
Za dva roky vyroste v karlovar-
ské nemocnici pavilon zaměřený na 
poskytování akutní a specializova-
né péče, dále zde bude centrální pří-
jem pacientů s ambulancemi. Te-
dy zařízení, jaké je ve světě standar-
dem a které v Karlovarském kraji do-
sud chybělo.

„Zdravotní péče se díky novému 
pavilonu dostane na úplně jinou úro-
veň. Lidé z celého kraje určitě ocení 
jak moderní řešení prostor budovy 
a příjmu pacientů, tak jeho vybave-
ní, které odpovídá potřebám součas-
né medicíny,“ uvedl hejtman Karlo-
varského kraje Josef Novotný. 

„Karlovarský kraj měl dosud spe-
cializované pracoviště nejblíže ve 
Fakultní nemocnici v Plzni, tedy ve 
vzdálenosti 90 km. Další je pak nej-
blíže v Praze a Ústí nad Labem ve 
vzdálenostech 140-160 km. Přes-
to jsme se před zahájením prací do-
tazovali všech primářů, zda se stav-
bou souhlasí a zdá se jim přínosem. 
Od drtivé většiny se nám dostalo jed-
noznačné odpovědi, že bychom tuto 
stavbu rozhodně měli postavit. Roz-
hodnutí tak není politické, ale přede-
vším odborné,“ dodal hejtman.

Karlovarský kraj přijde výstav-
ba pavilonu celkem na 596,8 milio-
nu korun. „Peníze jdou z úvěru, je-
hož splátky bude kraj hradit po do-
bu dvaceti let ze svého rozpočtu,“ vy-

světlil hejtman s tím, že stavba včet-
ně přístrojového vybavení, na něž 
chce kraj získat evropské finance, vy-
jde na 870 milionů korun.

Zahájení stavby pavilonu akutní 
medicíny přivítal i nový generální 
ředitel Karlovarské krajské nemoc-
nice a.s. Zdeněk Horák. „Nový pavi-
lon výrazně zvýší úroveň poskytova-
né péče i rozšíří spektrum léčebných 
zákroků, a to nejen v Karlových Va-
rech, ale i v celém Karlovarském kra-
ji. Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
se o tuto investici zasadili, i těm kte-
ří se nyní budou podílet na její reali-
zaci. Zároveň bych chtěl požádat pa-
cienty, návštěvníky nemocnice i na-
še zaměstnance o toleranci. Stavbu 
budou jistě provázet různá omezení 
a opatření. Uděláme však maximum 
pro to, aby je každý pocítil co možná 
nejméně,“ uzavřel ředitel.

Výstavbu pavilonu provede sdru-
žení firem Metrostav, BAU-STAV, 
TIMA a Prefa - Beton. Nová třípat-
rová budova vznikne v prostoru me-
zi stávajícími pavilony chirurgických 
a interních oborů nemocnice, s ni-
miž bude propojena. 

Vstup pro pacienty urgentního pří-
jmu je plánován z Americké ulice. 
Okolní prostranství bude nově upra-
veno do podoby parku, který oddělí 
areál a parkovací prostory před hlav-
ním vstupem. Tam se zbuduje par-

kovací prostor pro 80 vozidel a hlav-
ní vjezd do nemocnice s podjezdem 
pod pavilonem v úrovni suterénu. 
Zastavěná plocha bude činit více než 
2 000 m2.

Suterén pavilonu vyplní urgentní 
příjem a technické provozy. V příze-
mí bude hlavní vstup do haly nemoc-
nice a dvanáct příjmových ambulan-

cí a stacionářů, lékárna s výdejnou 
i bufet a komerční prostory. Komu-
nikaci s návštěvníky pavilonu zajistí 
recepce. První patro bude vyhrazeno 
pro 31 lůžek intenzivní péče a ope-
rační sál kardiologického oddělení. 
Ve druhém patře se plánuje výstav-
ba centrálního operačního traktu se 
šesti sály a centrální sterilizací. Třetí 

patro obsadí strojovny vzduchotech-
niky a chlazení. Nad posledním pat-
rem vznikne i heliport pro přistávání 
vrtulníků Letecké záchranné služby.

O průběhu stavby a případných 
omezeních bude veřejnost informo-
vána na internetových stránkách 
Karlovarské krajské nemocnice a.s. 
www.kkn.cz.

Odstartoval další

ročník Ligy odpadů

Karlovarský kraj opět ve spoluprá-
ci se společností EKO-KOM propa-
guje třídění odpadů a vyhlásil dal-
ší ročník soutěže obcí.
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SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
Určitě víte (a na stránkách květno-

vých Krajských listů najdete ještě dal-
ší podrobnosti), že kraj zahájil jed-
nu ze svých největších letošních ak-
cí - výstavbu moderního pavilonu 
v karlovarské nemocnici. I když  pro-
jekt vyvolává především pozitivní re-
akce, ozvaly se i hlasy, nač nový pavi-
lon, když do něj nemáme lékaře. Ne-
počítáme s tím, že bychom najednou 
sháněli nové specialisty. Předpokládá 
se, že stávající lékaři přejdou do no-
vého pavilonu, na nová pracoviště, ale 
samozřejmě bych byl rád, kdyby mo-
derní přístroje a kvalitní zázemí přilá-
kaly i odborníky odjinud. Navíc sou-
středěním sálů a  jednotek v  pavilo-
nu dojde k zefektivnění provozu, te-
dy ke snížení nároků na počet zdra-
votníků. Chtěl bych ale zároveň při-
pomenout, že se intenzivně pracuje 
na přípravě rekonstrukce chebské ne-
mocnice. Její první etapa by měla za-
čít na podzim a přijde na více než 130 
milionů. Vznikne tam nový urgentní 
a centrální příjem nebo multioborová 
JIP se 14 lůžky. Přestavba by měla být 
dokončena na jaře 2012.

Před časem jsem se setkal se zástup-
ci společnosti, která v současné době 
vlastní kdysi velmi cenné, dnes znač-
ně zchátralé lázeňské budovy v Láz-
ních Kyselka. I přes řadu aktivit a jed-
nání se zatím stále nepodařilo zasta-
vit devastaci historicky vzácných ob-
jektů. Proto jsem nabídl vlastníkům 
zprostředkovat kontakt na čínské in-
vestory, kteří mají zájem investo-
vat v našem kraji a možná by doká-
zali vyřešit tento letitý problém. Fir-
ma ale musí nabídnout atraktivní zá-
měr, který by mohl nastartovat obno-
vu budov.

Ve dnech 28. a 29. května 2010 pro-
běhnou parlamentní volby. Rozhod-
ně mi nepřísluší na stránkách Kraj-
ských listů řešit, koho a  proč bude-
te volit. Chtěl bych vás však požádat, 
abyste využili svého volebního práva 
a k volbám skutečně šli. Proč je to dů-
ležité? Karlovarský kraj je nejmenším 
krajem s  nejnižším počtem obyva-
tel. Z toho plyne i nejmenší zastoupe-
ní poslanců v  Poslanecké sněmovně 
a  obtížné podmínky pro prosazová-
ní zájmů našeho kraje. V současnos-
ti má náš kraj pět parlamentních po-
slanců. Kdyby k volbám v roce 2006 
přišlo o  pět procent voličů víc, zís-
kali bychom šestý poslanecký man-
dát a tím i větší sílu k prosazování po-
třeb kraje a získávání peněz ze státní-
ho rozpočtu na rozvoj regionu. Máte 
to ve svých rukou.

Váš hejtman Josef Novotný
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Lukáš Bauer se setkal

s mladými olympioniky

Olympijský vítěz Lukáš Bauer, dnes nej-
slavnější sportovec Karlovarského 
kraje, se na krajském úřadě setkal 
s mladými olympioniky kraje. 

Archiv měsíčníku 
Krajské listy a  jeho 
datová podoba 
ve  formátu PDF 
(do  velikosti 3 
MB) jsou přístup-
né a  ke  stažení 

v  internetových KRAJSKÝCH LIS-
TECH http://www.kr-karlovarsky.
cz/kl/. O  zasílání měsíčníku přímo 
do osobních e-mailových schránek 
lze žádat na  adrese andrea.bocko-
va@kr-karlovarsky.cz.

Horké téma: Sociální 

služby a peníze

Náměstek hejtmana Miloslav Čer-
mák vede jeden z  nejžhavějších 
resortů. Hned první povolební rok 
pro něj začal pekelným oříškem.
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Kraj zahájil v karlovarské nemocnici stavbu 

supermoderního pavilonu akutní medicíny

Pohár za nejlepší české speciality

si odnesli kuchaři z Harrachova
Císařské lázně jsou přístupné veřejnosti

Největší investice kraje v letošním roce. Tak lze bez 

nadsázky nazvat stavbu pavilonu akutní medicíny, 

která se rozeběhla v areálu karlovarské nemocnice.

Stavbu pavilonu akutní medicíny 27. dubna slavnostně zahájili generální projektant ing. arch. Jaroslav Homolka, 

CSc. (zcela vlevo), generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice JUDr.  Zdeněk Horák, (čtvrtý zprava), hejtman 

PaedDr. Josef Novotný (druhý zprava) a představitelé dodavatelských stavebních fi rem. Foto KL

Karlovy Vary hostily v  závěru dubna národní kolo Czech Food Cup, 

soutěže kuchařů ze špičkových restaurací celé ČR, které mají zvláštní 

certifi kát pro české speciality. Mezi porotci byl i  náměstek hejtmana 

Karlovarského kraje Martin Havel (na snímku vlevo). Foto KL

První návštěvníci znovuotevřených Císařských lázní mohou ve slav-

ném Zanderově sále zhlédnout výstavu fotografi í Karla Dolejšího (na 

snímku ze slavnostního otevření v  popředí, u  mikrofonu Jan Prudík 

z krajského úřadu).  Foto KL

Po šestnácti letech se veřejnosti tr-
vale otevřely Císařské lázně, historic-
ká dominanta Karlových Varů. „Dosud 
tato obří budova ožívala jen sporadic-
ky při fi lmových festivalech, jako kulisa 
pro fi lmaře a též ve dnech pro senio ry. 
Zpřístupněna je zatím jen část objektu, 
návštěvníci mohou obdivovat monu-
mentální Zanderův sál a  přilehlé pro-
story,“ řekl náměstek hejtmana Jaro-
slav Borka.

Kraj ale chystá plán na kompletní ob-
novu budovy a usiluje o získání potřeb-
ných fi nancí. „Pokusíme se získat pe-
níze z  programu ministerstva kultu-
ry, část by měla jít z regionálního ope-
račního programu a  také z peněz kra-
je a  města Karlovy Vary,“ vysvětlil 
hejtman Josef Novotný.

Náklady na rekonstrukci by moh-
ly překročit jednu miliardu korun. 
V  Císařských lázních kraj plánu-
je vznik multifunkčního sálu, prosto-
ry pro expozici krajského muzea a bal-
neoknihovnu. „Na první pohled by se 
zdálo, že tady není co opravovat,“ uve-
dl s  nadsázkou během slavnostního 
otevření náměstek ministra pro míst-
ní rozvoj Martin Plachý. Vzápětí však 
dodal, že ministerstvo bude společně 
s krajem hledat způsob, jak fi nancovat 
opravu národní kulturní památky, za 
kterou byly Císařské lázně prohlášeny.

Kromě prohlídky interiéru čeká ná-
vštěvníky také výstava fotografi í Vla-
dimíra Dolejšího „Příroda dvou kon-
tinentů - Afrika, Amerika“. V pořádá-
ní výstav a podobných akcí by chtěl kraj 
v Císařských lázních pokračovat i v bu-
doucnu. Budova je otevřena pro veřej-
nost denně od 10 do 16 hodin za sym-
bolické vstupné 25 korun nebo 1 euro.

Pohár, šek na 55 555 korun a další ce-
ny pro absolutního vítěze získali šéf-
kuchař Petr Fiala z  harrachovské re-
staurace Bellevue a  jeho kolega Lu-
káš Tesař.
Finalisté z  patnácti restaurací z  celé 

České republiky  připravovali dva po-
krmy. Prvním byla národní speciali-
ta, v  Karlových Varech to byla rajská 
omáčka. Regionální specialitu si moh-

ly restaurace zvolit samy. Vítězná re-
staurace z  hotelu Bílý Hořec tak od-
bornou porotu oslnila nejen svojí raj-
skou omáčkou, ale také vepřovou pa-
nenkou s hříbkovou omáčkou a noky.
Ochutnat soutěžní pokrmy ale mohli 

i  návštěvníci. Vítězem hlasování laic-
ké veřejnosti se stala Zámecká restau-
race Konferenčního centra Akademie 
věd ČR v zámku Liblice.
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Vážený pane hejtmane,
rád bych se zeptal - Co vedlo Karlovarský kraj k  tomu, že přispěl kera-
mické škole na novou učebnu? Ještě donedávna byly v novinách infor-
mace ohledně sloučení této školy s jinými v kraji, že tato škola má má-
lo studentů a je ohrožena její další existence. Myslíte, že tímto se existen-
ce školy zachrání? Novou multimediální učebnou,  kde  se  budou  učit  
4 žáci? Připadá mi to jako zbytečné vyhození peněz. Děkuji za odpověď.
J. H., K. Vary

Vážený pane,
odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarské-
ho kraje se v uplynulém roce intenzivně zabýval problematikou obo-
rové struktury středních škol zejména s ohledem na nepříznivý de-
mografi cký vývoj. V jedné z pracovních verzí analýzy se skutečně ob-
jevily varianty řešení dlouhodobě neutěšené situace ve Střední prů-
myslové škole keramické a  sklářské Karlovy Vary. Jednou z  variant 
bylo sloučení s  jinou, ekonomicky silnou příspěvkovou organizací. 
S ohledem na historii a tradici této školy však zůstávalo prioritním ře-
šením pokusit se o její zachování jako samostatného subjektu.
Nezbytným předpokladem pro její fungování je samozřejmě dosta-
tečný počet žáků, který však zejména z  důvodu recese sklářského 
a keramického odvětví v posledních letech nezadržitelně klesá. Hlav-
ním úkolem školy v čele s jejím ředitelem tak je udělat vše pro to, aby 
se do ní žáci vrátili. V tomto úsilí se škole a jejímu vedení snaží v maxi-
mální možné míře pomáhat jako její zřizovatel i Karlovarský kraj. Bylo 
schváleno zavedení nových progresivních oborů vzdělávání, do kte-
rých jsou přijímáni první uchazeči.
Součástí podpory ze strany zřizovatele je dále například poskytnutí fi -
nančního příspěvku na vybudování Vámi zmiňované učebny, jelikož 
kvalitní zázemí pro výuku je důležitým aspektem, který potencionál-
ní uchazeči o studium a jejich zákonní zástupci při volbě školy zvažu-
jí. Vybudování učebny, na jejímž vybavení se podílel také sponzor, ne-
považuji za zbytečné vyhození peněz, protože i v případě, že by se tu-
to školu nepodařilo jako samostatný právní celek zachovat, jedná se 
o majetek kraje, který by byl samozřejmě využíván i nadále.

Roman Rokůsek

Na chystané změny v  areálu kraj-
ského úřadu v  Karlových Varech 
- Dvorech jsme se zeptali ředitele 
krajského úřadu Romana Rokůska:

Krajský úřad společně s  krajskou 
knihovnou zahájil v  loňském roce 
projekt na oživení svého areálu. Mů-
žete projekt popsat?

Hned na začátku bych chtěl zmí-
nit, že úpravy v areálu krajského úřa-
du neprobíhají pro radost a  rozptý-

lení krajských úředníků během pra-
covní doby. Snaha oživit okolí kraj-
ských institucí vyplynula ze zjištění, 
že areál krajského úřadu v  odpoled-
ních a  v  podvečerních hodinách lidé 
využívají k procházkám a sportovním 
aktivitám. Proto jsme začali uvažovat 
o tom, že návštěvníkům krajských in-
stitucí a všem ostatním pobyt v areá-
lu zpříjemníme a přilákáme je do míst, 
která dnes příliš neznají. Před dvěma 
lety jsme společně s  Nadací ČEZ vy-
budovali dětské hřiště pro děti od 2 do 
8 let. Musím říct, že si rodiče s dětmi 
hřiště velmi oblíbili a od jara do pod-
zimu ho plně využívají.

Plánujete rozlehlý areál udělat pro 

lidi ještě atraktivnější?
Letos se nám podařilo získat od Na-

dace ČEZ další fi nance. Rádi bychom 
tedy navázali na projekt dětského 
hřiště a obohatili okolí krajského úřa-
du novými herními prvky, které by 
mohly využívat děti a mládež od 8 do 
12 let. Kromě lanových sestav a překá-
žek nabídneme horkou novinku – na-
fukovací trampolínu o  rozměrech 
6 x 8 metrů. Trampolínu chceme zpro-
voznit během června, přístupná bu-
de vždy od 9 do 20 hodin. Troufám si 
tvrdit, že nic podobného v Karlových 
Varech v současnosti není a věřím, že 
potěšíme malé i velké. Navíc nás často 
navštěvují školní třídy, které přicháze-
jí na exkurze do krajské knihovny, na 

krajský úřad nebo záchranku a v are-
álu mohou aktivně strávit volný čas.

V areálu se nacházejí také na prv-
ní pohled nevyužité tenisové kurty…

Mám dobrou zprávu pro všech-
ny vyznavače bílého sportu -  krajský 
úřad od poloviny května zpřístupnil 
tenisové kurty za přijatelnou cenu 70 
korun na hodinu, rezervace je možná 
na telefonu 736 650 054. Úpravy areá-
lu krajského úřadu budou pokračovat 
i v příštím období, například za budo-
vou A jsou plochy, které ještě letos za-
traktivníme a zpřístupníme veřejnos-
ti. Co přesně nabídneme, to je zatím 
překvapení především pro malé cyk-
listy a bruslaře. 

Ředitel krajského úřadu informuje

Nové Desiro nese znak Chebu

Hasiči dostanou nové cisterny

Letošní 65. výročí ukončení druhé světové války na řadě míst kraje připomínaly přehlídky historické vojenské techniky a uniforem, nejdříve ze 

všech dorazily kolony veteránů do Kraslic. K pomníku americké 1. armády na  „Ypsilonce“ u Chebu  přijeli po pěti letech opět i skuteční veteráni, 

šest příslušníků někdejší 97. pěší divize z USA . Foto KL, MěÚ  Cheb

Sbory dobrovolných hasičů ve Žluti-
cích, Habartově, Rotavě, Štědré, Hor-
ním Slavkově a  Nejdku se už mohou 
těšit na nové cisternové vozy. Letos zís-
kaly příslib ministerské dotace na je-
jich nákup, krajský rozpočet však po-
čítal s obvyklým milionovým příspěv-
kem jen pro dvě z nich - Horní Slav-
kov a Nejdek, kde používají staré vozy,

„Vzhledem k  tomu, že příslib stát-

ní dotace ve výši dvou milionů korun 
dostaly i další čtyři jednotky, považo-
val bych za chybu tuto příležitost ne-
využít. Vzhledem k dobré situaci kraj-
ského rozpočtu chceme pomoci všem 
šesti jednotkám nové cisterny získat,“ 
uvedl hejtman Josef Novotný.

Pořizovací cena nové hasičské cister-
ny je kolem 6,6 milionů korun, zbýva-
jící část hradí rozpočty obcí.

Veteráni přijeli slavit 65. výročí osvobození

Nová vlaková souprava Desiro nese znak města Chebu. Slavnostního křtu  

na chebském nádraží se kromě jiných zúčastnili generální ředitel Českých 

drah Petr Žaluda (uprostřed) a  náměstek hejtmana Karlovarského kraje 

Petr Navrátil (vpravo). Pojmenováním vlaku připomněla společnost Vogt-

landbahn 10. výročí vzniku přeshraničního dopravního systému EgroNet, 

v němž je  Cheb uzlovým bodem. Rychlíkové Jednotky Desiro v současnos-

ti zajišťují přímé spojení z Chebu do Zwickau a Marktredwitz,  víkendové 

spoje  Karlovy Vary - Potůčky - Zwickau, dva spoje na trase Ma rián ské Láz-

ně - Cheb - Zwickau a všechny spoje Cheb - Vojtanov. Foto KL

V závěru cesty zamířil Josef Novotný do parku miniatur Boheminium v Ma-

riánských Lázních, do kterého by rád pozval hejtmany všech krajů. Při pro-

hlídce jej doprovázel ředitel parku Radek Míka. Foto KL

Další z cest hejtmana po kraji
vedla na Mariánskolázeňsko

Výrobce taveného čediče, domov 
mládeže  v  Mariánských Lázních, do-
mov pro seniory v  Lázních Kynžvart 
nebo park Boheminium v  Marián-
ských Lázních navštívil na své pracovní 
cestě hejtman Josef Novotný.

Jeho první zastávkou byla společnost 
EUTIT ve Staré Vodě, která je jediným 
světovým výrobcem čedičových dlaž-
dic. „Málokdo vůbec tuší, že se v  na-
šem kraji nachází taková unikátní vý-
roba, proto jsem rád, že se společnos-
ti daří vyvážet nejen do Evropy, ale tře-
ba do Ameriky nebo jižní Koreje. Dob-

rou zprávou je, že ani v době hospodář-
ské krize nemusela propouštět své lidi,“ 
uvedl hejtman, který si prohlédl výrob-
ní halu i zázemí pro zaměstnance.

Již tradičně pozval hejtman starosty 
všech obcí v oblasti ke společné disku-
zi. Starostové jej informovali o proble-
matice čerpání dotací ze Státního ze-
mědělského intervenčního fondu. Ho-
vořilo se také o projektech, na něž chtě-
jí obce získat peníze z ROP Severozá-
pad. Hejtman odpovídal na dotazy ke 
vzniku společnosti, jež by měla řešit 
nakládání s odpady v regionu.

Kraj chce získat na přístroje
do kardiocentra 60 milionů

 Kardiocentrum Karlovarské kraj-
ské nemocnice by mělo v příštím roce 
dostat nové přístrojové vybavení za 60 
milionů korun. Peníze chce kraj získat 
z Integrovaného operačního programu 
Ministerstva zdravotnictví ČR.

O modernizaci vybavení centra jed-
nali krajští zastupitelé, kteří schváli-
li předfi nancování nákladů z  krajské-
ho rozpočtu ve výši 51 milionů. Podíl 
kraje bude představovat 15 %, tedy asi 
9 milionů korun. Kardiocentrum pat-
ří do sítě takzvaných komplexních kar-
diovaskulárních center v ČR, kam by-
lo zařazeno ministerstvem zdravotnic-
tví v prosinci loňského roku. Jeho setr-
vání v síti je podmíněno modernizací 
vybavení a kvalitou přístrojů.

Na připomínky některých zastupite-
lů, že modernizace tohoto oboru ne-

ní akutní, krajský radní Václav Larva 
uvedl, že bude využito podpory z ve-
řejných zdrojů. „Nevím, jak bychom 
zdůvodnili, že jsme tuto šanci odmít-
li,“ řekl.

V letošním roce bude vyhlášeno vý-
běrové řízení na dodavatele přístrojů, 
které by měly být dodány a nainstalo-
vány v následujícím roce. Jedná se na-
příklad o  angiografi ckou linku, což 
je rentgenové zařízení k  diagnostice 
a  léčbě koronárního systému, speciál-
ní ultrazvukový přístroj, který posuzu-
je vrozené i získané srdeční vady, jed-
notku pro výkony při srdečních aryt-
miích či dvě monitorovaná lůžka. 

Kardiocentrum v  nemocnici v  Kar-
lových Varech bylo otevřeno v červen-
ci 2005, v nepřetržitém provozu je od 
ledna 2006. 
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Chráníme životní prostředí

Změnit fi -
n a n c o v á -
ní dobrovol-
ných hasič-
ských sborů 
chce karlovar-
ský poslanec 
ČSSD Jaroslav 
Fiala. Podle 
něho součas-
ný nedostatek 
peněz stále ví-
ce ohrožuje za-

jištění bezpečnosti majetků lidí i  je-
jich životy. 

„Díky nesystémovosti příspěvků 
dobrovolným hasičům dnes mnoho 
sborů nemá ani na tak základní vě-
ci, jako je obnova jejich technického 
parku,“ říká Fiala, který chce před-
ložit parlamentu návrh na vytvoře-
ní fondu. 

Právě tento fond by se mohl stát ces-
tou, která hasiče vyvede z kritické si-
tuace. „Pojišťovny by do něj povinně 
odváděly část svých zisků,“ vysvětlil 
poslanec, odkud by do fondu plynu-
ly peníze. 

„Čím více majetku hasiči zachrání, 

o  to méně budou muset pojišťovny 
svým klientům na škodách vyplatit,“ 
uvedl poslanec jednu z výhod, proč je 
dobré hasiče podpořit. 

Finance z  fondu by našly uplatně-
ní v  řadě sborů. Například tam, kde 
se už léta marně čeká na nové zázemí, 
jako jsou garáže nebo kvalitní odpo-
činkové místnosti a prostory pro rela-
xaci. „Fond by samozřejmě hrál také 
významnou roli při obnově techniky 
a vybavení,“ zdůraznil Fiala. 

Dobrovolní hasiči si podle něj za-
slouží podstatně větší daňové úlevy, 
než mají dosud. „Daňové zvýhodně-
ní pro dobrovolné hasiče je třeba roz-
šířit,“ tvrdí poslanec. 

Lépe by na tom měly být i fi rmy, kte-
ré dobrovolným hasičům dávají prá-
ci. „Také tyto zaměstnavatele je třeba 
nějakým způsobem motivovat. Proto 
je nutné i pro ně připravit systém vý-
hod,“ poznamenal Fiala. 

V  loňském roce hasiči v  České re-
publice vyjížděli k  více než 105 tisí-
cům událostem. Při svých zásazích 
bezprostředně zachránili 9 699 osob 
a dalších 24 545 před hrozícím nebez-
pečím evakuovali.

Financování dobrovolných
hasičů bude řešit nový fond

Jaroslav Fiala

krajske _listy_2010_05.indd   2 19.5.2010   7:33:36



K a r l o v a r s k ý 
kraj se snaží pod-
pořit města při 
budování dal-
ších průmyslo-
vých zón. „Muni-
cipiality pracovní 
místa nevytvoří, 
ale mohou jejich 

vznik ovlivnit. Chceme, aby se inspiro-
valy chebskou zónou, která byla dob-
ře připravena. Dnes je v ní zaměstná-
no 660 lidí a připravuje se už její druhá 
etapa. V konečné fázi zde může být až 
1500 pracovních míst,“ konstatoval Ja-
kub Pánik. Jako člen krajského zastupi-
telstva, chebský  zastupitel a předseda 
Okresní hospodářské komory v Chebu 
se touto problematikou zabývá dlou-
hodobě.

Příchod nových investorů do regio nu 
brzdí nejen nedostatek připravených 
zón. Klíčovým problémem je chybějící 
kvalitní silniční spojení do Prahy a Ús-
teckého kraje. Kvůli tomu vázne napří-
klad naplnění zóny v Ostrově i zaháje-
ní výstavby strategické průmyslové zó-
ny u R 6 v Sokolově, kterou plánuje So-

kolovská uhelná. 
„Je to vidět na příkladu Chebu, který 

má pracovní místa díky přímému na-
pojení na německou dálniční síť. Mi-
nisterstvo dopravy však nyní navrhlo, 
aby bylo pokračování výstavby rych-
lostní silnice R 6 mezi Karlovými Vary 
a Prahou přesunuto až do třetího koše 
priorit. Od doby vlády Miloše Zemana 
bylo přitom vždy v prvním koši.  Pře-
kvapuje mě, že si na to tato úřednic-
ká vláda troufá. To by znamenalo velké 
zbrzdění rozvoje  regionu. Karlovarský 
kraj musí do této záležitosti velmi ak-
tivně vstoupit,“  prohlásil Pánik.

Karlovarský kraj nabízí investorům 
celkem 35 lokalit, kde průmyslové zó-
ny již stojí nebo jsou připravovány (tzv. 
greenfi elds), a desítky volných či nevy-
užitých prostor (brownfi elds a  haly). 
Nedávno uvolnilo minister stvo prů-
myslu a  obchodu značnou částku na 
budování vědeckotechnic kého par-
ku v bývalých kasárnách v Klimento-
vě u  Mariánských Lázní, v  budoucnu 
by mohl vědeckotechnický park vznik-
nout také v Sokolově.

„Další průmyslové zóny by mohly 

vzniknout do dvou nebo tří let. Napří-
klad Karlovy Vary dosud žádnou ne-
mají. Samozřejmě tam nemusí být těž-
ký průmysl. Pro nás není prioritní zís-
kat investory, kteří zaměstnají dva tisí-
ce lidí.  Malé a střední fi rmy s desítka-
mi zaměstnanců se mnohem lépe při-
způsobí podmínkám na trhu. A před-
nost chceme dát výrobě s vysokou při-
danou hodnotou, nepotřebujeme už 
další montovny, “ informoval Pánik.

 „Přestože dnes není perspektiva do-
stavby R 6 jasná, kraj podpoří každého, 
kdo bude chtít průmyslové zóny budo-
vat, protože štěstí přeje připraveným,“ 
uzavřel Jakub Pánik.

 Od 27. dubna mohou žadatelé, tedy 
i města a obce, opět předkládat pro-
jekty do Regionálního operačního 
programu Severozápad. V Karlovar-
ském a Ústeckém kraji bude rozděle-
no přibližně 600 milionů korun. Pro-
jekty je možné podávat do 30. června. 

„Radnice by tedy měly připravit 
kvalitní projekty, obvykle totiž poža-
davky obcí až desetinásobně převy-
šují objem peněz, který je k dispozi-
ci,“ zdůraznil hejtman Josef Novotný. 

O získání evropských financí bude 
usilovat i Karlovarský kraj. „V oblas-
ti podpory 1.3 (infrastruktura v ob-
lasti lidských zdrojů) se zaměříme 

na čerpání dotací na přístrojové vy-
bavení a nová lůžka pro nemocnice 
v Karlových Varech, Sokolově a Che-
bu.  Nemocnice navíc vyzveme, aby si 
samy  sáhly na prostředky z progra-
mu dotací oblasti podpory 1.2.,“ uve-
dl hejtman.

Karlovarský kraj se také chystá 
žádat o dotaci na dokončení cyklo-
stezek a podporu cestovního ruchu. 
„Celkem bychom chtěli získat až 150 
milionů korun,“ doplnil Novotný.

 V Regionálním operačním progra-
mu bylo pro Karlovarský a Ústec-
ký kraj k dispozici na období 2007 
až 2013 celkem 19,5 miliardy korun. 
Žadatelé dosud předložili 610 projek-
tů, pro které žádali podporu ve vý-
ši bezmála 25 miliard korun. Zatím 
byla schválena podpora ve výši více 
než 13,5 miliardy korun pro 208 pro-
jektů, z Karlovarského kraje bylo 87 
projektů. Dokončeno bylo 37 projek-
tů nebo jejich etap, z toho 18 projektů 
na území našeho kraje. 

Kraji se v předchozích kolech roz-
dělování dařilo v získávání dotací 
EU na rozvoj školství. „Jen na mo-
dernizaci ISŠTE v Sokolově a výstav-
bu Centrum technického vzdělávání 
v Ostrově to bylo po 400 milionech,“ 
připomněl hejtman.

„Severozápad má ze všech sedmi 
regionálních operačních programů 
v republice daleko nejvíce vyčerpa-
ných prostředků. Samotný Karlovar-
ský kraj čerpá evropské peníze dob-
ře. Řada projektů ještě běží, řada je 
už dokončena. Naši podporu přitom 
získaly radnice bez ohledu na to,  kte-
ré strany  je vedou. Například Habar-
tov na muzeum četnictva, Cheb na re-
konstrukci pěší zóny, Sokolov, Cheb 
a Mariánské Lázně na dopravní ter-
minály - pokaždé kolem osmdesáti 
milionů korun. Karlovarský kraj kaž-
dý rok čerpá dotace na opravu silnic, 
využili jsme je i na výstavbu centrál-
ního muzejního depozitáře v Chebu,“ 
vybral hejtman několik příkladů.
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Začíná další kolo výběru 

projektů, které podpoří 

Evropská unie. Region 

zatím čerpá dotace velice 

úspěšně.

Evropské peníze podpoří projekty revitalizace měst
i vybavení nemocnic v kraji novými přístroji a lůžky

Na co mohou města
a obce žádat dotaci?

V oblasti podpory 1.2 - Podpora revitalizace 
a regenerace středních a malých měst je k roz-
dělení připraveno 296 milionů korun.

S přispěním evropských dotací se mohou 
města a obce pustit například do obnovy veřej-

ných prostranství, osvětlení nebo veřejné zele-
ně. Podporu mohou z této oblasti podpory zís-
kat také například pro výstavbu a modernizace 
knihoven, modernizaci a úpravy vzdělávací in-
frastruktury nebo pro rekonstrukce infrastruk-
tury pro poskytování sociálních služeb, napří-
klad centra denních služeb, denní a týdenní sta-
cionáře nebo chráněné bydlení. 

V rámci Oblasti podpory 2.2 Investice pro 
zlepšení fyzické infrastruktury se bude rozdě-
lovat 152 milionů korun. Podporu mohou získat 
například pro modernizace veřejných prostran-
ství, dětských hřišť nebo veřejných sportovišť. 
Prostředky z regionálního operačního progra-
mu jim ale mohou pomoci třeba i při moderni-
zaci knihoven, školek nebo domů pro seniory.

Další letošní výzvy
k předkládání projektů

Další výzvy jsou připraveny na období od 
května do července. Budou určeny především 
na takzvané měkké projekty zaměřené na bu-
dování kapacit pro místní rozvoj, informova-
nost a osvětu veřejnosti. Žadatelé v ní mohou 

získat 439 milionů korun. V říjnu až prosinci 
pak přijde na řadu výzva zaměřená na cestov-
ní ruch a regionální dopravní obslužnost. Cel-
kem jsou na toto období připraveny téměř dvě 
miliardy korun.

Aktuální informace o vyhlášených výzvách 
zájemci najdou na internetových stránkách 
www.nuts2severozapad.cz.

Dotace z Regionálního operačního programu Severozápad umožnily obnovu infrastrukury řady měst a obcí. 

Snímek je z rekonstrukce Sokolovské ulice v Karlových Varech.  Foto KL

Hejtman odmítl výroky primátora k zápisu na seznamu UNESCO
Západočeský lázeňský trojúhelník 

má opět šanci dostat se na seznam svě-
tového dědictví UNESCO. Rada města 
Karlovy Vary revokovala své usnesení 
z října 2009, v němž navrhovala  ome-
zit ochranu jen na čtyři památky měs-
ta. „Případné změny v  návrhu už ne-
jsou technicky možné, vysvětlil změnu 
postoje primátor Werner Hauptmann.

Jeho další výrok zveřejněný v tisku, že 
město po celou dobu zápis na seznam 
UNESCO podporovalo a  mělo výhra-
dy jen k technickým detailům, však  vy-
volal ostrou reakci hejtmana Josefa No-
votného.

„Toto konstatování je výsměchem au-
torům myšlenky, stejně tak jako zain-
teresovaným úředníkům Ministerstva 
kultury ČR, Národního památkové-

ho ústavu, ale i  Krajského úřadu Kar-
lovarského kraje, tedy všech, kteří do-
posud věnovali realizaci tohoto zámě-
ru mnoho času a úsilí. Pojem UNESCO 
působí na turisty z celého světa magic-
ky - je známkou mimořádných hodnot. 
Svým pozitivním přístupem bychom 
tedy měli všichni myšlenku zápisu na 
seznam UNESCO podpořit. Ze stra-
ny karlovarského primátora však ne-
jde o podporu, ale spíše o bojkot zápi-
su ve prospěch jiných zájmů,“ prohlá-
sil hejtman.

Odmítl i  obvinění, že kraj se nevě-
noval osvětě k zápisu lázní na seznam 
UNESCO a vedení města si muselo in-
formace kousek po kousku shánět sa-
mo. „Primátorova slova jsou nepravdi-
vá a zavádějící. Kraj už od roku 2006, 

kdy vznikla myšlenka zápisu Karlových 
Varů, Mariánských a  Františkových 
Lázní na seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO, prosazuje nutnost 
zápisu tohoto území jako celku a  ni-
kdy tento svůj názor neměnil. Jde o ce-
lek jak geografi cky příbuzný, tak spoje-
ný historií lázeňství a  léčebnými účin-
ky pramenů. Všechna tři města měla 
od počátku k dispozici odborné posud-
ky a veškeré materiály s důvody k zápi-
su. Na toto téma proběhla řada jednání 
a informativních schůzek,“ napsal kro-
mě jiného hejtman Novotný.

Záměr Karlovarského kraje chránit 
zápisem na seznam světového dědictví 
celá lázeňská centra podpořili odborní-
ci, řada institucí i petice, kterou pode-
psaly přes čtyři tisíce lidí.

Kraj podporuje výstavbu průmyslových zón,

nedokončená R 6 ale brzdí zájem investorů
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1.400,-1.400,-
2.800,-

1.600,-1.600,-
2.900,-

Křeslo
ANDY

Křeslo
BIL

Křeslo
ARNO

Křeslo
IRIS

Křeslo
TIM

Čalouněná souprava JUSTIN

inzerce

Chebská průmyslová zóna je příkla-

dem pro další města. Foto KL

Jakub Pánik

Výzva V termínu 5.-7. 11. 2010 se Karlovarský kraj zúčastní s vlastní expozicí zahraničního veletrhu Reiselust Bremen 
v rámci projektu „Veletrhy cestovního ruchu Karlovarského kraje v roce 2010“. Tento projekt je fi nancován z ROP NUTS 2 
Severozápad. Vyzýváme všechny zájemce o účast na tomto veletrhu, aby kontaktovali do 7. 6. 2010 pracovníky oddělení 
cestovního ruchu na e-mailové adrese epodatelna@kr-karlovarsky.cz.
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Nestalo se! „Ale chvilky to rozhodně ne-
byly příjemné,“ ohlíží se Miloslav Čermák 
za loňským rokem. A jak tomu bude letos? 
Budou konečně i  peníze na rozvoj sociál-
ních služeb? To vše a mnoho dalšího pro-
zradil v našem rozhovoru.

Vraťme se společně do velmi kompliko-
vaného, pro sociální služby, loňského ro-
ku. Co se vlastně stalo a co hrozilo?

Hrozilo výrazné podfi nancování sociál-
ních služeb, protože na všechny kraje bylo 
ve státním rozpočtu vyhrazeno pouze 4,5 
miliardy, přičemž k zajištění řádného fun-
gování sociálních služeb je potřebná částka 
7,1 miliard. Peníze by tak stačily pouze na 
první polovinu roku 2009 a akutně hrozi-
lo, že sociální služby poté výrazně omezí či 
zruší svou činnost a někteří uživatelé soci-
álních služeb by najednou neměli ani stře-
chu nad hlavou.

K tomu ale naštěstí nedošlo. Jako před-
seda Sociální komise Asociace krajů ČR 
jste ve velké míře vedl jednání za všechny 
kraje vy. Jak moc obtížné to bylo?

Zahájil jsem jednání s  tehdejším minis-
trem práce a  sociálních věcí Petrem Ne-
časem o  doplnění peněz do rozpočtu. Je-
ho odmítavé stanovisko se nám podařilo 
zvrátit i  díky demonstracím zástupců so-
ciálních služeb a  tím do pádu vlády ODS 
navýšit rozpočet na 6 miliard korun. Tím 
jsme však problém pouze oddálili, nikoliv 
vyřešili. Průlom nastal až poté, kdy se úřa-
du ujal ministr Šimerka, který si vážný pro-
blém uvědomoval a dokázal s pomocí po-
slanců zejména levice zajistit zbývající pro-
středky. Velmi horké chvilky tak nakonec 
dopadly relativně dobře.Relativně proto, že 
peníze sice chodily, ale nebyly plněny ter-
míny postupných splátek. Řada poskytova-
telů sociálních služeb se tak dostala do vel-
mi špatné fi nanční situace. Z toho jsme se 
poučili v letošním roce a zřídili pro nezis-
kovou sféru speciální překlenovací fond.

Jaký byl přínos Asociace krajů ČR?
Významným přínosem byla zejména 

skutečnost, že jsme mohli jednat za všech-
ny kraje jako celek a vyvíjet tak větší tlak, 
který nakonec vedl k úspěchu. Ve fi nanco-
vání sociálních služeb opravdu číhal ob-
rovský problém a peněz zase nechybělo tak 
obrovské množství, aby nešlo sehnat. Když 
nepostavíme pár kilometrů dálnice, tak to 
všichni, ač ne úplně rádi, přežijeme. Ale 
aby nám staří, nemocní a postižení spolu-
občané končili bez pomoci nebo dokonce 
až na ulici, to přece není možné!

Pro letošní rok je již problém vyřešen? 
Kolik budou mít sociální služby peněz na 
svůj provoz?

Z hrůz roku 2009 jsme se poučili a již ve 
velkém předstihu jsme začali vyjednávat 
fi nance na rok 2010. Výchozí situace byla 
nakonec ještě horší. Ministr fi nancí Edu-
ard Janota totiž plánoval do so ciál ních slu-
žeb pouhé tři miliardy korun a s tím rozpo-
čet prošel Poslaneckou sněmovnou. Díky 
rychlé reakci Asociace krajů ČR se podaři-
lo přes poslance ČSSD prosadit pozměňo-
vací návrh a peníze doplnit. Pro letošní rok 
tak máme fi nance zajištěny, sice na mini-
mální možné úrovni, ale jsou zajištěny. Po-
kud by ale fi nance opět chodily pozdě ja-
ko v loňském roce, vytvořili jsme „Fond na 
udržení provozu sociálních služeb v Karlo-
varském kraji“. Z něj mohou neziskoví po-
skytovatelé čerpat bezúročné překlenova-
cí půjčky, než dostanou fi nance od Minis-
terstva práce a sociálních věci, a díky tomu 
budou veškeré prostředky končit u potřeb-
ných a ne na úrocích v bankách.

Hned po vašem nástupu do funkce se 
vám podařilo získat pro krajské sociál-
ní služby podporu z Evropské unie, mo-
hl byste jí přiblížit?

Hned ve třech projektech se nám podaři-
lo získat peníze z Evropské unie, konkrétně 
na podporu fungování a především rozvoj 
některých sociálních služeb. První z  pro-
jektů je směřován především do oblasti so-
ciální prevence a její dostupnosti pro soci-
álně vyloučené osoby a osoby, které jsou 
sociálním vyloučením ohrožené. Projekt 
má celkovou hodnotu více než 290 milionů 
korun a zajistí nám rozvoj a fi nancování te-
rénních sociálních služeb až do roku 2012. 
Poté budeme usilovat o jeho prodloužení.

Druhý a  třetí projekt mají podobné za-
měření. Jsou určeny na podporu znovu-za-
čleňování osob s duševním onemocněním 
a  mentálním postižením zpět do společ-
nosti. To byl v minulosti velký problém ne-
jen Karlovarského kraje a  především ob-
rovský „dluh“ vůči takto nemocným či po-
stiženým osobám. Nyní se nám jej daří 
„splácet“. 

Projekt na zlepšení péče o osoby s men-
tálním postižením v rámci takzvané trans-
formace pobytových zařízení bude stát té-
měř 40 milionů korun a vynutily si jej okol-
nosti. Bohužel většina objektů s pečovatel-
skou službou v Karlovarském kraji jsou bý-
valé objekty Pohraniční stráže, tedy objek-
ty na polosamotách či přímo na samotách. 
To chceme změnit. Postupnými investi-
cemi chceme vystavět rodinné domky či 

menší bytové domy v zástavbě, kde osoby 
se zdravotním postižením budou mít  veš-
kerou potřebnou péčí a zároveň se tak inte-
grují do okolní společnosti.

Na projekt zlepšení péče o osoby s dušev-
ním onemocněním jsme získali 23,5 milio-
nu korun. Má za úkol přesunout péči o ne-
mocné lidi do jejich přirozeného prostře-
dí. Nevidím důvod, proč by tito lidé měli 
být zbytečně uzavíráni do ústavů, z nichž se 
pak nesmírně obtížně vrací do společnos-
ti. Pokud je to možné, musíme jim pomoci 
v jejich domácím prostředí.

Do vaší oblasti spadá i ožehavá proble-
matika národnostních menšin. Jak se da-
ří zlepšovat služby v této oblasti? 

Problematiku národnostních menšin po-
važuji za velmi důležitou a rozhodně jí ne-
zanedbáváme. Zásluhou velmi dobré spo-
lupráce s  předsedou Výboru pro národ-
nostní menšiny Zastupitelstva Karlovar-
ského kraje Mgr. Holanem i aktivním pří-
stupem zástupců národnostních menšin 
ve výboru se nám podařilo rozvinout řadu 
aktivit a tím lépe začlenit tyto menšiny do 
společenského života v  kraji. Jako příklad 
organizovaných akcí mohu uvést „Den ná-
rodnostních menšin“ či fotografi ckou sou-
těž „Ze života menšin“.

Zasedání Výboru pro národnostní men-
šiny se také aktivně zúčastnili např. bývalý 
ministr vlády ČR pro lidská práva pan Mi-
chael Kocáb a tajemník Rady vlády pro ná-
rodnostní menšiny, RNDr. Milan Pospí-
šil nebo ing. Jan Litomiský, předseda Rady 
vlády pro lidská práva.

V nedávné době se vám podařilo zlepšit 
spolupráci s nestátními neziskovými or-
ganizacemi, které si v minulosti na téměř 
nulovou spolupráci s Karlovarským kra-
jem často stěžovaly…

Především je potřeba si uvědomit, že zá-
stupci nestátních neziskových organiza-
cí jsou lidé, kteří jsou ochotni obětovat 
svůj volný čas pomoci ve prospěch jiných 
potřebných lidí. To je velmi záslužná čin-
nost a je potřeba těmto organizacím pomo-
ci rozvíjet jejich aktivity a především s ni-
mi komunikovat.

Podařilo se nám iniciovat v  radě vlády 
uzavření memoranda o  spolupráci s  ne-
státními neziskovými organizacemi nejen 
na krajské, ale dokonce na celostátní úrov-
ni. K samotnému podpisu memoranda na 
celostátní úrovni došlo v  záři 2009 a  ny-
ní probíhají dílčí podpisy na úrovni kra-
jů. Především v Karlovarském kraji se jed-
ná o významný posun.

Podobně se podařilo navázat spoluprá-
ci i  v  oblasti podpory seniorů. Také zde 
bylo v  září 2009 podepsáno memoran-
dum o spolupráci mezi Radou seniorů ČR 
a Asociací krajů ČR. V nejbližší době se bu-
dou podepisovat vzájemné smlouvy o spo-
lupráci v jednotlivých krajích. Seniory vní-
máme jako občany, kteří se velmi zaslouži-
li o vznik hodnot kolem nás, a je základní 
slušností se o ně ve stáří postarat.

V  nedávné době neprošel poslanec-
kou sněmovnou kvůli obstrukcím jedno-
ho z poslanců ODS zákon, který upravo-
val fungování obecně prospěšných spo-
lečností. Měl zlepšit jejich fi nancování, 
zpřehlednit vedení i následnou kontrolu. 
Jak velký je to nyní problém?

Tento nový zákon by obecně prospěšným 
společnostem výrazně prospěl, především 
v oblasti řízení, fi nancování, a také by sjed-
notil úroveň služeb. Věřím že se celá pro-
blematika dořeší po volbách. 

Jako větší problém vidím problematiku 
novelizace zákona o  sociálních službách. 
Sociální služby byly dosud fi nancovány 
přímo ze státního rozpočtu pomocí do-
tačního řízení Ministerstva práce a sociál-
ních věcí, ale podle novelizace zákona z ro-
ku 2007 by od roku 2012 měly toto fi nanco-
vání převzít kraje. Jenomže nikdo již neře-
kl, kde kraj na tyto služby vezme prostřed-
ky. Navíc se soukromí poskytovatelé soci-
álních služeb vůči tomu bouří, protože ma-
jí strach, že kraj bude preferovat především 
svá zařízení. Očekávám kolem této noveli-
zace ještě bouřlivou diskuzi.

Vaší velkou volební prioritou bylo zalo-
žení tripartity. Subjektu, který by v kraji 
sdružoval odbory, podnikatele a zástup-
ce samosprávy, ve snaze pomoci rozvo-
ji kraje a jeho služeb běžným lidem. Po-
dařilo se?

Ano, podařilo. Tripartita vznikla na ja-
ře roku 2009. Na jednáních se zde setká-
vají zástupci odborů Karlovarského kraje, 
podnikatelů a krajské samosprávy.  Zváni 
jsou též hosté významných subjektů 
případně úřadů regionů jako např. 
ředitelé úřadů práce, investor R 
6 - ŘSD a podobně. Projekt 
má obrovský význam 
především v  komuni-
kaci, díky níž se Kar-
lovarský kraj mů-
že více při-

blížit lidem. V budově krajského úřadu je 
již zřízena kancelář, ve které je vytvořeno 
zázemí pro činnost krajské tripartity a kraj-
ské pobočky Asociace nestátních nezisko-
vých organizací.

O  všech aktivitách tripartity jsou podá-
vány informace prostřednictvím krajského 
internetového portálu, Krajských listů a re-
portážemi v  celoplošných i  re gio nálních 
médiích.

Na jaké zlepšování sociálních služeb se 
mohou jejich uživatelé letos těšit?

Zlepšení je celá řada snad ve všech oblas-
tech. Letošní rok je ale přeci jenom 
trochu ve znamení oprav a re-
konstrukcí sociálních zaří-
zení. Již začátkem letoš-
ního roku jsme otevřeli 
nový pavilon v Domově 
se zvláštním režimem 
v Kynšperku nad Ohří, 
který poskytuje péči jak 
pro seniory, tak pro oso-
by se zdravotním postiže-
ním. Nový pavilon již zahr-
nuje veškeré standar-
dy moderní do-
by. V  sou-

sedním objektu nyní probíhá rekonstruk-
ce koupelen, která bude dokončena ještě 
letos. Postupná rekonstrukce po jednotli-
vých podlažích probíhá také v domově pro 
seniory Spáleniště v Chebu a stejným způ-
sobem je připravována modernizace soci-
álního zařízení na Skalce v Chebu. Domov 
se zvláštním režimem „Matyáš“ v  Nejdku 
získá letos novou střechu za deset milionů 
korun a velice důležitou akcí, která se nyní 
připravuje, je také přestavba zařízení Soko-
lík v Sokolově.

Klíčovou záležitostí bude rozjezd pro-
jektu Transformace pobytových zařízení 

v kraji, na který jsme získali pro-
středky z Evropské unie. Sou-

časně se také připravují žá-
dosti o  poskytnutí fi -
nančních prostředků 
z  EU na zateplení ně-
kterých objektů sociál-
ních zařízení.
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Horké téma: senioři, sociální služby a peníze
Vede jeden z nejžhavějších resortů v Karlovarském kraji - sociální 

služby a vstup do vysoké krajské politiky mu usnadněn rozhodně 

nebyl. Pro třiačtyřicetiletého náměstka hejtmana Miloslava 

Čermáka začal hned první povolební rok pekelným oříškem. Ze 

státního rozpočtu měly sociální služby získat na svůj provoz jen  

60% potřebných fi nancí a akutně hrozilo, že řada zařízení pro 

seniory či tělesně postižené ukončí během roku 2009 svůj provoz.

inzerce

NOVINKANOVINKA
VÝKUP STARÉHO PAPÍRUVÝKUP STARÉHO PAPÍRU

za  ct./1 kg (cca 1,40 Kč/kg).

Fa Schrottmobil, Talsperrstr. 4
08606 Oelsnitz, Německo

tel. 0049/176-21793134.

Otevřeno po-pá 9-18, so 9-13 hod. 

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, 
poskytuje své služby seniorům v jednolůžkových 

pokojích s vlastním sociálním zařízením. Výhodou 
jsou krátké čekací lhůty, pečujeme zejména o klienty 

s těžkou a úplnou závislostí na péči druhé osoby.

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

www.domovkynzvart.cz

 
 

 

SKA Group, s.r.o. 
Tepelská 551/5 

353 01 Mariánské Lázně 

Provozní doba: 
 Po-Pá: 7.00 – 17.00 hodin 
 Neomezeně pro smluvní zákazníky 

Aktuální ceny a vše potřebné najdete na našich internetových stránkách 
www.ska-group.cz 

Miloslav Čermák 
Třiačtyřicetiletý Miloslav Čermák se narodil v městečku Ledeč nad Sázavou na Českomoravské vysočině, kde stále bydlí 
jeho maminka i sestra. Jako absolvent stavební průmyslovky začal pracovat v pozici stavbyvedoucího. V roce 1992 pře-
sídlil do Sokolova a od roku 1996 pracoval až do svého zvolení náměstkem hejtmana Karlovarského kraje v Elektrárně Ti-
sová na pozici specialista v oboru bezpečnosti, požární prevence a koordinace staveb.
Miloslav Čermák je ženatý a má dvě děti. Manželka je učitelkou, dcera Michaela studuje na gymnáziu a syn Miloslav na-
vštěvuje základní školu. „Rodina je pro mě tím nejcennějším, co jsem v životě zatím získal,“ hrdě hlásá. Sám sebe pova-
žuje spíše za pasivního fanouška sportu. Ve volném čase si přes to rád zahraje volejbal, nyní mu však na něj nezbývá čas 
stejně jako na rybaření, kterému propadl již v osmi letech.
Je členem ČSSD, za kterou byl zvolen v roce 2008 do zastupitelstva Karlovarského kraje a posléze se stal náměstkem 
hejtmana pro sociální záležitosti a neziskové organizace. Také je členem fi nančního výboru města Sokolov, místopředse-
dou Krajského výkonného výboru ČSSD a předsedou Městské organizace ČSSD Sokolov. V Asociaci krajů ČR je předse-
dou Komise Rady AKČR pro sociální záležitosti.

Společnost ŽURNÁL MEDIA a.s. hledá kandidáta na pozici:

REDAKTOR -KA
Požadujeme: VŠ nebo SŠ, výbornou znalost ČJ, 

všeobecný přehled, orientaci v regionu

Nabízíme: pestrou a zajímavou práci v perspektivní společnosti,
odpovídající platové ohodnocení, mobilní telefon

Více informací na tel. 354 597 403 nebo e-mail: info@zurnalmedia.cz
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Rozvojový dopravní svaz (RDS) 
připravuje pro občany a návštěvní-
ky Karlovarského kraje akci s názvem 
„Den veřejné dopravy - 10 let Egro-
Netu“.

V sobotu dne 29. května 2010 bude 
zavedena bezplatná doprava jak mo-
derními, tak i historickými vozidly na 
zvláštních vlakových a autobusových 
linkách s označením A až M k vybra-
ným památkám a zajímavým místům 
Karlovarského kraje.

Zvláštní linky budou vyjíždět z ter-
minálu dolního nádraží v Karlo-
vých Varech, z autobusového nádra-
ží v Chebu a Sokolově a od železnič-
ní stanice Mariánské Lázně. Zvole-
nými památkami jsou hrad a zámek 
Bečov nad Teplou, hrady Loket, See-
berg, Hartenberg, Hauenštejn (Horní 
Hrad), zámky Lázně Kynžvart a Chy-
še, Klášter Teplá, přírodní rezerva-
ce SOOS, průmyslová vyhlídka lomů 
Družba a Medard, naučná stezka a lo-
vecký zámeček Kladská, Statek Ber-
nard v Královském Poříčí.

Kromě zvláštních vlaků a autobusů 
bude možné využít i pravidelné vla-
ky a autobusové linky veřejné dopra-
vy, na kterých bude platit v uvedený 
den jednodenní jízdenka EgroNet vý-
jimečně pro dvě dospělé osoby a čtyři 
děti do věku 14 let včetně.  

Hlavní atrakcí pro cestující veřej-
nost bude určitě jízda parního vlaku 
Českých drah z Mariánských Lázní 
do Bečova nad Teplou a zpět, dále jíz-
da fotobusu k tomuto parnímu vlaku 

z Františkových Lázní, Chebu, Mari-
ánských Lázní do Teplé a Bečova nad 
Teplou. Také jízda historického auto-
busu Škoda 706 RTO společnosti Au-
tobusy Karlovy Vary, a.s. na trase ze 
Sokolova přes Loket do Bečova nad 
Teplou bude velmi zajímavá.

Každý cestující při nastoupení do 
dopravního prostředku na zvláštních 

linkách obdrží pamětní jízdenku, kte-
rou se prokáže u vstupu na památky, 
kde může využít dohodnuté zlevněné 
vstupné nebo si bude moci prohléd-
nout za běžné vstupné prostory, kte-
ré nejsou obvykle součástí zvolených 
prohlídkových okruhů. 

Projekt se koná ve spolupráci s Eu-
regiem Egrensis a je hrazen z Evrop-

ského fondu pro regionální rozvoj 
z programu Cíl 3, který podporuje 
přeshraniční spolupráci mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sas-
ko, a dále za přispění Karlovarského 
kraje. Proto neváhejte, přijďte a udě-
lejte si krásný výlet. Další informace 
najdete na www.egronet.cz.

Ing. Pavel Bohánek, předseda RDS
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Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém 

čísle byla „Básník Johann Wolf-
gang Goethe“.

Gratulujeme výhercům, který-
mi se stali Ladislav Filip ze Soko-
lova, Marie Illichová z Františko-
vých Lázní a ing. L. Vlach z Kras-
lic. Všem zasíláme publikace 
o Karlovarském kraji.

V rámci našeho křížovkářské-
ho putování po památkách ten-
tokrát zamíříme do Chlumu Sva-
té Maří na Sokolovsku.

První zmínka o obci pochá-
zí z roku 1341. Osídlení místa je 
však mnohem starší. Ve 13. sto-
letí zde stála socha Panny Ma-
rie a dřevěná kaple. Tu nahra-
dil kolem roku 1400 kamenný... 
(viz tajenka) a Maří Magdalény. 
O poutníky, kteří přicházeli do 
Chlumu, se starali členové řádu 
Křížovníků s červenou hvězdou 
a ti poblíž kostela založili osadu.

Správné znění tajenky zasílej-
te mailem nebo poštou na kon-
takty uvedené v tiráži na str. 8, 
poštu směřujte na Tiskový od-
bor kraje. 

Za památkami pojedeme 29. května zdarma
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Bečovský hrad Foto KL

Křest monografie o relikviáři odstartoval rok svatého Maura
 Hejtman Josef Novotný se na hra-

dě a zámku Bečov zúčastnil slav-
nostního křtu monografie o relik-
viáři svatého Maura. Spoluautorem 
publikace je vedle památkářů také 
vedoucí týmu kriminalistů, který po 
památce pátral, František Maryška.

Relikviář sv. Maura, který je ozna-
čován jako druhá nejcennější tuzem-
ská památka po korunovačních kle-
notech, byl nalezen před pětadvaceti 
lety v zásypu hradní kaple. 

Kriminalisté rozjeli pátrání poté, 
co americký občan Danny Douglas 
na československé ambasádě ve Víd-
ni nabízel na tehdejší dobu nemalou 

částku za možnost vývozu blíže ne-
určené památky.

Rozjelo se pátrání, které krimina-

listy nasměrovalo na Bečov. Gratu-
lovat k úspěchu si mohli 5. listopa-
du 1985.

V následujících letech měli relik-
viář v péči restaurátoři, veřejnost ho 

proto v celé jeho kráse poprvé spatři-
la až v roce 2002. 

Kromě stotřicetistránkové publi-
kace o relikviáři byl na slavnosti po-
křtěn také multimediální CD ROM 
s autentickými záběry z vyzvedává-
ní památky.

V roce 25. výročí jejího nalezení, 
který Národní památkový ústav vy-
hlásil rokem svatého Maura, se usku-
teční ještě celá řada kulturních a spo-
lečenských akcí. V květnu se napří-
klad veřejnost může těšit na mimo-
řádné prohlídky po stopách relikviá-
ře. Průvodcem při nich bude bečov-
ský kastelán Tomáš Wizovský.

KNIHA REKORDŮ
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Popovský jasan
Nadace Partnerství za několik dní 

uzavře nominace do dalšího, již de-
vátého ročníku soutěže o nejsympa-
tičtější strom České republiky. V je-
ho prvním ročníku byl nejúspěšněj-
ším kandidát z Karlovarského kraje.

Stromem roku 2002 se stal jasan 
v bývalé obci Popov u Jáchymova. 
Přibližně 200 let starý jasan ztepilý  
s obvodem kmene (ve výšce 130 cm) 
6 469 cm přitom není největším stro-
mem v této lokalitě, tím jsou dvě lípy 
srdčité s obvodem kmene 943 a 907 
cm, které jsou zároveň největšími li-
pami v celém Krušnohoří.

Velice úspěšný byl hned v následu-
jícím roce Pastýřský buk v osadě La-
zy v CHKO Slavkovský les (2. místo, 
asi 200 let starý buk lesní). V dalších 
ročnících obsadily stromy nomino-
vané z kraje třikrát čtvrté místo - 
v roce 2004 kaštanovník jedlý z Da-
mic, v roce 2005 Maxův klen u Kozí-
ho potoka (asi 150 let starý javor klen 
v Potůčkách) a v roce 2006 Jasan pa-
na Šolce v Chodovské Huti u Tří Se-
ker (130 let starý jasan ztepilý). 

Pak už se mezi finalisty žádný 
strom z Karlovarského kraje nedo-
stal, někdy i proto, že je nikdo do 
soutěže nenominoval. Pozoruhod-
ných stromů, které by si to zaslouži-
ly, je přitom celá řada - viz přehled na 
internetových stránkách Muzea So-
kolov (http://www.omks.cz). 

Více informací o soutěži naleznete 
na www.stromzivota.cz/anketa.

Popovský jasan

Putování ovcí
napříč krajem

Stádo deseti ovcí bude 19.-27. červ-
na putovat z Valče přes Žlutice a Ja-
kubov na Horní hrad. Průvodci mu 
budou klienti žlutického výchovné-
ho ústavu, na které zase budou do-
hlížet jejich výchovní asistenti.

Cílem akce je upozornit na pokles 
biodiverzity a umožnit provinilcům 
trávit svůj čas motivujícím způso-
bem. Zároveň je to první etapa pou-
ti chovanců ze Žlutic do Santiaga de 
Compostela, takzvané Svatojakub-
ské cesty. Některé země západní Ev-
ropy dávají mladistvým trestancům 
vybrat, zda nastoupí do „pasťáku“ 
nebo vyrazí na pouť.

Cílem akce je poukázat na nebla-
hé snižování druhové rozmanitosti 
v evropské krajině. Čím méně dru-
hů rostlin a živočichů se v dané lo-
kalitě vyskytuje, tím je zranitelnější. 
Na opak zvyšování pomáhá krajině 
bránit se suchu nebo naopak příva-
lům deště, uchycení invazních druhů 
či degradující lidské činnosti.

Na program tří zastávek je zvána 
veřejnost:  V neděli 20. 6. kolem obě-
da na náměstí ve Žluticích, ve čtvrtek 
24. 6. dopoledne na Vlnařský work-
shop na statku Jakubov a konečně 
v pátek 25. 6. odpoledne na besedu 
na Horním Hradě u Stráže nad Ohří.

Organizátorem akce je občanské 
sdružení AREA viva sídlící ve Valči, 
v jihovýchodním cípu Doupovských 
hor. Stádo je doma tamtéž na ekolo-
gické farmě. 
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inzerce

Karlovarský kraj bude letos již šes-
tým rokem pokračovat ve spolupráci 
se společností EKO-KOM na projek-
tu podpory třídění odpadu v  obcích, 
školách i domácnostech. K obyvatelům 
kraje by se také mělo dostat co nejví-
ce informací o možnostech zpracování 
a využití vytříděného odpadu.  

Celkové náklady na projekt činí 6 mi-
lionů korun, z  toho Karlovarský kraj 
zaplatí 1, 5 milionu korun. Kampaň je 
rozdělena na několik dílčích částí, kte-
ré obsahují aktivity zaměřené na různé 
oblasti. Pro 121 obcí zapojených v sys-
tému EKO-KOM jsou připraveny sběr-
né nádoby na dovybavení kontejnery 
pro separovaný odpad. Obcím je také 
určena soutěž Liga odpadů, o níž infor-
mujeme níže.

V rámci  projektu si budou moci obce 
nakoupit a  nechat instalovat vhodné 
nádoby pro sběr využitelných složek 
odpadu, tedy papíru, skla a plastu. Ob-
cím jsou poskytovány sběrné nádoby 
na vytříděné komodity odpadů zdar-
ma. „Na základě podmínek společnosti 
EKO-KOM, bude každá obec či město 
od 500 a více obyvatel povinna za kaž-
dé dvě obdržené sběrné nádoby z pro-
jektu se společností EKO-KOM zakou-
pit či pronajmout pro svůj systém od-
padového hospodářství do jednoho 
roku vždy jednu sběrnou nádobu na 
separovaný odpad,“ uvedl krajský rad-
ní Jaroslav Bradáč.

U  menších obcí pod 500 obyvatel 
budou nádoby zapůjčeny i  bez náku-
pu nebo pronájmu jedné vlastní. „Je-
dinou podmínkou pro poskytnutí ná-
dob je uzavření smlouvy se společnos-

tí EKO-KOM,“ doplnil Bradáč. Jed-
ná se o smlouvu o výpůjčce, na zákla-
dě které společnost EKO-KOM zdar-
ma zapůjčí obci sběrné nádoby. Na zá-
kladě uzavřeného smluvního vztahu se 
budou sběrné nádoby instalovat na ur-
čená místa dle potřeb obce. „Poskytnu-
té nádoby z projektu budou typově ob-
dobné jako ty, které obce pro sběr vy-
tříděných složek odpadů běžně použí-
vají. Budou tedy respektovat individu-
ální obecní systémy,“ vysvětlil Bradáč.

„Pro školy připravujeme exkurze do 
Centra ekologické výchovy odpado-
vého hospodářství v  Černošíně, kte-
ré měly minulý rok velký úspěch. Pro 
letošní rok bylo na organizování stu-
dijních výletů do Černošína uvolněno 
600 tisíc korun. Žáci přímo na místě na 
vlastní oči vidí, co se s  odpadem děje 

a  jak se dá po vytřídění dále využít,“ 
sdělil krajský radní Jaroslav Bradáč.

Chystá se také vyhlášení výtvarné 
soutěže pro školy, nová témata a  vý-
tvarné okruhy budou rovněž uveřej-
něny na stránkách kraje. „O  detailech 
a podmínkách soutěže se žáci a ředite-
lé škol dozví nejen z našich stránek, ale 
také z e-mailu díky nově zřízené mailo-
vé službě,“ doplnil radní.

Tento systém informování zavedl od 
Nového roku odbor životního pro-
středí a  zemědělství. Zabezpečí se tak 
informace o  novinkách a  nabídkách 
v oblasti EVVO přímo pro pracovníky 
zajišťující ekologickou výchovu na ško-
lách. Děti jistě uvítají i  oblíbenou po-
hádku s  ekologickou tématikou Hu-
debního divadla Libora Baláka z  Kar-
lových Varů.

Již 19. ročník Karlovarské stavební vý-
stavy FOR ARCH 2010 se bude konat ve 
dnech  3.-5. června 2010 v nové hale KV 
Arena v Karlových Varech, letos na téma 
Energeticky úsporná výstavba.

Každoročně se na výstavě lze seznámit 
s  vývojem stavebních materiálů, s nový-
mi technologiemi i s novými výrobky čes-
kých i zahraničních fi rem. 

Souběžně se ve dnech 3.-5. června 2010 
uskuteční 7. ročník výstavy „Bydlení, vol-
ný čas a životní styl“, jehož tématem bude 
úsporné bydlení.

Tato navazující výstava získala zájem 
u návštěvníků i vystavovatelů - řemeslní-
ků, podnikatelů, kteří mají zajímavé pro-
dukty či služby. I proto se bude konat le-
tos její další pokračování.

Témata výstavy zahrnují široký rozsah 
témat - bydlení, interiéry, vybavení do-
mů, interiérů apod.

Výstava bude umístěna v  hlavní ha-
le KV Areny, hlavní vstup na výstaviště 
bude z rampy na severní straně haly. Na 
venkovních plochách v  sousedství ha-
ly najdou návštěvníci venkovní expozice 
a bude zde po dva dny probíhat regionál-
ní kolo soutěžní přehlídky řemesel v zed-
nických a truhlářských oborech.

V  prostoru výstaviště budou předsta-
veny stavby a projekty, které soutěží o ti-
tul „Nejlepší stavba“ a „Nejlepší projekt“ 

Karlovarského kraje za uplynulý rok.  Ná-
vštěvníci výstavy uvidí co se postavilo 
v Karlovarském kraji i to, co se bude tepr-
ve stavět; zároveň zde budou mít všichni 
první dva dny možnost veřejného hlaso-
vání přes internet.

Ve čtvrtek 3. června od 14.30 ho-
din proběhne podpisová akce hokejistů. 
V sobotu 5. června odpoledne přijde řada 
na losování tomboly o ceny od vystavova-
telů. Výstaviště bude otevřeno pro veřej-
nost po všechny tři dny od 9 do 18 hodin, 
vstupné pro dospělé je 40 Kč, zlevněné 20 
Kč. Tento ročník výstav je opět určen pro 
celou rodinu. 

Pořadatelem Karlovarské stavební vý-
stavy FOR ARCH je Regionální staveb-
ní sdružení Karlovy Vary ve spolupráci 
s ABF a.s. Praha a dalšími partnerskými 

stavebními organizacemi. Podrobnosti na 
http://vystavy.karlovarska.net

Součástí výstav FOR ARCH  a BYDLE-
NÍ 2010 jsou doprovodné programy:
• 15. ročník regionálního kola soutěžní 

přehlídky řemesel SUSO v  oboru zed-
ník, truhlář (3.-4. 6. 2010 v  areálu vý-
staviště)

• 14. ročník soutěže středních průmyslo-
vých škol stavebních (3.-4. 6. 2010)

• soutěž o velkou cenu 19. ročníku Karlo-
varské výstavy stavebnictví

• společenský večer všech vystavovatelů 
a představitelů společenského a politic-
kého života, který je nedílnou součástí 
výstav, se bude konat 4. 6. 2010 v pro-
storách KV Aréna

• 10. ročník soutěže „STAVBY KARLO-
VARSKÉHO KRAJE“ s  předvedením 
staveb realizovaných v  minulém roce, 
zároveň pokračujeme v prezentaci pro-
jektů staveb, které jsou připravovány 
k realizaci 

• Autogramiáda hokejistů A-mužstva HC 
Energie Karlovy Vary

• 15. ročník Mezinárodní konferen-
ce „Městské inženýrství 2010“ s  téma-
tem „Bylo tady město, krajina…“ (11. 6. 
2010 v LH Th ermal)

• Tenisový turnaj Liapor Cup 2010
  Ing. Anna Vlášková,
manažer RSS K. Vary

Vaginální mykóza (známá také 
jako kvasinková infekce nebo kan-
didóza) je nejčastějším onemocně-
ním, kvůli kterému ženy navštěvují 
ordinaci gynekologa. Tři ze čtyř žen 
ji prodělají alespoň jednou za život, 
téměř polovina z nich ji dostává 
opakovaně. 

Obtíže se dostavují 

zejména v létě

Zatímco pro většinu běžné popu-
lace je léto obdobím pohody a rela-
xace, kdy si lze bezstarostně odpo-
činout od každodenního shonu a 
stresu, ženy, které trápí opakované 
vaginální mykózy, vstupují do léta 
s obavami a celou řadou nepříjem-
ných omezení. K hlavním rizikovým 
faktorům vzniku mykóz totiž patří 
koupání v chlorované vodě a teplé 
a vlhké prostředí, zejména nošení 
mokrých plavek či upnutých ne-
prodyšných kalhot například při 
jízdě na kole, kdy se intimní oblasti 
snadno zapaří. Nebezpečná může 
být jakákoliv nečistota, avšak ani 
s hygienou se to nemá přehánět. 
Časté mytí zase narušuje přiroze-
né prostředí pochvy. A i když se 
opakovanými mykózami sužovaná 
žena snaží dávat pozor, mnohdy se 
v létě opětovnému výskytu tohoto 
onemocnění stejně nevyhne.

Velkým problémem je, když 

se mykóza vrací a opakuje

K léčbě akutních vaginálních my-
kóz jsou běžně používány léky a 
přípravky – tzv. antimykotika. Mno-
ha ženám se však mykózy včetně 
velmi nepříjemných potíží, jako 
jsou svědění, výtok, pálení, bolest 
při pohlavním styku nebo bolest 
při močení, i po této léčbě neustále 
vracejí. Za opakování nemoci často 
může oslabená imunita. V takovém 
případě je třeba organizmu pomo-
ci, aby se onemocnění pokud mož-
no neopakovalo. 

Vhodné řešení – podpůrná 

léčba Wobenzymem

Potvrzují to výsledky projektu na 
7 ambulantních gynekologických 
pracovištích v ČR. Bylo sledováno 
62 žen, které v průběhu jednoho 
roku i přes poskytování standard-
ní antimykotické léčby ve formě 
čípků, mastí nebo tablet prodělaly 
mykózu čtyřikrát až devětkrát. V 
následujícím roce po zahájení pod-
půrné léčby Wobenzymem u všech 
sledovaných pacientek došlo k vý-
znamnému zlepšení: 39 žen – dvě 
třetiny ze všech – zůstalo zcela bez 
mykóz, 17 pacientek mělo mykózu 
pouze jednou. U zbývajících šesti 
žen počet mykóz poklesl více než 
o polovinu. 

Vychutnejte si léto!

Ženy zařazené do projektu uží-
valy Wobenzym v dávce 2x8 dražé 
denně po dobu 10 týdnů. Samo-
zřejmě že i přes tuto podpůrnou 
léčbu je zapotřebí v létě dodržovat 
nezbytná hygienická a další opatře-
ní, aby se možné riziko vzniku vagi-
nálních mykóz snížilo na minimum. 
Jestliže Vás však trápí opakované 
vaginální mykózy a chcete si léto 
prožít pokud možno bez nich, je 
vhodné užívat Wobenzym s dosta-
tečným předstihem tak, aby došlo 
k nezbytnému posílení oslabené 
imunity – jedné z hlavních příčin 
opakování této nemoci. 

     
Wobenzym je lékem registrova-

ným Státním ústavem pro kontro-
lu léčiv. Jeho léčebné účinky jsou 
prokázány řadou kontrolovaných 
klinických studií. Ve světě si ho lidé 
kupují už přes čtyřicet let. Jen v 
České republice ho každý rok užívá 
více než sto tisíc zákazníků, mnozí z 
nich opakovaně.

                                     
Více informací na: 
www.wobenzym.cz

 P.R.

Wobenzym je tradičním lékem z přírod-
ních zdrojů k vnitřnímu užití. Pečlivě pro-
čtěte příbalovou informaci. Při těhotenství 
a v průběhu kojení vždy konzultujte užívání 
Wobenzymu s lékařem.

Trápí Vás opakované vaginální mykózy?
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Stavební výstava FOR ARCH 2010 a výstava
Bydlení, volný čas a životní styl v KV Areně

Změny v programové skladbě i v dílčích specifi kacích jednotlivých akcí vyhrazeny. Přehled akcí je průběžně aktualizován. Podrobnosti k jednotlivým akcím 
najdete v rubrice Akce a programy na webu www.kvarena.cz, zařazované aktuality pak pod odkazem Aktuálně-Aktuality.

21. – 23.5. KVALIFIKACE NA ME VE VOLEJBALE ŽEN Mezinárodní kvalifi kační turnaj na ME ve volejbale žen

29. – 30.5. JEDETO2010 Regionální výstava s programem pro celou rodinu

29. – 30.5. KV ARENA DĚTEM Zábavný program k MDD (souběžně s JEDETO2010)

3. – 5.6. FOR ARCH KARLOVY VARY 2010 19. ročník největší tradiční kontraktační a prodejní výstavy v regionu

4.6. VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
4. setkání karlovarské veřejnosti s poskytovateli sociálních služeb – 
s doprovodným programem. Koná se na tréninkové hale – souběžně 
s akcí FOR ARCH KARLOVY VARY 2010. Vstup zdarma

8.-10.6. 3D KINO KV ARENA 3D fi lmové novinky v KV Areně – pro veřejnost i pro školy 

12.6. 
DIAMONDS FIGHTS – SOUBOJ TITÁNŮ 
– GALAVEČER BOJOVÝCH UMĚNÍ

Mezinárodní turnaj šampionů bojových umění fullkontaktních 
sportů – K1, MMA, KYOKUSHIN KARATE, PROFI BOXU a KICK BOXU

25. – 27.6. MEZINÁRODNÍ TURNAJ V BASKETBALU ŽEN Mezinárodní turnaj za účasti reprezentace ČR

5.7. FESTIVALSENSATION – DANCE & NIGHT! Jedinečná festivalová noc plná té nejlepší taneční muziky

7.7. FESTIVALOVÁ NOC V KV ARENĚ Right Said Fred, Petr Kotvald, Standa Hložek – s kapelou, Holki

Proč  
� rozhodujete se pro smysluplnou 

investici do vašeho bydlení? 

         je správná volba
� okno         s trojsklem izoluje jako 

cihlová stěna tloušťky 1100mm

� 6 komor, ani méně ani více

V Á Š  N E J B L I Ž Š Í  V Ý R O B C E

Kalibra Nova, Hroznětínská 183
Karlovy Vary - Otovice, 362 32

Tel.: 353 505 515, www.kalibra.cz
CZ SK

prospekt bezplatně zašleme

volejte zdarma

800 100 414

CHEB
Joštova 1, U Hilárie 3

tel./fax: 354 430 011-3

SOKOLOV
Stará Ovčárna 2146
tel./fax: 352 600 539

K. VARY
Chebská 113

tel./fax: 353 585 370

M. LÁZN
výstava v areálu A2000

Plzeňská 608/17
tel.: 774 109 913 www.algon.cz

MAZDA 2MAZDA 2

až —23 %

MAZDA 3
MAZDA 3

až —21 %

fordford
fUSIONfUSION

až —26 %

fordford
FocusFocus

až —21 %

mitsubishi
mitsubishi

coltcolt

až —20 %

mitsubishi
mitsubishilancer
lanceraž —21 %

hyundai
hyundaii 10i 10klima a 5 letzáruka zdarma
hyundai
hyundaii 20i 20klima a 5 letzáruka zdarma
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S výchovou k třídění odpadů je nutné začínat již v útlém věku. Dětem v ma-

teřské škole o ní vypráví i krajský radní Jaroslav Bradáč. Foto KL

Kraj a EKO-KOM opět spolupracují

Karlovarský kraj a společnost EKO-
KOM vyhlašují v rámci kampaně na 
podporu třídění odpadu soutěž obcí 
s  názvem Liga odpadů. Soutěž bude 
probíhat ve dvou kategoriích, obce do 
tisíce a nad jeden tisíc obyvatel.

 Vítězové, první tři obce v každé ka-
tegorii, obdrží zajímavé fi nanční od-
měny. Do soutěže budou zařazeny 
všechny obce, které jsou zapojené 
v systému EKO-KOM.

Podmínkou účasti je vyplnění při-
hlášky a  dotazníku a  jejich odeslání 
do 31. 7. 2010 na adresu: Václav Mar-
šík, regionální manažer EKO-KOM, 
a.s., P. O. Box 83, 344 01 Domažlice.

Přihláška s  dotazníkem je uveřej-
něna na internetovém portálu www.
kr-karlovarsky.cz v  záložce Život-
ní prostředí. Hodnocení bude pro-
vedeno podle pěti kritérií - výtěžnost 
za druhé pololetí 2009 a  první roku 
2010 v jednotlivých komoditách, hus-
tota sběrné sítě, počet vykazovaných 
komodit, informování obyvatelstva 
a  vlastní aktivity. Slavnostní předání 
cen proběhne v prosinci 2010.

Startuje nový ročník soutěže obcí Liga odpadů

krajske _listy_2010_05.indd   6 19.5.2010   7:34:10



Nemáme-li dopadnout jako Řeko-
vé, pak budeme muset radikálně oto-
čit systémem hospodaření státu. Ana-
lytici Hospodářských novin spočítali 
dopady ekonomických volebních pro-
gramů pěti největších stran (ČSSD, 
ODS, TOP 09, KSČM, Věci veřejné). 
A výsledek? Program TOP 09 by zda-
leka nejvíc snížil schodek státního roz-
počtu.

Toto konstatování expertů je sice 
pěkné, ale záleží na voličích. Občas 
slyším názor, že volby vyhrávají líbivá 
hesla, jako zrušení třicetikorunového 
poplatku u lékaře, třináctý důchod, ne-

bo agresivní pokřiky typu strašení lidí 
vyhazovem z práce bez udání důvodu. 
Možná, že zrušení poplatku opravdu 
sociálním demokratům vyhrálo kdysi 
volby, ale to byla jiná doba.

Přesto i  dnes populistické nesmysly 
útočí na voliče, obyčejné lidi. Nevěřte 
jim! Sliby, jako bezplatné zdravotnic-
tví a  třinácté důchody, jsou cestou do 
pekel, nehledě na to, že označení „pro 
obyčejné lidi“, mne uráží.

Každý z nás je člověk jedinečný a ne-
obyčejný. Navíc vím, že lidi nejsou 
hloupí a minimálně tuší, že tu něco ne-
hraje. Nakonec, Maďaři to po mnoha-
leté vládě socialistů pochopili a zvoli-
li konzervativce. Problém je v tom, že 
jim to došlo až ve chvíli, kdy se jejich 
státní pokladna zhroutila.

Přestože krize zasáhla i naši zemi, je-
jí skutečný dopad (zatím) není tak dr-
tivý. Nemyslím si ale, že bychom kvů-
li tomu museli spadnout až na úplné 
dno, abychom to pochopili. Změnit to 

můžou už tyto parlamentní volby, když 
budeme volit odpovědně!

TOP 09 už mimochodem jeden skvě-
lý volební výsledek zaznamenala mezi 
mladými středoškoláky. V  tzv. „stu-
dentských volbách“ to u  mladých li-
dí vyhrála TOP 09 na celé čáře. Mla-
dí vědí, že to chce změnu, a je to dob-
rým znamením pro budoucnost! Řešit 
státní rozpočet ale musíme okamžitě. 
Vždyť jenom v tomto roce zaplatí náš 
stát cca 70 miliard korun pouze na ná-
klady spojené se státním dluhem.

To je neuvěřitelná částka, jejíž vhod-
nější využití by se jistě našlo například 
ve zdravotnictví nebo v  dopravní in-
frastruktuře.

TOP 09 přichází možná až s  radi-
kálním řešení snížení schodku státní-
ho rozpočtu, ale bez odvážných roz-
hodnutí to nepůjde a systém dříve či 
později zkolabuje. Je tedy jen a  jen 
na nás, zda si necháme dluhy přerůst 
přes hlavu.
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Přerostou nám dluhy přes hlavu? Dříve, než si myslíte!

ING. Josef Malý,
krajský zastupitel za TOP 09

Volby do Poslanecké sněmovny PČR 
jsou opět tady. Chtěl bych se zamys-
let nad tím, jak dál po volbách. Tak ja-
ko v minulosti bude za Karlovarský kraj 
zvoleno do zákonodárného sboru prav-
děpodobně pět poslanců.

Volební klání přináší mnoho informa-
cí o  samotných kandidátech i  o  voleb-
ních programech, které jednotliví kandi-

dáti prosazují. Zdá se, že to všichni myslí 
dobře a udělají vše pro svého voliče, kte-
rý jim vhodí do urny svůj hlas. Služba 
v pokoře k voliči je to, co mnoho z nás 
přesvědčí, abychom se voleb zúčastnili. 

Po náročném předvolebním marato-
nu se spočítají hlasy a je na čtyři roky vy-
staráno. A volič postupně,  během příš-
tích 48 měsíců zjišťuje, že se jen zřídka-
kdy potká se svými zástupci  zákono-
dárného sboru a že koneckonců ani ne-
ví, jakou práci vykonali pro něho samot-
ného, popřípadě čím pomohli regio-
nu, který  v hlavním městě reprezentu-
jí. Zapomenou, že jeden z nich je z ne-
dalekého Chodova, že další je v předsta-
venstvu VZP, která nemravně sebrala ja-
ko jedinému z krajů místo ředitele kraj-
ské pobočky, že třetí je z Chebu a úspěš-

ně reprezentuje Českou republiku do-
ma i v zahraničí v oblasti letectví a kos-
monautiky atd. Tento trend by se měl po  
volbách podstatně změnit.

Krajská vláda sociálních demokratů 
a komunistů bude daleko důrazněji vy-
žadovat od zástupců regionu intenzivní 
spolupráci a  podporu, bude vyžadovat 
od poslanců solidaritu s regionem a žá-
dat na nich výsledky jejich práce.

Ať je někdo rudý, modrý, oranžový 
nebo třeba fi alovozelený měl by, v  zá-
jmu Karlovarského kraje a  jejich obča-
nů, spojit síly a táhnout káru za jednu oj. 
Vždyť společně to jde vždycky lépe.  

S úctou k voličům i ke zvoleným po-
slancům  

 Mgr. Jaroslav Borka,
náměstek hejtmana

Společně to jde vždycky lépe

inzerce

Máme před volbami, což je doba 
k  zamyšlení - něco jako před Silves-
trem. Bilancování a  sliby. Tyto  vol-
by, protože jsou parlamentní, posunu-
jí vážnost situace až do úrovně státních 
zájmů. Jistě tedy vnímáte, že zájem 
„státu“ je neměnit zaběhnuté pořádky.

Osobně se nedomnívám, že reál-
ná podoba státu odpovídá předsta-
vám jeho občanů, ale že je kolbištěm 
těch, kteří disponují mocí, penězi a vli-
vem. Tento „stát“ je tvořen personální 
V.I.P. strukturou, soustřeďující se v se-
bestředných strukturách, opevněných 
informačními sítěmi, fi nančními to-
ky, výhodami, vzájemně se korumpu-
jící a je bedlivě střežen policií, proku-
raturou i justicí. 

Občana tak drží pěkně na uzdě 

a v dostatečném odstupu od sebe. Ty-
to struktury „státu“ totiž na demokra-
tických strukturách státu leží jako ra-
kovinná síť.

Občan jako takový je však obdařen 
volební mocí. Je to moc, která může 
alespoň trošku mocí „státu“ zachvět. 
Proto se „stát“ čile činí, aby své zájmy 
uhájil, proto jistě ani vy nepřehlížíte, 
jak rafi novanými způsoby se o to snaží. 
Například prakticky ve všech médiích, 
včetně veřejnoprávní televize a rozhla-
su (!) tvrdošíjně zveřejňuje průzkumy 
pouze pro osm svých vybraných favo-
ritů volební politické hry.

Těchto osm favoritů je vesměs pro-
duktem tohoto „státu“ včetně bohaté-
ho fi nancování. I  výsluní jejich kan-
didátek je fi ltrem loajálních osobnos-
tí, od kterých lze jen v naivitě očekávat 
nějakou invenci pro zásadní změny.

Ostatní strany prakticky neexistují, 
protože jejich osobnosti nemohou pře-
konat vytvořený mediální stín. A  po-
kud by snad hrozilo, že „malé“ strany 
(jak je pro jistotu „stát“ posměšně na-
zývá) chtěl někdo z občanů volit, pak 
Klausovy smrtící rány volebního 5% 

minima či jeho prezidentská prohlá-
šení o „hrozbě malých stran“ takovou 
naději zásadně sráží.

Těžko lze řádně žijícího a pracujícího 
občana vinit, že není schopen po no-
cích bloumat v  informačním labyrin-
tu politického panoptika, orientovat se 
v  něm a  hledat pod nánosem bulvár-
ních štěků a chytristik prominentních 
komentátorů a odlišit v nich skutečně 
moudré a potřebné pravdy.

Takový občan (ovčan) nemůže být 
schopen využít volebního práva a  je 
nucen emotivně volit pouze menší zlo: 
červené, modré, oranžové, zelené, kní-
žete s fajfk ou, Johnova děvčata,…

Protože tento „krajský plátek“ by 
neměl být stranickou agitkou (i  když 
mnohdy je), neuzavřu svou úvahu žád-
ným očekávaným volebním návodem 
ani prognózou.

Každý, kdo si uvědomí hloubku 
a osudovost výše řečeného si to může 
přebrat sám a podle toho také jednat. 
Návodů mezi lidmi koluje dost: Pře-
mluv bábu, Kroužkuj vzadu, Vyhoď 
velké a  pak si vyber, Vol první, která 
přijde pod ruku…

Předvolební zájem státu - demokracie? Zapomeňte!

ING. Jiří Kotek,
krajský zastupitel, ALTERNATIVA

Spolehlivá účetní nabízí 
vedení účetnictví, 

daňové evidence, DPH 

 KARLOVARSKO a SOKOLOVSKO

 Kontakt: 602 799 755

e-mail: ucetni.dane@seznam.cz

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY
FELICIAFELICIA
FABIAFABIA
OCTAVIAOCTAVIA

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍMEPŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
Octavia 1.9 TDi KLIMA, mod. 1999, po TK 4/12, 
klimatizace, 2x airbag, centrál +alarm na DO, rá-
dio, 4x okna+ zrc. v el., počítač aj., metalíza, ga-
ráž., perfekt. stav, 109.900 Kč- sleva- i splátky
Fabia combi 1,2 HTP 12V, mod. 2005, TK 2011, 
1. maj., 2x airbag, centrál, el. okna+ zrcátka, rádio, 
hagusy aj., serviska, perfekt. stav, garáž.- málo 
jetá, prav. servis, 129.500 Kč- sleva- splátky bez 
akontace
Felicia 1,3 GLx MPi 50 kW, 2000, TK 5/2012, 
1.maj., ABS, 2x airbag, tažný, centrál, rádio aj., 
nové pneu, serviska- výborný stav, garáž.- bez ko-
roze, 49.500 Kč- sleva- i splátky bez akontace
Š Felicia 1,6 MPI, mod. 1998, po TK 2012, 1. maj., 
tažný, centrál, střecha, rádio aj., metalíza, nové 
pneu, aku, brzdy, dobrý stav- pravidelný servis- 
garáž., 29.500 Kč- sleva- splátky bez akontace

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

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

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

Seznam světového kulturního a  pří-
rodního dědictví UNESCO je v  po-
slední době hodně skloňovaný v měs-
tech takzvaného lázeňského trojúhelní-
ku Karlovarského kraje.

Znovu totiž přišla na pořad dne mož-
nost zapsat všechna tři města, tedy 
Karlovy Vary, Mariánské a Františkovy 
Lázně na tento prestižní seznam. Proč 
znovu? Protože je to přibližně tři roky, 
co jsem ještě jako hejtman Karlovar-
ského kraje podepisoval první žádost 
o  zapsání lázeňského trojúhelníku do 
seznamu UNESCO. K mému velkému 
překvapení ovšem vyvolal tento oprá-
šený záměr v posledních týdnech vlnu 
nevole. Regionu, potažmo třem měs-
tům - aktérům - by přitom tento krok 
podle mého názoru přinesla takřka vý-
hradně pozitiva.

Stačí se podívat do jiných regionů 
České republiky. Telč a Český Krumlov 
jsou na seznamu UNESCO už od ro-
ku 1992. A když se zeptáte představite-

lů radnic v těchto dvou městech, co jim 
zapsání na prestižní seznam přineslo, 
uslyšíte unisono odpověď: „Pozitiva!“

Například Telč: Ze zhruba 200 tisíc 
návštěvníků za rok v devadesátých le-
tech stoupl jejich počet téměř dvojná-
sobně. V Telči to prostě vzali za správ-
ný konec provazu. Stejně tak v  Čes-
kém Krumlově. I zde zaznamenali vý-
znamný zájem o město z řad zahranič-
ních turistů. Mezi turisty je totiž urči-
tá, a v žádném případě ne zanedbatel-
ná část lidí, kteří se při výběru destinací 
podle seznamu UNESCO přímo či ne-
přímo řídí! Z toho by mohla a měla lá-
zeňská města Karlovarského kraje těžit.

Ale zpět k zápisu samotnému: Prvo-
řadým zájmem by měla být ochrana 
unikátních přírodních léčivých zdrojů, 
kterými města v  kraji disponují. Jsou 
jedinečnou a nesrovnatelnou předností 
tří lázeňských měst.

Když se ovšem defi nuje zóna léčivých 
zdrojů, je její neodmyslitelnou součás-
tí i  architektonická substance. A  prá-
vě v tom je zřejmě zakopaný pes. Jsou 
zbytečné obavy, že nastane přísnější re-
žim nejen při výstavbě nových objek-
tů v defi nované ochranné zóně, ale ta-
ké při rekonstrukci stávajících historic-
kých objektů.

Není to však pravda. Stavební řízení 
nových či opravy památkově chráně-

ných staveb bude i  nadále vedeno dle 
české legislativy! Troufám si tvrdit, že 
zápis do seznamu přinese zvýšený zá-
jem turistů o  Karlovy Vary, potažmo 
o  další dvě lázeňská města a  v  koneč-
ném důsledku o celý Karlovarský kraj. 
A z toho budou profi tovat nejen hote-
liéři či provozovatelé restaurací, malí 
a střední živnostníci, ale i stavební fi r-
my, bez jejichž služeb se právě hoteliéři 
a restauratéři nemohou obejít.

Podle mého názoru oživení v  tom-
to segmentu trhu posílí vlastně všech-
ny. I  ty, kteří se v  současné době obá-
vají negativních dopadů zápisu na se-
znam UNESCO. 

Ne každé město má šanci vůbec se 
ucházet o  zápis na seznam UNESCO. 
Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Fran-
tiškovy Lázně tuto šanci dostaly i díky 
tomu, že mohou návštěvníkům nabíd-
nout něco jedinečného, což jsou v pří-
padě těchto tří lázeňských měst unikát-
ní léčebné přírodní zdroje. Bylo by vel-
kou chybou, a nejen z marketingového 
hlediska, této možnosti nevyužít.

Jsem proto velice rád, že karlovarská 
městská rada přestala zpochybňovat 
zápis na seznam UNESCO a naopak ho 
prosazuje v plném rozsahu původní žá-
dosti. A to nejen proto, že jsem žádost 
o  tento zápis jako hejtman před třemi 
roky podepisoval.

UNESCO není žádný strašák!

JUDr. Josef Pavel,
krajský zastupitel za ODS

blesková minipůjčka

ŘEŠENÍ EXEKUCÍ 
NA NEMOVITOSTECH

PŮJČKY SE ZÁSTAVOU 
NEMOVITOSTÍ

SVODODY 49, CHEB
tel.: 773 543 805, 355 335 414

www.infraco.cz

Dovolujeme se Vás pozvat na náš stánek 
na výstavě For Arch Karlovy Vary

3. – 5. 6. 2010 Každý vyhrává  
poukázku 100 € na pobyt 

v hotelu Falkensteiner.

30. 5.–2. 6. 2010 od 16 do 19 hodin  
nakupujte v jednotkách  

nájemců obchodního centra  
a vyhrajte skvělé ceny!  

Netýká se hypermarketu Tesco.

výhrobraní

Netbook ASUS Eee PC

víkendový pobyt 
v hotelu 

Falkensteiner batoh AuthoriPod Shuffle
vstupenka 

Tatralandia
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Mgr. Jaroslav Borka
Náměstek hejtmana Karlovarského kraje
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do 29. 8.
Sokolov, zámek
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA
NA SOKOLOVSKU
Součástí výstavy je představení váleč-
ných pomníků na Sokolovsku. 

do 21. 11. 2010 
Muzeum Cheb
ZBRANĚ ORIENTU

Unikátní sbírky militarií.

28. a 29. 5., 19.00
Západočeské divadlo Cheb
DOMA U HITLERŮ

Premiéra. Minipříběhy Arnošta Gold-
fl ama s  jeho proslulým (černým) hu-
morem.

29. 5. Jáchymov
ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY
Slavnostní svěcení a  otevírání pra-
menů, průvody v  historických kostý-
mech, jarmark, koncerty.

29. 5., 14.00-24.00
Sokolov, městské koupaliště
ROCK BEACH SOKOLOV

6. ročník open air festivalu.

29. 5., 19.00-24.00
Karlovy Vary, Muzeum Nová Louka 
MUZEJNÍ NOC

Téma: Významní návštěvníci K. Varů. 
Divadlo, přednášky, koncert aj.

30. 5. Boží Dar
KAREL BIKE 2010

14. roční závodu horských kol v  růz-
ných kategoriích.

4.-6. 6.
Žlutice, kulturní dům
ŽLUTICKÉ DIVADELNÍ LÉTO

Soutěžní festival amatérských diva-
del. 

5. 6., 9.00-16.00
Krajský úřad, vestibul budovy A
KARLOVARSKÝ POHÁR aneb

CHMELNICE KPT. MALKOVSKÉHO

Probíhající expozice prací a  trofe-
jí modelářů kraje vyvrcholí 5. června 
celodenní soutěžní výstavou.

11. 6., 13.00-12. 9., 24.00
M. Lázně, centrální parkoviště
STAROSTAFEST

Rockfest, program pro celou rodinu.

12. 6.
Královské Poříčí, Statek Bernard
FESTIVAL FOLK- A COUNTRY KAPEL

12. 6.,  19.00
Západočeské divadla Cheb
SATURNIN

Premiéra. Režie a  dramatizace Pavla 
Gejguše, mladého absolventa JAMU. 
Náhrada za původně plánovaný au-
torský projekt Jana Jirků. 

13. 6.-1. 8.
České, saské a bavorské příhraničí
FESTIVAL UPROSTŘED EVROPY

Koncerty klasické a lidové hudby, se-
mináře, workshopy, diskuse a  výsta-
vy. Kompletní program a  informace 
na www.festival-mitte-europa.com.

19. 6.
Nejdek
NEJDECKÁ POUŤ 2010

Jarmark a slavnosti s bohatým kultur-
ním programem. 

19. 6. Chodov
CHODOVSKÝ TERÉNNÍ TRIATLON

Na trati okolo Bílé vody.

19. 6., 13.00-24.00
Královské Poříčí, Statek Bernard 
PIVNÍ SLAVNOSTI

Prezentace malých pivovarů, soutěže, 
koncerty.

23. 6.
Cheb, areál Krajinné výstavy
SVATOJÁNSKÁ NOC V KRAJINCE

Kouzelná noc s  ohněm, muzikou, di-
vadlem, dobrým jídlem a pitím.

24. 6., 21.00 
Loket 
NOČNÍ PROHLÍDKA HRADU

Pouliční divadlo Viktora Braunreitera.

24. 6. -26. 9. , vernisáž 23. 6., 17.00
Muzeum Karlovy Vary
PŘÍBĚH GRANDHOTELU PUPP

Výstava mapuje budování hotelu od 
baroka po dnešek a  připomene osu-
dy rodiny Puppů.

27.  6. Boží Dar
MISTROVSTVÍ ČR NA HORSKÝCH 

KOLECH a POHÁR V DOWNHILLU

Na trase Klínovec - Jáchymov.

Ve dnech 9.-12. června historické 
centrum Chebu ožije dnes již tradič-
ním festivalem Chebské dvorky. Ta-
ké osmý ročník této širokospektrální 
kulturní akce nabídne kromě výstav 
i koncerty, divadelní představení, per-
formance a mnoho dalšího. 

Galerie 4, organizátor festivalu, se 
snaží přiblížit především výtvarné 
umění široké veřejnosti bez věkové-
ho omezení. Mezi vystavujícími auto-
ry se každoročně objevují jména etab-
lovaných profesionálů. V minulých le-
tech nás svou účastí potěšili například 
David Vávra, Jaroslav Róna, Miro Švo-
lík, Fabio Sgroi, Th omas May, J.D. Rig-
by, Toy Box, Architekti 69,  Janna Ria-
bowa a mnoho dalších.

Již osmým rokem mohou návštěv-
níci zhlédnout díla stálic z řad autorů 
regionu - B. Hořínka, E. Hořínkové, 
J. Fleischmana, J. Schýbala, D. Kurce, 
J. Seibla, K. Matouška, L. Vystyda ml. 
(mj. tvůrce loga festivalu) a  dalších, 
včetně poetických fotografi í a  kreseb 
Milušky Brogelové. Během všech roč-
níků se vystřídalo přes 500 vystavu-
jících na různých místech s  více než 
10 000 díly a projekty. 

Galerie 4 poskytuje prostor pro rea-
lizaci a  projekty mladé generace na-
stupujících výtvarníků, studentů vyso-
kých a středních uměleckých škol (FA-
MU Praha, ZČU - Ústav umění a de-
signu, TU Liberec - Fakulta architektu-
ry…) Obvykle vystavená díla zhlédne 
během tří festivalových dnů více než 
deset tisíc návštěvníků.

Letošní ročník vám opět přinese od 
každého umění něco. Některé výtvar-
né techniky si návštěvníci mohou pří-
mo vyzkoušet na tvůrčích dílnách, kte-
ré budou každý den od dopoledních 
hodin soustředěny na jednom z  nej-
větších dvorků festivalu. Přímo v  ga-
lerii bude fotoateliér pro návštěvní-
ky a zároveň se zde bude prezentovat 
výstava všech dosud fotografovaných 
od roku 2003. Nejen pro střední ško-
ly je každý den připravena od dopo-
ledních hodin přehlídka krátkých stu-
dentských fi lmů z  významných čes-
kých uměleckých vysokých škol.

Do kompletního festivalového pro-
gramu můžete  nahlédnout na www.

chebske-dvorky.cz  nebo na www.gale-
rie4.cz. Jako obvykle bude také k dis-
pozici v  Galerii 4 a  na přístupných 
místech v  centru města včetně festi-
valové mapy. Vzhledem k přibývající-
mu zájmu o prezentaci se poprvé letos 
na plakátovacích plochách objeví pou-
ze výběr z celodenního programu bez 
tradiční festivalové mapy. 

Výstavy na dvorech, v uličkách a za-
hradách historického jádra Chebu bu-
dete moci zhlédnout od čtvrtka do so-
boty (10.-12. června) v  čase od 10.00 
do 18.00 hodin. Zahájení festivalu pro-
běhne 9. června od 19.00 hodin.

Galerie 4 - galerie fotografi e, 
p. o.Karlovarského kraje

Kromě medailí  a  diplomů získa-
li mladí účastníci Her IV. zimní olym-
piády dětí a  mládeže za úspěšnou re-
prezentaci regionu další odměnu. Kar-
lovarský kraj pro ně připravil setká-
ní s hvězdou českého běžeckého lyžo-
vání, olympionikem a vítězem Tour de 
Ski Lukášem Bauerem.

Ten přivezl svým mladším kolegům 
ukázat jednu z  olympijských medai-
lí a  diskutoval s  nimi o  svých zkuše-
nostech z  tréninku a  velkých závodů. 
„Máte jedinečnou příležitost zjistit, jak 
vypadá příprava takového závodníka 
a  jak trénuje, aby byl co nejlepší,“ vy-
světlil hejtman Josef Novotný sportov-
ním nadějím, které sbíraly na dětské 
olympiádě první vavříny. 

Lukáš Bauer zhodnotil uplynulou se-
zónu, ve které se mu mimořádně daři-

lo. Zmínil se o průběhu olympijské šta-
fety, vztazích mezi závodníky a nechal 
mladé sportovce nahlédnout do plánu 
letní přípravy.

„Pro běžce na lyžích je v  létě ideál-
ní kolo, proto budu absolvovat asi pět 
větších závodů na horských kolech za 
jednu z českých stájí. Zahájím tradič-
ně Králem Šumavy,“ uvedl Bauer. Po-
psal také své tréninkové dávky a  na-
bádal děti, aby se kromě sportu snaži-

ly i ve škole. Cílem Lukáše Bauera pro 
příští sezónu bude zapracovat na rych-
losti, především ve sprintech. 

Hejtman Josef Novotný mladým 
olympionikům představil plán uspořá-
dat v roce 2012 další ročník olympiády 
dětí a mládeže přímo v Karlovarském 
kraji. V závěru setkání předal závodní-
kovi dar v  podobě běžce na lyžích ze 
skla a  kovu a  popřál všem úspěch ve 
sportu i mimo něj.
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Lyžař Lukáš Bauer se setkal 
s mladými  olympioniky kraje

Závěr setkání na krajském úřadu patřil samozřejmě společné fotografi i 

mladých olympioniků kraje s Lukášem Bauerem a hejtmanem Karlovar-

ského kraje Josefem Novotným. Foto KL

Kam v Karlovarském kraji za kulturou a sportem?

Chebské dvorky letos po osmé

Dvory, uličky a zahrady historického jádra Chebu ožijí barvami a hudbou 

při 8. ročníku Chebských dvorků. Foto Galerie G4

Jaroslav Jiskra při podepisování své již pětadvacáté knihy (snímek vlevo) a při jejím křtu s kmotry publikace - generálním ředitelem Sokolovské uhelné 

Františkem Štěpánkem, hejtmanem Karlovarského kraje Josefem Novotným a ředitelem Muzea Sokolov Michaelem Rundem. Foto Muzeum Sokolov

Dne 27. dubna proběhl v zimní za-
hradě sokolovského zámku, který 
spravuje Muzeum Sokolov, p. o. Kar-
lovarského kraje, křest Velké knihy 
hornictví Karlovarského kraje.

 Jejím autorem je významný báňský 

odborník Jaroslav Jiskra. Událost by-
la o to významnější, že se jednalo o již 
pětadvacátý křest knihy z pera toho-
to autora! 

Křtu  se zúčastnilo mnoho význam-
ných hostů, kromě jiných hejtman 

Karlovarského kraje Josef Novotný, 
generální ředitel Sokolovské uhelné 
a. s. právní nástupce František Štěpá-
nek, hlavní státní rádce legislativy Mi-
nisterstva hospodářství Slovenské re-
publiky Dušan Vilím, předseda Čes-

kého báňského úřadu Ivo Pěgřímek.
Přišli také starostové okolních měst 

a  obcí, zástupci hornických spolků 
a  mnoho dalších významných osob-
ností veřejného života i autorit z báň-
ské oblasti. 

Vyšla Velká kniha hornictví Karlovarského kraje

Výtvarná soutěž pro děti
Ve spolupráci s Lesy ČR s. p.  vyhla-

šujeme soutěž pro všechny děti z MŠ 
a ZŠ Karlovarského kraje pod názvem 
„Lesy kolem nás“. Své práce (kresby, 
malby apod.) s motivy přírody mohou 
mladí umělci odevzdat ve své knihov-
ně nebo přímo v krajské knihovně do 
15. června 2010. Práce je nutno opat-
řit na zadní straně štítkem obsahují-
cím jméno autora, věk, třída, soutěž-
ní kategorie, název a adresa školy, ná-
zev práce, adresa autora výtvarné prá-
ce. Knihovny vyberou práce, které po-
stoupí do fi nálového kola v  krajské  
knihovně.  Zde proběhne   slavnostní   
vyhlášení  vítězů ve společenském sále 
knihovny ve Dvorech  5. října 2010. 
Slavnostní akt bude zároveň vernisáží 
výstavy nejlepších prací.

Studijní odd. Lidická
do 25. 6. Tajemné megality, výstava 
fotografi í Bohdana Vaňka 
3. a 17. 6. v 17.00 Hlasité čtení z knih
10., 24. 6. v 10.00 LK pro seniory

Vzdělávací středisko Dvory
22., 29. 6. v 10.00 a 15.00 Kurz orien-
tace na webu KKKV 

Hala  Dvory
2. 6.  v 17.30 Vernisáž výstavy ilu-
strací D. Nesnídala a křest jeho knihy 
Čtyři mistři.  Výstava trvá do 23. 6.
25. 6. v 14.00 Vernisáž výstavy  Stráž-
ník očima dětí. Výstava trvá do 23. 7.

Kavárna Dvory
1. 6. v 16.30 Vernisáž výstavy fotogra-
fi í Příroda Karlovarského kraje. Vý-
stava trvá do 28. 6.

A-klub Dvory: 
1. 6. -30. 7. Výstava kreseb a maleb 
dětí ze ZUŠ Ostrov
3., 10., 17., 24. 6.  v 15.00 Herní klub 
5. 6. v 10.00 Herní sobota

Půjčovna Dvory
3. 5.-30. 11. Výstava vzácných a pozo-
ruhodných vydání díla K. H. Máchy

Z programu akcí 

na červen 2010

tel. 353 502 804, 736 514 048

sekretariat@knihovnakv.cz

www.knihovna.kvary.cz

Vysílání z Karlových Varů 
15.00  - 18.00
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