naskytla našim spoluobčanům možnost pracov-

ní příležitosti a vzhledem k dalšímu
plánovanému rozvoji a rozšiřování
se nabídka bude i nadále zvyšovat.
K největším akcím, které zlepšily
a zpříjemnily život v našem městě,
bych zařadil vybudováním varovného monitorovacího systému před
povodněmi za 3,5 milionu korun
a dále splavnění levého ramene řeky
Ohře v hodnotě 3,6 milionu korun.
Levý břeh řeky byl upraven jako park
a odpočinková zóna, což oceňují nejen občané Kynšperka, ale i projíždějící vodáci.
Dále se podařilo za téměř 2,5 milionu korun vybudovat konečně důstojné komunikace ve středu města,
konkrétně nám. 5. května, část nám.
SNP a v ulici Jana Nerudy.
Když spočítám všechny provedené
investiční akce za poslední dva roky,
které proběhly v našem městě, dostávám se na částku přesahující 10 milionů korun. A tyto peníze přispěly ke
zlepšení života a bezpečnosti všech
našich občanů i návštěvníků města.
Další velká investiční akce, která
vede k zvelebení Kynšperka, je revitalizace nám. SNP. Akce je vyčíslena
na částku 4,7 milionu korun a je financována s dotací z ROP Severozápad. V současné době jsme ve finále
a dokončení je plánováno na říjen
letošního roku.
Dále vás chci seznámit se záměrem
města jít do poslední vyhlášené výzvy
ROP Severozápad, kde bychom spojili dvě akce, na něž se nám nepoda-

řilo v minulých letech získat finance.
Je to revitalizace Starého náměstí
a úprava náměstí a jeho okolí v Liboci. Tyto dvě akce jsou ohodnoceny
na celkovou částku 19 milionů korun, a pokud by se nám podařilo je
zrealizovat, tak při reálném vysoutěžení by byla spoluúčast města zhruba 2,5 milionu korun. A to si myslím,
že je velice efektivní - mít hotové dvě
tak důležité revitalizace za tak příznivou cenu.
Závěrem bych chtěl poděkovat
vrchnímu radovi, plk. Mgr. Vlastimilu Křížovi, který je ředitelem
Věznice v Kynšperku nad Ohří.
Věznice se díky jeho vstřícnosti stala patronem naučné stezky, která je
součástí vycházkové trasy po našem
okolí. Vězni se starají o její údržbu
a mnohdy pomáhají i s údržbou
města samotného, například vypomáhali při odstraňování sněhové
kalamity v minulých letech.
A další díky patří všem pracovníkům Městského úřadu v Kynšperku
nad Ohří, kteří se na realizaci těchto
akcí podíleli a pomohli tak zlepšit
vzhled našeho města. Přispěli i k tomu, že město Kynšperk nad Ohří je
v současné době jedním z nejvíce navštěvovaných měst v Karlovarském
kraji.
Tímto bych vás chtěl pozvat k návštěvě našeho města, abyste posoudili, jak se v poslední době změnilo, jak
se zlepšil život našich občanů a jak je
město vstřícné k návštěvníkům.

Stipendijní program schválen
Marian Odlevák,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Velice mne potěšilo, že jsme společnými silami v krajském zastupitelstvu napříč politickými stranami
v září schválili stipendijní program

pro studenty vysokých škol. Výplata stipendia v částce 24 tisís korun
na jeden akademický rok je velmi
významnou podporou pro udržení
vysokoškolsky kvalifikovaných studentů v Karlovarském kraji.
Každý rok bude takto do programu zařazeno prozatím maximálně
25 studentů. Stipendijní program
stanovuje několik podmínek, které
student musí splnit jak v průběhu studia, tak i po jeho skončení.
Tou nejpodstatnější podmínkou je

povinnost studenta po úspěšném
ukončení studia pracovat nebo
podnikat na území našeho kraje
právě tolik let, na kolik akademických roků obdržel stipendium.
Další podmínky a povinnosti jsou
uvedeny detailně ve schváleném
„Stipendijním programu Karlovarského kraje“.
Pozitivem je, že bude každoročně
vyhodnocován a případně upraven.
Cílem tohoto programu je zvýšení
konkurenceschopnosti v oblasti lidských zdrojů a vzdělávání v našem
kraji. Na závěr musím poděkovat
krajskému odboru školství za kvalitní přípravu podkladů a včasné
projednání v zastupitelstvu.
Jako tradičně bych tento článek
uzavřel přáním. Tentokrát jej směřuji všem pěstitelům za jejich neutuchající energii a elán, i když počasí letos ovoci a zelenině příliš nepřálo. Inu, stejně jako v životě, někdo je
zahradník a jiný jen zahradníček.
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Komunální volby – nejdůležitější
impuls rozvoje měst a obcí
Dalibor Blažek,
zastupitel
Karlovarského
kraje

Většina měst a obcí v Karlovarském
kraji prošla v minulých obdobích neuvěřitelnými změnami. Velmi často jim
pomohly dotace z nejrůznějších fondů
a záleželo hlavně na jednotlivých zastupitelstvech, jejich připravenosti, flexibilitě a spolupráci, která vedla k většímu či menšímu úspěchu v obrovské
konkurenci projektů. Jestli se jim povedlo naplnit představy a sliby dané
před čtyřmi roky, zhodnotí občané
v komunálních volbách 10. a 11. října.
Vystaví tak vysvědčení za odvedenou
práci a nekompromisně dají najevo,
jestli si přejí, aby dané město pokračovalo v započatém směru rozvoje
a nebo naopak vyjádří nespokojenost

a vůli po zásadních změnách. K našemu volebnímu systému můžeme mít
spousty výhrad a podle mého názoru
není ani zdaleka ideální. Jedná se však
o jedinou možnost, kterou může občan
vyjádřit svůj názor a volbou ovlivnit
život města na další dlouhé čtyři roky.
To ovlivnění myslím doslova. Při tradičně nízké volební účasti rozhoduje
často každý hlas, a proto tvrzení, „stejně se nic nezmění“, v komunálních
volbách neplatí.
Volby do obecních a městských zastupitelstev nepředchází bouřlivé kampaně jednotlivých politických stran,
neusmívají se na nás politici z obrazovek či bilboardů, nejsou každodenním
tématem rozhlasových a televizních
diskuzních pořadů. Přesto však jsou
důležité zejména pro každodenní život
každého z nás. Pouze zvolené zastupitelstvo bude totiž rozhodovat o tom, za
co se budou utrácet peníze z rozpočtu.
Zda budou opravovány školy, silnice
a jestli se budeme muset spolehnout
pouze na omezené finanční prostřed-

ky dané obce nebo dokáže nové vedení
získat peníze i z jiných zdrojů a zvýšit
tak životní úroveň či zlepšit životní
prostředí nám svým občanům.
Ano, komunální volby jsou neméně
důležité jako ty parlamentní a podle
mého názoru důležitější, než třeba ty
„evropské“. Velikou výhodou je skutečnost, že vybíráme z kandidátek osobnosti, které známe a kterým můžeme
důvěřovat. Pro volbu máme několik
možností a to od výběru jednotlivých
kandidátů napříč všemi politickými
subjekty na kandidátce až po zakřížkování jediné celé kandidátky, které
věříme nejvíce.
Jsem přesvědčen o tom, že si každý dokáže vybrat. Jít volit již není
naštěstí povinnost, ale veliké a nezastupitelné právo. Využijme jej proto
a svým hlasem vyjádřeme podporu či
nespokojenost. Svojí volbou v pátek 10.
a v sobotu 11. října prokažme, že jsme
občané, kterým na svém městě či obci záleží a kterým není lhostejná jeho
budoucnost.

Hejtmanství, které nekoná
ho, koho by tím pověřil? Vynechám
přitom fakt, že kromě samotného
poháru vítězní hoši z Německa nedostali ani medaile. Byli překvapeni,
v jejich domovině totiž podobné soutěže probíhají jinak, stejně jako vyhlášení výsledků. I v České republice
bývá zpravidla dobrým zvykem, že se
vítěz řádně ocení, v tomto případě toNedávno se u nás uskutečnil tur- mu však bylo bohužel jinak. Takový
naj o 13. putovní pohár hejtmana přístup však na prestiži nikomu z nás
Karlovarského kraje. Zúčastnily se v Karlovarském kraji a v celé zemi
ho domácí i zahraniční týmy a bojo- nepřidá a mně, jako člověku, kterému
valy, jak se sluší a patří. Když došlo na našem regionu záleží, je to líto.
k vyhlášení vítězů, došlo také k trapné
Obdobnou lítost je třeba vyjádřit
chvilce.
nad postupem vedení kraje v případě
Pan hejtman na akci nepřišel. Je kauzy se Základní uměleckou školou
pochopitelné, že v době dovolených v Horním Slavkově. V této kauze
vrcholný představitel není všude, ale město Horní Slavkov prověřilo anobohužel nepřišel ani nikdo jiný z ve- nym, který na školu přišel, zjistilo
dení krajského úřadu. Nestáli snad pochybení a na základě něj se obrástarší dorostenci za poděkování od tilo na orgány činné v trestním řízení
představitelů kraje, když ne přímo a podalo související trestní oznámení.
od hejtmana, pak alespoň od něko- Nyní se vedení kraje snaží kritizovat
Jana
Vildumetzová,
zastupitelka
Karlovarského
kraje

K A R LO VA R S K Ý
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a trestat město za to, že na problémy
přišlo a začalo je řešit. Chyby, které se
v dané škole odehrály, přitom vůbec
neodhalila kontrola inspekce či krajského úřadu, který je jakousi prodlouženou rukou státu.
Přestože je to právě krajský úřad,
který na učitele a žáky dává peníze
prostřednictvím dotace, a měl by tedy
vědět, zda se s nimi dobře hospodaří. Současná manipulativní vyjádření vedení kraje jsou tak typickou
ukázkou toho, jak skrýt, že kontrolní
mechanismy kraje selhaly, a pohanět
fakt, že jsme se na MÚ v Horním
Slavkově zachovali správně.
A jak nekoná hejtmanství i v jiných
věcech? O tom se s vámi podělím příště, pokud redakční rada Krajských
listů opět neodhlasuje, že moje články
nemají vycházet. Zda vyjde tento, bude i pro mě překvapením a ukázkou
toho, jak to v našem kraji máme se
svobodou slova.

V Ý Z K U M

F I R E M

Jak využili inovační vouchery
Významnou podporou Karlovarského kraje pro spolupráci mezi
místními firmami a vědeckovýzkumnými institucemi, která pomáhá přenášet výsledky výzkumu
a vývoje do praxe a tím zvyšovat
konkurenceschopnost
podniků,
jsou inovační vouchery.
„Jedná se o jednorázovou dotaci,
která pomáhá přesvědčit firmy, že jsou
na trhu poskytovatelé znalostí, kteří
jejich problém umí efektivně a bez rizik vyřešit,“ uvedl náměstek hejtmana
Petr Navrátil.
Další z firem, která úspěšně využila příspěvek Karlovarského kraje, je
chebská společnost HF-Czechforge
s.r.o. Byla založena v roce 2005 jako
první a jediná zahraniční investice tradiční kovárenské firmy Hammerwerk
z jihoněmeckého Fridingenu. V průběhu let 2006 a 2007 se společnost
jako jedna z prvních usídlila v chebském Průmyslovém parku a vybudovala tu moderní kovárenský závod.
Společnost se specializuje na výrobu kovaných dílů v s využitím např.
ve strojírenské výrobě, autoprůmyslu, výrobě zemědělských, stavebních
strojů a strojů a zařízení pro přepravu
či manipulaci.
Při výrobě jednotlivých výrobků
jsou používány ocelové tvářecí formy,

tzv. zápustky. Při výrobě kovaných
dílů za tepla dochází k přirozenému
opotřebení tvaru zápustek. U některých výrobků způsobuje však příliš
rychlé opotřebení zápustek kvalitativní a technologické problémy. Společnost proto zvažovala použití zápustek
z materiálu s vysokou tvrdostí. Cílem
tohoto opatření bylo zvýšit životnost
zápustek a snížit potřebu jejich oprav
při výrobě.
Jelikož firma nemá k dispozici laboratorní ani výrobní kapacity pro zhotovení a testování tvrdých zápustek,
oslovila s řešením projektu výzkumný
institut Comtes FHT a.s. Ten je v České republice uznávaným pracovištěm
pro vývoj a využití výzkumných poznatků do praxe v oblasti aplikované
metalurgie. Jeho nabídka pro strojírenské a metalurgické firmy zahrnuje
široké spektrum služeb od základních
měření, přes detailní materiálové analýzy, numerické simulace procesů,
návrhy technologií až po výrobu prototypů.
Cílem projektu bylo optimalizovat technologii obrábění a tepelného zpracování zápustek a zvýšit tak
jejich živostnost. „V současné době
lze dosáhnout nejmodernějšími technologiemi a znalostmi výrazně vyšší
životnosti tvářecích nástrojů, včetně
zápustek používaných u nás pro výro-

bu kovaných dílů. Projekt tak přispěl
k přenosu nejnovějších poznatků z této oblasti do výrobní praxe,“ upřesňuje smysl projektu Ing. Jiří Strádal, jednatel společnosti HF-Czechforge s.r.o.
Na základě moderních poznatků
a s využitím nových technologií vyrobili výzkumníci z Comtes FHT dvě
sady zápustek s vyšší tvrdostí. Každou
sadu však nechali jiným způsobem
tepelně zpracovat, zvoleny byly dvě
metody, které výzkumníci označili
jako nejvhodnější pro kovárenství.
Následně byly obě sady otestovány
na opotřebení za vysokých teplot. Na
obou testovaných sadách se prokázala zvýšená odolnost a tím i životnost
oproti zápustkám vyráběných běžným
způsobem s nižší tvrdostí použitého
materiálu. Materiál na výrobu vzorků
a obou sad zápustek dodal příjemce
dotace. Na projektu pracovalo šest výzkumných pracovníků se zkušenostmi
v oblasti tepelného zpracování a materiálových analýz a zkoušení.
Výsledky projektu mohou být
uplatněny při výrobě zápustek pro
další sériové výrobky. „Prokázané
zlepšení vlastností tvrdých zápustek
bude důležitým faktorem při přípravě
investičních plánů pro nákup materiálu, strojů a zařízení nástrojárny, kde
k výrobě zápustek dochází,“ dodává
Jiří Strádal.
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Domov pro seniory

9/$671Ë'ģ0
easy patrový:

starého papíru

poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou
závislostí na péči druhé osoby (tzn. i ležící klienty).

RG.þP2

za 8 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

v Lázních Kynzvart
zv

Od 1. 1. 2013 poskytujeme nový druh sociální služby – domov
se zvláštním režimem. Tuto službu poskytujeme
seniorům s chronickým duševním onemocněním.

Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cztweb: www.domovkynzvart.cz

ZZZHDV\KRXVHVFRP
GSM: 602

480 321

(PDLO
SDULPXFKD#HDV\KRXVHVFRP

Výkup

Fa Schrottmobil,
Talsperrenstrasse 4
08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134
Otevřeno:

po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w.schrottmobil.info

Společnost Baltazara Neumanna,
Františkánské nám. 3, CHEB
zahajuje ve školním roce
2014/2015 koncem září

VÝUKU
NĚMECKÉHO JAZYKA
pro dospělé – začátečníky
i pokročilé.
Informační schůzka proběhne
30. září v 18 hod.
Podrobnější informace na tel.
721 625 899

INZERUJTE
V KRAJSKÝCH LISTECH
tel.: 739 544 445
e-mail: info@mediaas.cz

sport

Važte si všech, kteří chtějí
přitáhnout děti k sportu
Jako starosta Příbrami jsem pravidelným návštěvníkem volejbalových utkání našeho extraligového klubu. Patříme
ke špičce republikového volejbalu a Příbram se může pochlubit velmi kvalitním
kádrem. Před časem náš klub opustily
velké opory - elitní volejbalisté Jakub
Novotný, Andy Rojas a společně s nimi
i trenér klubu Petr Brom, kteří vytvořili
základnu pro vznik extraligového klubu
v Karlovarském kraji. Podle mých informací si VK Karlovarsko klade za cíl
nejen se dobře etablovat mezi ostatními
týmy v extralize, ale soustředit kolem
sebe a rozvíjet mladé volejbalové talenty

z celého regionu už od nejmenších dětí.
Mohu zodpovědně říci, že jejich odchodem příbramský volejbal přišel o kvalitu, jež se bude těžko nahrazovat. Každý
zkušený sportovní činovník potvrdí,
jak obtížně se v dnešní době hledají lidé, kteří by chtěli pracovat ve volném
čase s dětmi a s mládeží a kromě svých
vlastních sportovních aktivit se starat
o jejich výkonnostní růst. O to větší bylo
moje překvapení, když se ke mně dostaly
zvěsti o tom, že někteří krajští zastupitelé z Karlovarského kraje mají problém
s morální i finanční podporou činnosti
klubu. Dovolte mi, abych vzkázal do

Karlovarského kraje: važte si každého
takového počinu, jakým je snaha bývalého reprezentanta Jakuba Novotného
a jeho kolegů přitáhnout děti ke sportu,
ukázat jim, jak je volejbal atraktivní.
Tito lidé navíc děti mohou přesvědčit
svými sportovními úspěchy, stát se jejich
vzory a činností extraligového klubu je
motivovat k touze po dosažení co nejlepších výsledků. Pevně věřím, že všichni krajští zastupitelé budou volejbal
v kraji podporovat a že se extraligový
oddíl bude střetávat v bojích o nejvyšší
místa volejbalové extraligy s Příbramí.
Ing. Pavel Pikrt, starosta Příbrami

Obrazem: Letecká show v Chebu
Tisíce diváků zhlédly o posledním srpnovém víkendu na chebském letišti Letecký den, který se konal také za podpory Karlovarského kraje.
Foto z akce Václav Fikar
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Vážený pane hejtmane,
jako hlavní trenér mládeže klubu
HC Energie Karlovy Vary cítím povinnost zareagovat na vystoupení paní
Mgr. Vildumetzové na zasedání zastupitelstva KK, které se konalo dne 3. září 2014. Paní zastupitelka v něm kritizovala průběh slavnostního zakončení
turnaje staršího dorostu (kategorie do
18ti let) „O putovní pohár hejtmana
Karlovarského kraje“, který se konal
v Karlových Vartech v termínu od 15.
do 17.8.2014.
Konkrétně jde o následující úryvky
z vystoupení paní Mgr. Vildumetzové:
„…hrozná ostuda…vítězný tým
z německého Kolína neobdržel vůbec
nic, pouze ten putovní pohár…kdyby
mi to někdo řekl, tak bych těm dětem
ty medaile za tisíc korun koupila… ty
děti odcházely s holýma rukama …“
S touto kritikou zcela a jednoznačně
nesouhlasím. Důvody jsou následující:
Náš klub má s organizováním mládežnických turnajů bohaté zkušenosti.
Každý z nich je připravován velmi pečlivě a s velkým předstihem. O průběh
se vždy stará turnajový realizační tým.
V srpnu 2014 proběhlo v KV Areně
celkem šest mládežnických turnajů,
z nichž čtyři byly s mezinárodní účastí. Kromě zmíněného družstva starších
dorostenců z klubu Kölner EC se u nás
turnajů zúčastnily i dva žákovské
týmy z německého klubu Jungadler
Mannheim, jeden žákovský tým rakouského klubu Vienna Tigers a juniorské týmy z ruského klubu SKA-1946
Petrohrad či rakouského Red Bulls
Salzburg. Na všech žákovských turna-

jích, tedy v kategoriích do čtrnácti let
a mladších, dostávají první tři týmy
medaile vždy. V turnajích kategorie
junioři a starší dorost je v hokeji zcela
běžnou (a celosvětovou) praxí, že se
medaile nepředávají. Výjimkou jsou
oficiální vrcholné akce, které pořádají
hokejové svazy či mezinárodní federace (mistrovství republiky nebo mistrovství světa). Medaile se neudělují
například ani na turnaji „FM Mattsson Cup“, který je nejprestižnější akcí
pro kategorii starší dorost v celé Evropě. Tento turnaj, který se každoročně
koná ve švédském městě Mora, bude
mít v prosinci 2014 již svůj 39. ročník.
V letech 2012 a 2013 se jej zúčastnilo
i naše družstvo
Po finálových utkáních turnaje o třetí místo (mezi družstvy z Plzně a Č.
Budějovic) a velmi napínavém boji
o 1. místo (ve kterém zvítězilo družstvo z Kolína n. R. nad domácím týmem až po samostatných nájezdech)
obdržel vítězný tým nejen putovní
pohár, ale do trvalého vlastnictví také jeho repliku. Jde o nádherný pohár
z bezolovnatého křišťálu s rytinami
o výšce 65 cm. Kromě toho byl z každého zúčastněného družstva vyhlášen
i jeho nejužitečnější hráč. Tito ocenění
jednotlivci obdrželi věcné ceny a menší
skleněné trofeje.
Proto mě velice překvapuje, že paní
Vildumetzová, která mládežnické turnaje díky svému synovi již mnoho let
navštěvuje, ve své kritice na tyto skutečnosti jaksi „pozapomněla“. O její
motivaci spekulovat nemíním. Mohu
pouze konstatovat, že toto její vy-

stoupení znevažuje práci mnoha lidí,
z velké části dobrovolníků, kteří se na
organizaci turnaje podíleli.
Domnívám se, že naprosto výmluvné jsou „poturnajové ohlasy“ hlavních
trenérů všech tří družstev našich hostů. Jejich vyjádření, které najdete na
webu www.hokejkv.cz, zaznamenal
těsně po skončení turnaje pan Michal
Slavík, šéfredaktor oficiálního klubového webu HC Energie.
Na závěr bych rád připomněl, že
náš klub si dlouholeté podpory mládežnického hokeje ze strany Karlovarského kraje nesmírně váží. Jde o velmi důležitou pomoc. Letošní neúčast
zástupce vedení Karlovarské kraje na
slavnostním zakončení turnaje byla
zcela výjimečná. Společně s kolegou
Bronislavem Píšou, výkonným ředitelem klubu pro sportovní rozvoj, jsme
slavnostní zakončení dvojjazyčně odmoderovali a také předali poháry i individuální ceny. O „hroznou ostudu“
zcela jistě nešlo. V předchozích pěti
ročnících pohár vždy předával některý z významných představitelů našeho
kraje. A vůbec nepochybuji o tom, že
tomu tak bude i v dalších ročnících
tohoto tradičního setkání hokejové
mládeže. Pro náš klub je velkou ctí, že
tuto podporu můžeme oplácet kvalitní
reprezentací kraje na sportovním poli nejen v rámci České republiky, ale
i v zahraničí. Pevně věřím, že tato letitá spolupráce bude úspěšně pokračovat
i v budoucnosti!
Mgr. Jiří Ryžuk,
hlavní trenér mládeže
HC Energie Karlovy Vary

Mezinárodní taneční Grand Prix
Podzim se s podzimem sešel,
a tak se po dvanácti měsících
vrací do Chebu mezinárodní taneční soutěž Grand Prix Cheb.
Její 22. ročník se uskuteční v sobotu 25. října ve sportovní hale.

špičkových tanečních páru z Evropy a dokonce i z Asie. Uvidíte
také taneční formace, ukázky dětských tanečních párů a vystoupení
zpěváků s tanečníky z Asie,“ zve
na chebskou soutěž taneční mistr
a pořadatel Grand Prix Vladimír
„Uvidíte jak standardní, tak i la- Hána.
tinskoamerické tance v podání
Předkola soutěže začínají ve

13.00 hodin (v nich se představí
všechny páry), večerní Galaprogram začíná v 18.45 hod. Divákům
nabídne semifinále a finále taneční
soutěže a také bohatý doprovodný
program).
Předprodej vstupenek zajišťuje
Infocentrum na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad v Chebu.
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Vysílání z Karlových Varů

15.00 - 18.00

91,0 K. Vary 96,7 Aš 98,2 Sokolov 100,8 Cheb 103,4 Jáchymov
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