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První v kraji se narodila 

holčička Vanessa

Karlovarský kraj navštívili no-
vináři z Číny. O co se u nás zají-
mali? 
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Cheb hlásí: Máme 

nejmodernější babybox

Jako druhý v  kraji byl v  Chebu 
zprovozněný nejmodernější baby-
box v Česku. Kdy a kde bude třetí?

Čínští novináři 

objevovali náš kraj

Holčička Vanessa Frosali se naro-
dila 1. ledna. Kolik minut z nového 
roku uběhlo? 
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Počet prim na  gymnáziích zřizova-
ných Karlovarským krajem, stejně ja-
ko počet tříd dalších oborů, zůstane 
v příštím školním roce zachovaný.

Na  základě jednání krajského 
hejtmana Josefa Novotného se staros-
ty a  některými řediteli škol, kteří žá-
dali především o  zachování stávají-
cího počtu tříd osmiletých gymnázií 
(velmi se hovořilo také o  neotevření 
oboru Ekonomika a podnikání na IS-
ŠTE Sokolov), o  tom rozhodla Rada 
Karlovarského kraje.

„Starostové a  ředitelé některých 
středních škol mě vyzvali, abychom 
o  rozhodnutí vedení kraje, týkající-
ho se utlumování oborů, ještě jed-
nali. A  tak proběhla bouřlivá disku-
ze, na základě jejich argumentů jsme 
se rozhodli usnesení krajské rady re-
vokovat a  otevírané obory a  primy 
pro příští školní rok neměnit,“ uvedl 
hejtman.

Současně s  tím ale dodal, že rada 
nechala ředitelům škol plnou volnost 
v tom, které obory se rozhodnou pro 
příští školní rok otevřít. V úvahu brala 
i  to, že byl ministerstvem představen 
nový model fi nancování školství, a tak 
je třeba počkat na jeho defi nitivní ver-
zi. Ředitelé vyjádřili ochotu podnik-
nout veškeré kroky k naplnění tříd. 

„Nechceme přicházet o obory, které 
jsou přínosné pro tento kraj a  žádají 
si je i regionální zaměstnavatelé. Zva-
žujeme pečlivě, který obor je potřeb-
ný a  nemůžeme na  některé, zejména 
technické obory, nahlížet jen ekono-
micky. Proč? Protože na  neotevřený 
obor se pak těžko navazuje a obtížně 
se později znovu otevírá,“ uvedl ředi-
tel ISŠTE Sokolov Pavel Janus.

Podle hejtmana se čelem k věci bu-
dou muset postavit i starostové dotče-
ných měst. Kraj je totiž zodpovědný 
za  fi nancování provozu škol, který je 
připravený bez problémů zajistit. 

Nemůže však ovlivnit dostatek pe-
něz na  mzdy učitelů, protože peníze 
na  ně dostává od  ministerstva škol-
ství. V případě, že peněz na platy bude 
málo, budou muset města hledat ces-
ty, jak je školám dofi nancovat.

„Chtěl bych ocenit, že jsme ještě do-
stali možnost na  celou záležitost re-
agovat. Máme nadaci Schola Ludus, 
z  níž podporujeme například provoz 
vysoké školy. Hledali bychom i  jiné 
možnosti, jak školy podpořit. Na dru-
hé straně – město Cheb zřizuje zá-
kladní školy. Měli bychom být rádi, že 
po neotevření jedné z prim gymnázia 
nám žáci zůstanou na základních ško-
lách a město na ně dostane peníze. Ale 

my vnímáme nutnost primy zachovat 
a případně jednat o jejich dofi nanco-
vání,“ uvedl starosta Chebu Pavel Va-
noušek.

Podobná situace je i v Ostrově, kde 
měla být pro příští rok otevřená jedna 
ze dvou prim gymnázia. 

„Pokud bychom měli dofi nancovat 
mzdy pedagogů na středních školách, 
je to otázka jednání a  schválení za-
stupitelstvem města. Myslím, že pro-
středky bychom v  rozpočtu asi našli. 
Problém vidím spíše v koncepci škol-
ství ze strany státu a v systému fi nan-
cování škol,“ dodal starosta Ostrova 
Pavel Čekan.

Podle původního rozhodnutí kraj-
ských radních neměla být v  příštím 
školním roce otevřena jedna ze dvou 
prim gymnázií v Ostrově, v Sokolově 
a  v  Chebu. Neotevřely by se i  někte-
ré ekonomické obory na  Integrované 
střední škole nebo na Střední živnos-
tenské škole v  Sokolově, nebo lycea 
na gymnáziu v Chodově a zdravotnic-
ké škole v Karlových Varech.

„Snažili jsme se vnímat hlasy veřej-
nosti, starostů, ředitelů. Změna na-
šeho rozhodnutí je toho dokladem. 
Do budoucna to ovšem především pro 
školy rozhodně nebude jednoduché,“ 
uzavřel hejtman.

Obory zůstanou, rozhodli radní

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
právě držíte v rukou první vydání 

Krajských listů v roce 2012. Věřím, 
že vás počátek roku zastihl v dobré 
kondici a náladě i přes všechny ne-
gativní hospodářské prognózy.

Před časem jsem narazil na prů-
zkum životních podmínek v regio-
nech ČR. Náš kraj kupodivu tento-
krát podle výsledků nepatřil k úpl-
ně nejhorším díky množství svých 
zelených a  vodních ploch. Z  prů-
zkumu ale také vyplynulo, že 
za největší nedostatek lidé považují 
chybějící nabídku pracovních míst 
v kraji. Je to dlouhodobý problém, 
o kterém víme a snažíme se jej řešit. 

Podle statistik je jasné, že sta-
bilně nejvyšší míra nezaměstna-
nosti je na  Sokolovsku (dosahu-
je 12 %), pak na Karlovarsku a nej-
nižší na  Chebsku. Vyzývám proto 
ke spolupráci zaměstnavatele, pod-
nikatele a  také starosty měst a ob-
cí, aby plánovitě pracovali na vytvá-
ření pracovních příležitostí, přede-
vším tam, kde nejvíce chybějí. Kraj 
je připraven v této věci pomáhat. 

Do  konce potřebují dotáhnout 
některé započaté projekty, napří-
klad vznik průmyslových zón. Li-
dé sice ocení, když budou žít v hez-
kém prostředí plném zeleně, ale zá-
sadní pro jejich rozhodnutí o tom, 
kde se usídlí, je nabídka práce 
a  mzdové podmínky. Někdy mám 
dojem, že se vysoké procento neza-
městnanosti v některých oblastech 
už bere jako normální, obvyklá věc, 
se kterou nemá smysl nic dělat. 

Během příštího týdne proběhne 
jednání Asociace krajů ČR v  Br-
ně. Mimo jiné budeme diskuto-
vat o blížícím se novém programo-
vacím období Evropské unie, kte-
ré začne od příštího roku. Stát má 
v  úmyslu zredukovat dosud dob-
ře fungující regionální operační 
programy. Z  nich plynuly do  kra-
jů evropské fi nance. Díky tzv. RO-
Pům se v regionech zrealizovala řa-
da úspěšných projektů (u nás třeba 
rekonstrukce silnic, nová hala le-
tiště, školy v Ostrově a v Sokolově, 
dopravní terminály apod.). Zredu-
kované programy by se nově řídily 
z Prahy, odkud by se také paradox-
ně rozhodovalo o prospěšnosti pro-
jektů pro jednotlivé kraje. 

Naším úkolem je tento záměr 
zvrátit a  jednat o  výhodnějším ře-
šení nejen pro regiony, ale také pro 
obce nebo další předkladatele pro-
jektů.

                 Klidné dny  přeje   
váš hejtman Josef Novotný

Budoucí podoba chebského doprav-
ního terminálu vychází z varianty řa-
zení autobusových stání pomocí stře-
dového šestiúhelníku. Kolem něj bu-
dou rozmístěná příjezdová a odjezdo-
vá stání MHD. Na tuto plochu pak pro-
tisměrně navážou stání dálkových au-
tobusů umístěných po okraji s tím, že 
podél západní strany centrálního poly-
gonu bude parkoviště autobusů.

„Je to šance vybudovat v našem měs-
tě něco nového. Budeme se snažit, aby-
chom stavbou co nejméně zatížili chod 
nádraží i samotného města,“ uvedl Pe-
tr Študlar ze společnosti Algon. 

Jak z  projektu vyplývá, plochu před 
nádražím stavebníci propojí takzva-
nou suchou cestou, přesněji diagonál-
ním přístřeškem, napojeným přímo 
na  podloubí nádraží. Odtud totiž vy-
stupuje hlavní proud lidí z vlaků, kte-
ří tak budou moci projít rovnou na au-
tobusové zastávky, aniž by například 
zmokli nebo bloudili. A obráceně - lidé 
vystupující z autobusů zamíří přístřeš-
kem rovnou do nádražní haly.

„Vznikne architektonicky odváž-
né a velmi zajímavé řešení terminálu. 

Do  Chebu tím přichází závan mladé 
architektury,“ komentoval stavbu ná-
městek hejtmana Petr Navrátil.

S tím souhlasí i starosta Chebu Pavel 
Vanoušek. „Toto prostranství bylo ar-
chitektonicky nešťastné. Z  architekto-
nického pohledu sem teď přijde docela 
jiná kvalita,“ slibuje chebský starosta.

Vjezd do terminálu architekti navrhli 
přes křižovatku z Dukelské ulice. Par-
ková úprava stávající vzrostlé zeleně, 
doplněná novou výsadbou, bude tvo-
řit hlukovou a  prachovou clonu vů-
či okolní zástavbě. „Současně se stav-
bou terminálu počítáme také s rekon-
strukcí Žižkovy ulice, včetně křižovat-
ky s Dukelskou ulicí,“ doplnil starosta 
Chebu Pavel Vanoušek.

Terminál postaví sdružení fi rem Al-
gon, a. s., Metrostav, a. s. a Báňská sta-
vební společnost s r. o.

Celkové předpokládané náklady, jak 
jsme již uvedli, dosahují 117 milionů 
korun. Dotace z unijního Regionální-
ho operačního programu Severozápad 
bude činit 92,5 procenta. 

„Karlovarský kraj se na předfi nanco-
vání podílí částkou ve výši zhruba 108 

milionů korun, stejně tak město Cheb 
přispěje necelými devíti miliony ko-
run,“ upřesnil hejtman Josef Novotný 
při slavnostním zahájení stavby.

Nový dopravní terminál v Chebu by 
měl být hotový do konce letošního ro-
ku. Po  trojici nových terminálů v So-
kolově, Mariánských Lázních a v Che-

bu by měl v  budoucnu přijít na  řadu 
i čtvrtý - v Karlových Varech.

Na straně 3 si prohlédněte, jak bude 
chebský dopravní terminál vypadat.

Cheb bude mít nový dopravní terminál. Už letos
Komfortní a pro cestující atraktivní. Takový bude nový dopravní 
terminál v Chebu, jehož stavba začala před Vánocemi slavnost-
ním poklepem na základní kámen. Po již dokončeném terminá-
lu v Sokolově a započaté stavbě v Mariánských Lázních půjde 
o třetí moderní dopravní  uzel v našem regionu. Stavba má být 
hotová na konci letošního roku, přijde na 117 milionů korun. 
Přes devadesát procent nákladů zaplatí Evropská unie. 

Náměstek krajského hejtmana pro dopravu Petr Navrátil (druhý zleva), vedle něj starosta Chebu Pa-

vel Vanoušek a hejtman Josef Novotný. Společně se zástupci dodavatelských fi rem zahájili stavbu do-

pravního terminálu v Chebu slavnostním poklepem na základní kámen.   Foto KL

Těsně před Vánocemi stihl 
hejtman Karlovarského kraje Josef 
Novotný jednat s ministrem dopra-
vy Pavlem Dobešem o  dálnici R6. 
Konkrétně o  avizovaném zpoplat-
nění 37,5 kilometrového úseku me-
zi Chebem a  Jenišovem. Hejtman 
v této souvislosti ministra informo-
val o záporném postoji našeho kra-
je ke zpoplatnění. 

Společně se dohodli, že do  dub-
na, než bude zprovozněný poslední 
budovaný úsek R6 na  Sokolovsku, 
budou hledat řešení, které by moh-
lo vyústit ve  změnu záměru minis-
terstva silnici zpoplatnit. A nejen to. 
Řešit se má i pokračování zastavené-
ho úseku stavby R6 u Lubence. 

Hejtman ministrovi vysvětlil, proč 
se kraj staví proti zpoplatnění toho-
to úseku. Úsek bude zkolaudova-
ný až v dubnu, navíc ale tato izolo-
vaná část R6 ani nenavazuje na dál-

niční síť republiky. „Připomněl jsem 
mu, že v  naší zemi jsou ještě další 
tři podobné úseky, kde ministerstvo 
mýtné zavést nehodlá. Proto nevi-
dím důvod, proč by právě v našem 
kraji měli lidé platit. Mnozí z  nich 
se po  R6 dopravují jen na  krátkou 
vzdálenost do  práce, k  lékaři nebo 
na nákup,“ uvedl hejtman. 

Obyvatelé mají navíc obavy z  to-
ho, že řidiči, kteří nebudou chtít 
platit mýtné, budou pravidelně vy-
užívat okolní silnice, což může mít 
vliv na zhoršení životního prostředí 
v některých lokalitách.

Ministr Dobeš přistoupil na to, že 
po novém roce budou společná jed-
nání pokračovat, než obě strany do-
spějí k  fi nálnímu řešení. A  tím by 
dokonce mohlo být i  pokračování 
stavby R6 u Lubence. „Tedy nikoliv 
jen příprava obchvatů, jako je tomu 
v současnosti,“ dodal hejtman. 

Jednání o dálnici R6 

budou letos pokračovat

Krajský radní Vratislav Emler dů-
razně odmítl tvrzení bývalého ředite-
le Základní umělecké školy Antonína 
Dvořáka Václava Richtera, podle kte-
rého si kraj nechával podstatnou část 
peněz, kterou dostával od  státu pro 
základní uměleckou školu. „A fi nan-
ce přerozděloval dalším školám. Kraj 
by měl podat trestní oznámení sám 
na sebe,“ tvrdil Richter na zpravodaj-
ském serveru idnes.cz.

„Každá škola, tedy i  ZUŠ A. Dvo-

řáka, dává krajskému úřadu pod-
klady, na  jejichž základě dostává fi -
nanční prostředky ze státního roz-
počtu. Za správnost těchto údajů ru-
čí svým podpisem ředitel školy, tedy 
i Václav Richter. Jeho prohlášení pro-
to považuji za  naprosto iracionální. 
Každý si totiž může ověřit na  inter-
netových stránkách ministerstva škol-
ství, že v roce 2009 jsme na mzdy té-
to školy vyplatili 14,926 milionu ko-
run, přičemž celorepublikový průměr 

byl 14,952 milionu. V Plzni dostáva-
la obdobná školská zařízení dokonce 
14,441 mil. korun. Z toho jasně vyplý-
vá, že kraj škole prostředky nekrátil,“ 
upozorňuje Emler.

Kraj podle něj výkazy ve  spoluprá-
ci s Českou školní inspekcí pravidelně 
kontroluje. „Přesto není v  naší moci 
dohledávat existenci či docházku kaž-
dého žáka, čehož exředitel Richter do-
kázal mistrně využít,“ říká Emler. 

                              dokončení na str. 2

 Ilustrační foto Václav Fikar

Bývalý ředitel mystifi kuje veřejnost
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Na projekty prevence kriminality vloni 
rozdělil Karlovarský kraj 826 tisíc korun. 
Peníze kraj poslal sedmi obcím na zákla-
dě jejich žádostí v rámci Krajského pro-
gramu prevence kriminality. Finance 
na projekty týkající se budování sporto-
višť nebo kulturních aktivit dětí a mláde-
že poskytuje Ministerstvo vnitra ČR.

Nejvíce peněz na prevenci kriminality 
získal Sokolov. Dostal přes 300 tisíc ko-
run na  analýzu pocitu bezpečí občanů 
města Sokolov a veřejná setkání s obyva-
teli. Naproti tomu v Aši vznikl klub Fé-
nix, kde aktivně tráví svůj volný čas děti 
a mládež z problémových rodin. Kromě 
toho vyšla také informační brožura Pa-
šák. Realizace obou projektů dohromady 
stála 180 tisíc korun. Kynšperk nad Oh-
ří dostal na projekt „Bezpečné prázdni-
ny – nejsi na to sám“ celkem 56 tisíc ko-
run. V průběhu prázdnin se tak setkáva-
la skupina dětí, kteří mohli ve volném ča-
se například navštívit koňskou farmu ne-

bo sledovat ukázky tanečních stylů a sa-
mi si je vyzkoušet. Další peníze směřo-
valy např. do  vybavení nízkoprahového 
centra v  Teplé nebo do  klubu HA–SY-
ČÁK v Krásné. S projektem analýzy po-
citu bezpečí občanů města uspěla také 
Rotava. Ukázalo se, že tamní obyvatelé 
se nejvíce bojí nárůstu kriminality a van-
dalismu.

Prvního ledna, pouhou minutu 
po půlnoci, spatřilo světlo světa první 
miminko, narozené v roce 2012 v Kar-
lovarském kraji. Holčička Vanessa Fro-
sali přišla na svět v ostrovské porodni-
ci. Vážila 3300 gramů a měřila 48 cen-
timetrů.

Hejtman Josef Novotný se hned dru-
hý den vydal na návštěvu novopečené 
maminky a dítěte, aby jim předal šek 
na pět tisíc korun a květiny.

„Opět se vracím do nemocnice v Os-
trově, kde se první miminko roku na-
rodilo i  loni. Přeji celé rodině hlavně 
zdraví,“ popřál hejtman, který se zají-
mal, proč si nastávající rodička vybrala 
ostrovskou porodnici. 

„Říká se, že je v  kraji nejlepší. Na-
víc tady rodila i moje maminka,“ od-
pověděla Nikola Noveková z Chodova, 
matka malé Vanessky.

Prvním letošním miminkem, naro-
zeným v  Karlovarské krajské nemoc-
nici (KKN), byla Barborka Pracháro-
vá. Narodila se v neděli 1. ledna 2012 
v 7.19 hodin v karlovarské porodnici. 

„Holčička měří 46 centimetrů a  vá-
ží rovné tři kilogramy,“ upřesnila krát-
ce poté porodní asistentka Šárka Ha-
raštová. 

Hejtman Josef Novotný předal rodičům prvního dítěte, narozeného v Karlovarském kraji v roce 2012, 

květiny a šek na pět tisíc korun.  Foto KL
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Jaroslav Borka

Od  poloviny ledna funguje v  příze-
mí budovy A  Krajského úřadu v  Kar-
lových Varech nové, ze dvou stran pro-
sklené pracoviště. O  podrobnostech 
jsme hovořili s  náměstkem hejtmana 
Karlovarského kraje Jaroslavem Bor-
kou.  

Co vše nové pracoviště, které vznik-
lo přestavbou hospodářských prostor, 
nabízí?

 Podstatou projektu bylo získá-
ní vhodných prostor pro poskytování 
kvalitnějších služeb, které odpovídají 
dnešnímu standardu. Veřejnost zde na-
jde recepci, podatelnu a kontaktní mís-
to veřejné správy Czech Point. 

Proč se vůbec přistoupilo k takové-
mu řešení?

 Důvodů bylo více, především se ale 
hledaly vhodnější prostory pro recepci. 
Ta, jež byla umístěna ve volném prosto-
ru vstupní haly, nebyla zrovna repre-
zentativní. Navíc se nacházela v  blíz-
kosti vchodu do budovy, čímž docháze-
lo, i podle energetického auditu, k po-
měrně velkým tepelným ztrátám. K re-

cepci, která se přesunula do jen pár me-
trů vzdálených, už ale uzavřených pro-
stor, se přidala podatelna a Czech Po-
int. 

Kolik přestavba stála?
Celkové náklady dosáhly zhruba 

dvou milionů korun. Co se týče vyba-
vení nového pracoviště, penězi se roz-
hodně neplýtvalo. Už od začátku pro-
jektu se důsledně dbalo na to, aby by-
lo co nejvíce využito stávajících zdro-
jů. Navíc budou díky novému systému 
ušetřeny náklady na  jednoho zaměst-
nance úřadu.  

Jak budou využity prostory uvolně-

né přestěhováním podatelny a Czech 
Pointu?

 Krajský úřad se v současné době po-
týká s  nedostatkem místností vhod-
ných pro různá jednání a  školící čin-
nost. Uvolněné prostory tedy budou 
využity pro tyto účely. 

Bude se „středisko služeb“ v příze-
mí hlavní budovy rozšiřovat?

 V budoucnu bychom tam chtěli z bu-
dovy B přestěhovat i matriku a poklad-
nu. Tím by veřejnost získala na jednom 
místě přístup k více službám. V souvis-
losti s přemístěním některých pracovišť 
pak plánujeme změny v  orientačním 
systému krajského úřadu. 

Lidem nabídneme lepší služby

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Vážený pane hejtmane, 
prosím o odpověď na otázku, proč v kraji, kde je převážná část chudých 
a fi nančně negramotných lidí, zvláště v mikroregionu Sokolovsko, ruší-
me ekonomické obory - ekonomické lyceum, obor Ekonomika a podni-
kání, státní obchodní akademie? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,
k redukci počtu oborů na středních školách v kraji, ke které se mělo 
přistoupit kvůli klesajícímu počtu žáků, nakonec nedojde.
V příštím školním roce neměla být podle rozhodnutí Rady kraje ote-
vřena jedna ze dvou prim gymnázií v Ostrově, v Sokolově a v Chebu 
a dále některé obory na Integrované střední škole technické a eko-
nomické a  na  Střední škole živnostenské v  Sokolově, na  gymnáziu 
v Chodově a na zdravotnické škole v Karlových Varech. Po zveřejnění 
rozhodnutí Rady kraje ale následovaly protesty ředitelů škol i staros-
tů. Karlovarský kraj je proto pozval na společné jednání, na základě 
kterého krajští radní své původní usnesení revokovali. To, jaké obo-
ry budou otevřeny, bude na manažerském rozhodnutí vedení škol.
Co kraj nemůže ovlivnit, je dostatek peněz na platy učitelů, které fi -
nancuje ministerstvo školství. Pokud se jich nebude dostávat, budou 
muset pomoci města.

Dobrý den,
na  19. 12. 2011 svolalo město Hroznětín 5. řádné zasedání zastupitel-
stva města. V programu jednání bylo pod bodem 9. Schválení rozpočto-
vého provizoria hospodaření města Hroznětín v 1-2/2012, dle přiložené-
ho návrhu. Tento návrh nebyl na Úřední desce ani v Úřední e-desce vyvě-
šen. Jedná se o velice důležitý dokument, se kterým měli být občané se-
známeni ještě před projednáním. Termín 5. řádného zasedání zastupi-
telstva měl být zrušen.

Dobrý den,
podle zákona musí být před projednáním v zastupitelstvu územní-
ho samosprávného celku zveřejněn návrh rozpočtu a návrh závěreč-
ného účtu za  uplynulý rok. O  povinnosti zveřejnění rozpočtového 
provizoria zákon nehovoří. Je však jistě chvályhodné, že se zajímáte 
o hospodaření města, ve kterém žijete.

Vanesska se narodila minutu po půlnoci

Krajský úřad Karlovarského kraje 
získal označení Přátelské místo a cer-
tifi kát, který jej opravňuje používat 
toto označení do  konce roku 2016. 
Označení úřadu přiznal Český červe-
ný kříž (ČČK).

Úřad se tak stal jednou z  institucí, 
které jsou vstřícné k seniorům a han-
dicapovaným, respektují jejich potře-
by a mají vyškolený personál pro kon-
takt s těmito lidmi.

Lektoři ČČK v uplynulém roce pro-
školili celkem 21 zaměstnanců kraj-
ského úřadu. Ti absolvovali praktické 
činnosti zaměřené například na  po-
hyb vozíčkářů v  prostorách úřadu 
nebo na  komunikaci s  neslyšícími či 

mentálně postiženými. 
„Logem Přátelské místo jsme ozna-

čili vstup do všech tří budov krajské-
ho úřadu. Logo má navíc celkem pět 
červených křížků, což znamená ne-
vyšší míru přístupnosti zařízení pro 
osoby se zdravotním handicapem 
a  dostatečný počet proškolených za-
městnanců. Budovy jsou přizpůsobe-
né nejen stavebně, ale jsme vybaveni 
například i  signalizačním zařízením 
pro nevidomé,“ uvedl ředitel krajské-
ho úřadu Roman Rokůsek.

Projekt Přátelské místo vznikl před 
dvěma lety. Jeho logem je v  součas-
nosti označeno celkem jedenáct insti-
tucí, hotelů a dalších míst v ČR.

Krajský úřad získal 

označení Přátelské místo

Na železnicích mezi krajem 
a Vogtlandem se objeví nové vlaky 

Předseda představenstva Karlovar-
ské krajské nemocnice Luděk Nečesaný 
povede od nynějška také Územní zdra-
votnickou záchrannou službu Karlovar-
ského kraje (ÚZZS KK). Ve  vedení zá-
chranky vystřídá dočasně jmenovaného 
Karla Vaňka, který po zjištěných problé-
mech v hospodaření ÚZZS nahradil od-
volaného ředitele Iva Tukinského.

„Záchranná služba potřebuje kom-
pletní reorganizaci, hlubší personální 
změny a okamžitá úsporná řešení v ob-
lasti hospodaření. Proto jsme do vedení 
záchranné služby vybrali člověka, která 
má zkušenosti se zdravotnickým mana-
gementem a není spojen s dosavadním 
vedením záchranky,“ vysvětlil jmenová-
ní krajský radní Václav Larva.

Luděk Nečesaný bude působit v  če-
le záchranné služby dočasně, nový ře-
ditel záchranky by měl vzejít z výběro-
vého řízení, které proběhne v následují-
cích měsících. 

„K  záchranné službě je třeba přistu-
povat s pokorou a úctou. Zároveň ji ale 

vnímám jako fi rmu, kterou je třeba sta-
bilizovat. Mám sestavený tým lidí, který 
mi v tom pomůže. Chci rychle a efektiv-
ně zeštíhlit aparát záchranky, změní se 
dosavadní nadhodnocené odměňová-
ní některých lékařů a do budoucna by-
chom chtěli na intenzivních odděleních 
nemocnice vychovávat a vzdělávat léka-
ře přímo určené pro práci na záchranné 
službě,“ popsal svůj plán nově jmenova-
ný ředitel.

Nečesaný zároveň poznamenal, že 
chod záchranné služby je v  této chví-
li vyřešený. Kraj přispěl na sanaci aktu-
álních fi nančních problémů, které stá-
ly místo Ivo Tukinského, a  nové vede-
ní záchranky nechystá drastické perso-
nální změny. „Propouštět se bude pouze 
v administrativě. Vážíme si každého zá-
chranáře a dobře víme, že potřebuje pře-
devším klid na práci,“ dodal Nečesaný. 
Přepracovány budou podle něj všechny 
dosavadní smlouvy s lékaři, řešit se bude 
výhledově také dopravní zdravotní služ-
ba, kterou je třeba více vytížit.

Nový šéf záchranky: 

ÚZZS musíme stabilizovat

Grand Restaurant Festival 
také v Karlovarském kraji

Karlovarský kraj a sousední němec-
ký region Vogtland budou pokračovat 
v  rozvoji přeshraniční železniční do-
pravy. Hejtman Josef Novotný a zem-
ský rada Vogtlandu Tassilo Lenk to 
stvrdili podpisem memoranda o spo-
lupráci. K  podpisu memoranda při-
tom došlo symbolicky ve vlaku smě-
rem ze Schönecku do Kraslic. 

Oba partneři by zároveň měli spo-
lečně řešit fi nancování spojů na  tra-
tích Kraslice - Klingenthal a  Bad 
Brambach - Vojtanov.

Memorandum je strategickým do-
kumentem, který naznačuje mož-
né směry rozvoje železniční dopra-
vy na německé i české straně do roku 
2027. V příštích letech se tak na tra-
tích mezi oběma oblastmi objeví no-
vé vlakové soupravy a čeští i němečtí 

partneři se pokusí přilákat do  vlaků 
více cestujících. 

Podle náměstka hejtmana Petra Na-
vrátila se přeshraničními spoji v  ob-
lasti přepraví zhruba třicet tisíc ces-
tujících ročně. 

„Tyto spoje využívají především tu-
risté, ale z  české strany se také jezdí 
do Německa za prací,“ doplnil infor-
maci hejtman Josef Novotný. 

Německá strana chce do roku 2015 
nasadit na  své tratě nové regionální 
vlaky. Podpis memoranda umožní, 
že budou bez problémů přejíždět me-
zi oběma zeměmi. Navíc bude společ-
ně možné na rozvoj železniční dopra-
vy čerpat fi nance z EU. 

Železniční dopravu zajišťuje z Kras-
lic do Německa společnost Viamont. 
Přes Vojtanov jezdí vlaky ČD. 

Také letos absolvují žáci devátých 
ročníků, kteří chtějí studovat maturit-
ní obory na středních školách zřizova-
ných Karlovarským krajem, přijímací 
zkoušky. 

Znalosti z obecných studijních před-
pokladů, českého jazyka a matematiky 
budou muset prokázat formou SCIO 
testů, přičemž hranice úspěšnos-
ti je u  čtyřletých gymnázií stanovena 
na 20 % z celkového počtu 130 bodů 
ve všech testech, tj. 26 bodů, u ostat-
ních oborů na 15 %, tj. 19,5 bodu. 

„Vloni, kdy se v kraji konaly přijíma-
cí zkoušky poprvé, to bylo o pět pro-
cent méně. Postupně chceme docí-
lit toho, aby maturitní obory studova-
li opravdu jen ti, kdo k tomu mají pat-
řičné předpoklady,“ vysvětlil radní pro 
oblast školství Vratislav Emler.

Výsledky SCIO testů ale budou pou-
ze jedním z kritérií hodnocení. Ředi-
tel školy bude uchazeče hodnotit dá-
le podle výsledků z předchozího vzdě-
lávání a  dalších skutečností, např. 
úspěšnosti v soutěžích. 

„Pro čtyřletá gymnázia vysvědče-
ní zohlednění 30 % a  výsledky přijí-
mací zkoušky 70 %. Pro ostatní obory 
vzdělávání platí, že vysvědčení budou 
zohledněna 40 %, výsledky přijímací 
zkoušky 60 %,“ uvedl Emler.

V  rámci prvního kola přijímací-
ho řízení se přijímací zkoušky budou 
konat ve  dvou termínech, konkrétně 
23. a 24. dubna, aby bylo všem ucha-
zečům, kteří podali dvě přihlášky, 
umožněno vykonat testy. Kraj pro pří-
pad potřeby stanovil ještě i  náhradní 
termín - 7. května.

Příjimací zkoušky na střední 

školy budou letos přísnější

Do  poloviny února se v  třiašedesáti 
podnicích ve dvaceti městech ČR koná 
gastronomický Grand Restaurant Festi-
val. Během této akce mohou lidé ochut-
nat skvělé delikatesy za  festivalové ce-
ny v  restauracích, které získaly vysoké 
hodnocení v publikaci Maurerův Výběr 
Grand Restaurant 2012.

V  Karlovarském kraji se festiva-

lu účastní dvě restaurace - Promenáda 
a Grandrestaurant Grandhotelu Pupp.

„Grand Restaurant Festival umožňu-
je komukoliv, kdo má zájem o kvalitní 
gastronomii, aby navštívil nejlepší a zá-
roveň leckdy dražší podniky této země 
- ovšem za symbolické ceny,“ vysvětlu-
je vydavatel publikace Maurerův výběr 
Grand Restaurant a  zakladatel Grand 
Restaurant Festivalu Pavel Maurer.

Cílem dramaturgie festivalu je podpo-
řit kvalitní českou gastronomii, která je 
smyslem projektu Czech Specials aneb 
Ochutnejte Českou republiku. Důraz je 
kladený na  tradiční receptury s  využi-
tím lokálních a sezónních surovin. 

Restaurace mají v  rámci festivalu 
za úkol uvařit tři pokrmy. Jídlo od ma-
minky, specialitu šéfk uchaře a  Czech 
Specials v podobě regionální speciality. 

Grand Restaurant Festival však kromě 
nejlepších pokrmů nabízí hlavně záži-

tek z interiéru, atmosféry a servisu fes-
tivalových restaurací. 

A jaké jsou letošní novinky? „Na mi-
nulém ročníku jsme zaznamenali vel-
ký zájem o gastronomickou zážitkovou 
výpravu, tzv. Mňam Bus. Letos se bu-
de jezdit v  sobotu i  v neděli a hosté si 
budou moci vybrat celkem ze čtyř tras. 
Každá trasa nabízí tři restaurace, šest 

pokrmů a  setkání 
s  top šéf-

kuchaři. Poprvé vyjedeme také po  re-
publice, vypravíme jeden Mňam Bus 
z  Prahy do  Plzně. Hlavní novinka pro 
letošní ročník však je „Mňam vlak“. Po-
jedeme z  Prahy do  Olomouce. Ve  vla-
ku hosté ochutnají menu Nové gast-
ronomie společnosti JLV, které speci-
álně připraví šéfk uchař Jaroslav Sapík 
a  který bude i  po  celou dobu přítom-
ný. V Olomouci navštívíme opět tři re-
staurace a v každé ochutnáme dva cho-
dy, “ vysvětlila mluvčí festivalu Domi-
nika Vrkotová.

K  tomu, aby se lidé mohli zúčastnit 
Grand Restaurant Festivalu, musí mít 
zakoupenu festivalovou ochutnávku 
ve vybrané restauraci na příslušný den 
a čas. Více informací najdete na strán-
kách akce. 

Partnerem gastronomického projek-
tu je agentura CzechTourism a  Karlo-
varský kraj.

Na prevenci kriminality 
dal kraj statisíce korun

Kdo si hraje, nezlobí...  Snímek 

z klubu v Teplé.                     Foto KL

Bývalý ředitel mystifi kuje
dokončení ze str. 1
„Chtěl bych jen podotknout, že 

podle výsledků posledního sčítání li-
du má Karlovarský kraj největší podíl 
žáků v  základních uměleckých ško-
lách,“ dodává radní, který je jako pe-

dagog jsem rád, že se děti aktivně vě-
nují hudbě, tanci či výtvarnému umě-
ní. „Nezabývají se tak nepravostmi 
vedoucími k  trestné činnosti, která 
v konečném důsledku znamená další 
zátěž pro daňové poplatníky.“
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Změnit stávající vnímání karlovar-
ského letiště jen jako letiště pro Ru-
sy, kteří přilétají do Varů, na letiště, ze 
kterého mohou profi tovat města, fi r-
my a občané v celém kraji. Toho chce 
v  horizontu příštích čtyř let dosáh-
nout provozovatel letiště, společnost 
Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

Cílem je, aby z  letiště v  roce 2016 
létala jedna či dvě pravidelné linky 
na  západ.  Bez pomoci a  spolupráce 
veřejného a soukromého sektoru se to 

však letišti jen těžko podaří.
 „Letecká doprava se jen za posled-

ních deset let dramaticky proměnila. 
Pro letecké společnosti je otevření no-
vé linky na  regionální letiště riziko-
vou investicí. Proto se mimo jiné sna-
ží co nejvíce nákladů přenést na letiš-
tě a  regiony. Žádné regionální letiště 
však nemůže tuto požadovanou pod-
poru samo zajistit, a proto se domní-
váme, že jediná cesta, zajišťující vznik 
nových linek západním směrem, vede 

přes sdružení pro rozvoj linek a Fond 
rozvoje linek, jehož vznik se snažíme 
iniciovat. Jde o  model, který úspěš-
ně funguje například ve Francii, Špa-
nělsku či Velké Británii,“ vysvětlil Ra-
dek Zábranský, obchodní a marketin-
gový manažer společnosti. „Příslušné 
subjekty v rámci kraje se však muse-
jí shodnout na tom, že rozvíjet letec-
kou dopravu západním směrem má 
smysl a  vyplatí se ji proto podporo-
vat,“ dodal.

Fond by sdružoval prostředky sou-
kromého i veřejného sektoru, ze kte-
rých by se leteckým společnostem 
doplácely předpokládané počáteč-
ní ztráty na zahájení a  rozvoj provo-
zu na  nových pravidelných linkách. 
Na podporu zřízení jedné nové linky 
je třeba mít k dispozici alespoň deset 
až patnáct milionů korun. „Nesmí-
me být krátkozrací a musíme v zájmu 
rozvoje kraje hledat nové trhy a vyvo-
lat novou poptávku po cestách do na-
šeho regionu,“ řekl Radek Zábranský.

Karlovarské letiště: Chceme být letištěm 

pro občany celého Karlovarského kraje

V  uvolněných prostorách karlovar-
ského pensionu Hestia otevřel Karlo-
varský kraj sociálně terapeutické díl-
ny pro lidi s duševním onemocněním. 
Ti mohou v  nových prostorách zdo-
konalovat své pracovní návyky a do-
vednosti, stejně jako se setkávat se 
svými přáteli a  aktivně využívat vol-
ný čas. 

„Je to pokračování aktivit projektu 
rozvoje péče o osoby s duševním one-
mocněním, žijících na našem území. 
Naším cílem je jednak přesunout tyto 
lidi z ústavních zařízení do přirozené-
ho prostředí za pomoci služeb sociál-
ní rehabilitace, a dále jim poskytnout 
možnost seberealizace v sociálně tera-
peutických dílnách. Na trhu práce se 
totiž uplatňují jen velmi obtížně,“ vy-
světlil náměstek krajského hejtmana 
Miloslav Čermák. 

Prostory pensionu Hestia patří 
Střední odborné škole stavební v Kar-
lových Varech - Drahovicích. Na soci-
álně terapeutické dílny je nechal zre-
konstruovat Karlovarský kraj. Úpravy 
provedla fi rma ZISTAV s.r.o. během 
října a  listopadu loňského roku, ná-
klady činily necelé tři miliony korun.

„Financování jsme zajistili z  pro-
středků Evropského sociálního fon-
du prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a  zaměstnanost 
a státního rozpočtu ČR,“ doplnil Čer-
mák s tím, že Karlovarský kraj byl vů-
bec prvním regionem, kterému se po-
dařilo získat peníze na  tento typ in-
vestice. „Podobná příležitost se už 
zřejmě nebude opakovat,“ dodal.

Jaký je stav služeb péče o  duševně 
nemocné zjišťovali v  Karlovarském 
kraji pracovníci Centra pro rozvoj pé-

če o duševní zdraví. 
„Již patnáct let zlepšujeme péči 

o  duševně nemocné v  České repub-
lice. Po  hlavním městě Praha si nás 
vybral Karlovarský kraj, abychom 
zde zmapovali situaci a  navrhli služ-
by, které by se měly vytvořit. Největ-
ší přínos tohoto projektu spatřujeme 
v  tom, že jsme koncepci rozvoje slu-
žeb nejen naplánovali, ale první část 
koncepce také mohli zrealizovat. A to 
vytvořením dvou služeb, které se prá-
vě otevřely,“ uvedla ředitelka zmíně-
ného centra Barbora Wenigová. 

O  provoz dílen v  Hestii a  činnost 
klientů se bude starat karlovarská po-
bočka občanského sdružení Fokus 
Mladá Boleslav.

„Činnosti v  dílně jsou zaměřené 
na  rozvoj sociálních dovedností kli-
entů, na obnovu jejich pracovních ná-
vyků, na upevnění a obnovu psychic-
ké rovnováhy, ale také na zlepšení vy-
užití volného času,“ vysvětlil ředitel 
občanského sdružení Fokus Mladá 
Boleslav Jan Stuchlík. 

Klienti se tak v Drahovicích věnují  
výtvarným technikám, výrobě drob-
ných šperků, vyšívání, práci na PC ne-
bo společnému vaření. 

„V bezpečném prostředí se tak mo-
hou naučit nové věci, setkávat se 
s přáteli, k dispozici jim jsou odbor-
níci při řešení běžných i obtížných ži-
votních situací,“ řekl Stuchlík.

Služby sociálně terapeutických dí-
len i sociální rehabilitace jsou posky-
tované zdarma. Dílnami zatím prošla 
zhruba padesátka klientů. Bližší in-
formace jsou k dispozici na interneto-
vých stránkách sdružení Fokus.

Ve zrekonstruovaném pensionu jsou nyní 
terapeutické dílny pro duševně nemocné

Nejmodernější v zemi. Takový je nově zprovozněný baby box v Chebu, v pořadí sedmačtyřicátý v České republice a druhý v Karlovarském 

kraji. Chebský baby box, který se nachází u hlavního vchodu do areálu nemocnice, je oproti starším typům vybavený nejen topením, ale 

i klimatizací, automatickým otevíráním nebo kamerou na hlídání vnitřního prostoru. Na snímku předseda občanského sdružení Babybox, 

spisovatel Ludvík Hess, předvádí ve spolupráci se studentkou, jak baby box funguje. První baby box v našem kraji byl zprovozněný v ro-

ce 2008 v Sokolově, který už pomohl zachránit jedno dítě. Dne 9. února bude otevřený třetí - v Karlových Varech. Foto Václav Fikar

STRUČNĚ Z REGIONU

 S dotazy na sjízdnost komunikací I., II. a III. tříd v Karlovarském kraji se oby-
vatelé Karlovarského kraje mohou v zimním období obracet na Centrální dispe-
čink Údržby silnic Karlovarského kraje, a. s. - telefonní číslo 353 504 299, a to ne-
přetržitě. Na toto pracoviště také mohou nahlásit i problémy se sjízdností vozo-
vek v regionu. 

 Během ledna uzavře Karlovarský kraj dohodu o spolupráci s Českým rybář-
ským svazem. Kromě toho by měla vzniknout pracovní skupina místních or-
ganizací rybářů, která bude s vedením kraje v pravidelném kontaktu. Společ-
nou starostí rybářů je především zvyšující se stav kormorána, jenž postupně ve-
de až k likvidaci některých původních druhů ryb, ale i problémy s malými vod-
ními elektrárnami, které ničí některé toky v Krušnohoří. Smlouva o spoluprá-
ci s Českým rybářským svazem navazuje na předchozí uzavřené dohody s mys-
livci a chovateli.

 Sokolovské infocentrum zahájilo procházky s doprovodem po historické části 
Sokolova. Rezervace procházek městem přijímá infocentrum telefonicky na tel. 
čísle 359 808 729, 714 nebo emailem na info@mdksokolov.cz. Minimální počet 
zájemců o procházku s doprovodem jsou dvě osoby, maximální počet je do 45 
osob (autobus).

 Školní časopis Integráček Integrované střední školy v Chebu uspěl v Brně 
ve finále celorepublikové soutěže školních časopisů. V konkurenci 208 školních 
časopisů z celé země obsadil 3. místo v kategorii Obsah školního časopisu (jedna 
z hlavních kategorií) a zároveň získal Cenu poroty za představení oborů.

 Městský hřbitov v Ostrově se rozroste o další kolumbárium. Bude mít osma-
čtyřicet buněk pro uložení uren. Jednotlivé buňky zastřešeného kolumbária bu-
dou opatřené prosklenými nerezovými dvířky s uzamykatelným mechanismem.

 Západočeské divadlo v Chebu má od 1. ledna nového ředitele. Je jím bývalý 
poslanec a starosta Chebu Jan Svoboda. Svoboda, v civilu sám ochotnický herec, 
ve funkci nahradil Miloše Růžičku, který na funkci ředitele divadla rezignoval.

 Až 200 tisíc korun pokuty hrozí podnikatelům za rozdávání reklamních le-
táků, plakátů či vizitek na veřejně přístupných místech ve vnitřním lázeňském 
území Karlových Varů. Důvod? Podle radních města rozdávání letáků obtěžuje 
místní i turisty. Nové nařízení začalo platit v polovině ledna. 

Vmler.

Nový dopravní terminál v Chebu. 

Prohlédněte si, jak bude vypadat

Unikátní futuristická budova letištní haly v  Olšových Vratech 

ve tvaru trupu letadla.                                                                 Foto Václav Fikar

Náměstek hejtmana Miloslav Čermák (vlevo) a ředitelka Centra pro 

rozvoj péče o  duševní zdraví Barbora Wenigová při slavnostním 

otevření nových terapeutických dílen v Karlových Varech.  Foto KL

V Chebu je babybox, druhý v kraji
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Co se dá takovým špičkovým spor-
tovním lukem vlastně trefi t? 

U  olympijského luku není problém 
zasáhnout na  devadesát metrů cíl 
o  velikosti několika centimetrů. Mo-
derní kladkový luk pak dokáže být ješ-
tě přesnější. Spousta lidí si dnes mys-
lí, že luk je spíš historická hračka, ale 
ve skutečnosti je to pořád zbraň. Hod-
ně rychlá zbraň. A taky účinná zbraň. 

Pro srovnání: Ferrari F430 má ma-
ximálku 315 kilometrů v  hodině. Šíp 
z  dnešních luků může letět rychlostí 
až 370 kilometrů. 

Třeba v Americe i dalších zemích je 
luk dodnes hodně oblíbený pro lov, 
včetně tak velkých zvířat jako jsou je-
leni, losi, nebo dokonce medvědi.

U nás se smí lukem lovit také?
V  Evropě už to je možné pouze 

v Rusku, Francii a snad i v Anglii, ale 
u nás ne. Existují však sportovní disci-
plíny, kdy se střílí v  terénu na známé 
i  neznámé vzdálenosti nebo dokonce 
na speciální fi gury zvířat. Já se ale vě-
nuji terčové lukostřelbě.

Jak jste se vlastně k takovému neob-
vyklému sportu dostal?

Z luku střílel už můj táta. Byl dokon-
ce reprezentantem a v roce 1992 se do-
stal až na olympiádu v Barceloně. Kdy 
jsem poprvé střílel já, to si nepamatu-
ji. Nějak systematičtěji jsem začal až 
na vysoké škole, ale bylo to spíš takové 
oťukávání. V roce 1993 jsem vstoupil 
do  lukostřeleckého oddílu v  Chebu, 
jenže v zápětí jsem toho nechal. Pro-
stě mě to neuspokojovalo. Hledal jsem 
spíš něco impulzivního, takže jsem se 
věnoval nejdřív fotbalu, a pak v armá-
dě přišly na řadu lyže, horolezectví, se-
beobrana, přespolní běhy a orientační 
běh. A to všechno se spojilo, když jsem 
se začal účastnit Winter Survival Me-
zinárodních mistrovství Armády ČR 
v zimním přírodním víceboji.

V těchto extrémních závodech jste 
pak dvakrát zvítězil a získal pět dru-
hých míst. Ale kde je ten luk?

Ten přišel až později. Na survivalech 
se maximálně střílelo z pistole. V pod-
statě to je čtyřdenní závod, kde by-
ly první den sjezdy volným terénem, 
večer noční orientační běhy, pár ho-
din spánku a následně dva dny vytr-
valostně technická etapa. Takový ar-
mádní Dakar. 

Ráno se odněkud vystartuje a  cíl je 
v  nějakém bivaku. Všechno si člověk 
nese na zádech a jak přežije je na něm. 
Venku až mínus dvacet, do  toho vlo-
žené překonávání vodních toků, ex-
trémní výběhy, lezení na  ledopádech 
i  skalách. Denní přesun kolem pade-
sáti kilometrů, a to všechno se zhruba 
20 kilogramy výstroje na zádech, včet-
ně horolezeckého vybavení nebo lyží. 

Čtvrtý den už je jen štafetový běh 
na lyžích a konec. Toho se ale většinou 
třetina až polovina družstev nedožije, 
protože v průběhu závodu odpadnou. 
Je to fakt nářez.

A  toho nářezu se účastní většinou 
příslušníci speciálních vojenských 
jednotek. Jak je možné, že je porážel 
český armádní tělocvikář?

Většinou to byli třeba horští mysliv-
ci. Obvykle z okolních států, ale jezdi-
li i Holanďané, Američani a další. Já si 
pamatuji hlavně na norský tým. To by-
li neuvěřitelní blázni. Nasadili si běž-
ky a vystartovali tak, že pomalu letěli 
nad terénem. 

S naším družstvem jsme je dostali až 
na horolezectví a technických disciplí-
nách, ale na  lyžích jsme na ně nemě-
li absolutně šanci. Takže asi pomáhalo 
to, že jsme nebyli úzce specializovaní, 
ale dělali v podstatě všechno.

Co tedy při takovém úspěchu roz-
hodlo o  vašem návratu k  lukostřel-
bě?

Zkrácení základní vojenské služ-
by a reorganizace. Měl jsem v té době 
v armádě v Karlových Varech na sta-
rosti baterii složenou z fotbalistů, kteří 
hráli Českou fotbalovou ligu. Ale když 
se zkrátila vojna na  rok, začal oddíl 
upadat. Ti kluci se nedali za tak krát-
kou dobu vytrénovat. 

Při reorganizaci armády jsem se do-
stal do Kynšperka a následně do Sta-
ré Boleslavi, kde jsem nemusel po prá-
ci jezdit domů. Hledal jsem si pro-
to nějaké vyplnění volného času. Na-
padlo mě znovu zkusít luk. Fungova-
lo to a už první rok jsem začal střílet 
za ligové družstvo v Kostelci na Hané, 
kde byl i můj otec. 

Takže ostatní sporty šly stranou? 
Nešly, jen jsem se víc specializo-

val. Uznávám všestrannost, vždy hle-
dám nějaké kompenzace vůči hlavní-
mu sportu. Až do  čtyřiceti let jsem 
hrál fotbal, naposledy regi-
onální soutěž za  německý 
FSV Danndorf. Kromě toho 
dodnes hraji hokej za  Kyn-
šperk, chodím na  golf, lyžuji, 
hraji tenis. 

Třeba lezení je skvělé na zpevně-
ní kompletního těla. Člověk pak 
nemusí ani do posilovny. Jen teď je 
to trochu složitější. U armády jsem to 
mohl dělat v  pracovní době, bylo to 
mé zaměstnání. Teď na to musím hle-
dat volný čas. 

Proč jste si vybral právě olympij-
ský luk?

Protože moje okolí žádnou jinou 
disciplínu neuznávalo. Kladkový luk 
se u nás v té době prakticky téměř ne-
vyskytoval a  holý luk, což je takový 
ten luk jaký znají kluci z indiánek, 
to bylo brané jako na začátek. 
Na  učení. A  nadstavba je 
olympijský luk. 

Tím, že jsem vše 

viděl od malička u táty, jsem za ty roky 
odkoukal, jak se co dělá. Věděl jsem, 
jak se k tomu postavit. Navíc mi to šlo 
tak nějak samo. Už v  roce 2006 jsme 
skončili v 1. lize družstev třetí, o  rok 
později jsem v družstvu s tátou a Kar-

lem Böhmem skončil druhý na re-
publice. Ostatně ti dva mě trénu-
jí a jim vlastně za ten úspěch vdě-
čím. 

A v roce 2009 jsem už repre-
zentoval Českou republiku 
na mistrovství světa v halové 
lukostřelbě. Jenže tam jsem 
teprve pochopil, že se 
toho musím pořád 
ještě moc učit.

A  asi pochopil 

správně, protože o  rok později už 
jste byl třetí na mistrovství republi-
ky a v roce 2011 ho pak v dresu Kos-
telce i  vyhrál. Co bylo těžší? Získat 
titul v lukostřelbě, nebo v armádním 
survivalu?

To se špatně srov-
nává. Lukostřelba je 
těžce o  psychice. Sta-
čí strašně málo a  je 
po  všem. Samozřej-
mě jsou nutné něja-
ké fyzické předpokla-
dy, čím lepší kondice, 
tím lépe, ale rozhodu-
je hlava. 

Buď je člověk v  po-
hodě a koncentrovaný, 

a pak to jde, a nebo ne. Pak ztrácí bo-
dy a je konec. 

Survival znamená sáhnout si fyzic-
ky na  úplné dno. Samozřejmě i  tam 
psychika pracuje. Běžně se stane, že 
se v člověku přes veškerý trénink ně-

co zlomí, a  pak nemůže. Prostě pad-
ne na  zem a  tělo nedokáže udělat už 
ani krok. Jediné, na co v takové chvíli 
myslí, je: nechte mě být, já tady umřu. 
Zažil to tam skoro každý, i  já. Ale 
po chvíli se nějak většinou sebere a má 
šanci to v závodě ještě napravit. U lu-
kostřelby to ale nejde. Tam je konec.

Vedle kondice a  psychiky ale asi 
rozhoduje i  vybavení. Nebo to v  lu-
kostřelbě neplatí?

Člověk musí mít nejdřív zažitou 
techniku střelby, a to je základ. Tepr-
ve když dosáhne na  určitou úroveň, 
začne hrát velikou roli samotný luk. 
Kvalitní ramena mají vyšší rychlost, 
lepší výkon, charakteristiku. Ob-
rovský rozdíl je také v šípech. Žádné 
dřevo, hliník nebo dural. V  podsta-
tě všechno je dnes karbon nebo další 
hi-tec materiály. 

I  s  jejich pomocí jste dosáhl 
na nejvyšší domácí metu tohoto 
sportu. Co plánujete dál?

No, já si v  životě nepředsta-
vil, že se dotáhnu až tak dale-
ko. Tady bylo pět lidí, na  kte-
ré jsem se díval jako na vzdále-
ný vrchol, a nikdy by mě nena-
padlo, že se mi podaří dosáh-
nout až na  titul mistra repub-

liky. Navíc v mém věku. Ale ří-
kat teď něco o Evropě a podobně, 

to by byla velká troufalost. Tamní 
špička je pro mně pořád něco jako 

vrchol Everestu. Navíc v roce 2011 se 
nám díky pomoci města podařilo ob-
novit sportovní činnost chebského lu-
kostřeleckého oddílu, takže nás i tady 
čeká spousta práce. 

Potřebujeme sehnat nějaké peníze, 
dodělat střelnici a dokoupit na ni ma-
teriál. Chystáme závody včetně pře-
shraniční lukostřelecké Egrensis li-

gy, a chtěli bychom také začít s trénin-
ky mládeže. Takže práce víc než dost. 
Samozřejmě, že budu obhajovat titul, 
ale říkat teď, že to vyjde, je nesmysl. 

V  lukostřelbě stačí velmi málo 
a všechno je jinak. Ale ono to určitě 
nějak dopadne. Vlastně musí to do-
padnout dobře. Jinak by to přece ne-
mělo cenu, ne? 

      Text a foto: Vladislav Podracký

Více informací o Martinu Hámorovi, 
průběhu závodu mistrovství ČR, i  lu-
kostřelbě najdete na  stránkách www.
eska-cheb.cz

Sdružení válečných veteránů ČR 
(SVV ČR) přichází s  projektem pro 
veterány žijící v  Karlovarském kraji 
a na území celé republiky. 

Projekt s  názvem „Z  války/armády 
do civilního zaměstnání“ má pomoci 
nalézt odpovídající civilní zaměstná-
ní bývalým vojákům – válečným ve-
teránům, a  to v  době jejich odchodu 
do civilu. 

Zaměřuje se ale i na ty, kteří již v ar-
mádě nejsou delší dobu a hrozí jim ne-
zaměstnanost. 

„Jedná se o lidi, kteří si zaslouží pod-
poru společnosti, proto jsme rádi, že 
je možné jim touto formou pomoci,“ 
uvedl náměstek hejtmana Miloslav 

Čermák.
Projekt nejenže umožní válečným 

veteránům nalézt práci, ale také uhra-
dit náklady na kurzy a školení požado-
vaná budoucími zaměstnavateli. 

„Zaměstnavatelé navíc dostanou do-
taci na část mzdy pro válečné veterá-
ny, jedná se o čtyři tisíce korun,“ uve-
dl Ladislav Sornas, místopředseda 
SVV ČR.  

Program je fi nancovaný z prostřed-
ků Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost Evropského so-
ciálního fondu.

Více informací získají zájemci z řad 
válečných veteránů na  internetových 
stránkách www.legionar.org.

Z války/armády do 
civilního zaměstnání!

Zájem o krajské příspěvky pro vče-
laře předčil veškerá očekávání. Doklá-
dá to sto plus jedna podaných žádostí 
včelařů hned první pracovní den v ro-
ce 2012, tedy v pondělí 2. ledna. Právě 
od toho dne mohli včelaři o příspěv-
ky žádat. 

Karlovarský kraj má pro stávající 
i začínající včelaře na letošní rok při-
pravenou fi nanční podporu v celkové 
výši jeden milion korun. Výše fi nanč-
ní podpory je stanovena na maximál-
ně 14 tisíc korun pro jednoho žada-
tele. 

„Už dnes je zřejmé, že v letošním ro-
ce nebudeme moci uspokojit všechny 
zájemce. Nicméně kraj chce v podpo-
ře včelařů pokračovat i  v  dalších le-
tech,“ uvedl krajský radní Jaroslav 
Bradáč.

Příspěvky stávajícím i  začínajícím 
včelařům v regionu poskytuje Karlo-
varský kraj od roku 2009. 

„Rozhodli jsme se podporovat roz-
voj včelařství především proto, že za-
čalo ubývat včelstev i  aktivních vče-
lařů. Jejich věkový průměr v regionu 
přesahoval 60 let. Příspěvky by mě-
ly sloužit na  nákup moderního mi-
nimálního nutného vybavení nebo 
na rozšíření počtu včelstev a výměnu 
starých úlů, které nevyhovují součas-
ným chovatelským a  léčebným náro-
kům,“ dodal Bradáč.

Díky podpoře se začal postupně 
zvyšovat počet včelařů. Za  dobu vy-
plácení příspěvků přibylo Českému 
svazu včelařů v  regionu 140 nových 
členů ve  věkové skupině do  čtyřice-
ti let věku. 

Příspěvky pro včelaře. 

Zájem je obrovský

Zapomeňte na lovce mamutů i Viléma Tella. Doba 
ohnutého kusu dřeva je dávno pryč. Dnešní lukostřel-
bě vládnou špičkové hi-tec materiály, kompozity po-
čínaje a karbonem konče. V přesnosti přitom s přehle-
dem předčí i většinu moderních krátkých střelných 
zbraní. Obzvlášť pokud je takový luk v rukou úřadující-
ho mistra České republiky a člena lukostřeleckého od-
dílu TJ ESKA Cheb Martina Hámora. 

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY
FELICIAFELICIA
FABIAFABIA
OCTAVIAOCTAVIA

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍMEPŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME

Octavia 1.6 SR SLX 74 kW, mod. 2000, po TK 1/14, kli-
ma, 2x airbag, ABS, tažný, alu kola, vyhřív. sedačky, cen-
trál, el. okna+ zrcátka, rádio CD MP3, PC aj., garáž., per-
fekt. stav- nový výfuk, zimní pneu, 89.500 Kč- sleva- i 
splátky bez akontace
Felicia 1,6 Glxi KLIMA, mod. 1999, po TK 11/14, 1. ma-
jitel, klimatizace, servo, el. zrcátka, centrál, rádio CD, alu 
kola, mlhovky, metal. aj., nové zimní pneu, olej, perfektní 
stav- málo jetá- vždy  garáž., 45.500 Kč- sleva- i na splát-
ky bez akontace
Felicia kombi1,6 Laurin a Klement, r.v. 1997, po TK 
1/14, klimatizace, kůže, ABS, 2x airbag, el. okna+ zrcát-
ka, servo, tažný, centrál DO, rádio, stř. okno, mlhovky, me-
tal. aj., zimní  pneu, perfektní stav- vždy  garáž., 33.500 
Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Felicia1,3 Glxi, r.v. 1997, po TK 12/13, 1. majitel, tažný, 
rádio aj., zimní pneu, dobrý stav, 17.500 Kč- po slevě na 
Ekopoplatek- i na splátky bez akontace

Eko poplatek na u nás zakoupený vůz 
zaplatíme 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

Příjem inzerce do Krajských listů:
info@zurnalmedia.cz

Ing. Martin Hámor
46 let, rodák z Lučence, žije v Kynšperku nad Ohří. Vystudoval Vysokou vojenskou školu Vyškov a Fakultu tělesné vý-
chovy a sportu University Karlovy v Praze. Větší část profesní kariéry strávil jako příslušník Armády České republi-
ky, v současné době působí jako vedoucí personálního referátu Vězeňské služby ČR Věznice Kynšperk. Člen Tělový-
chovné jednoty ESKA Cheb. V září 2011 se stal  77. mistrem České republiky v lukostřelbě v kategorii olympijský luk.

Rychlejší než ferrari a přesnější než kulka
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Archiv měsíční-
ku Krajské listy 
a  jeho datová po-
doba ve  formátu 
PDF (do  velikos-
ti 3 MB) jsou pří-
stupné a  ke  staže-

ní v internetových Krajských listech 
http://www.kr-karlovarsky.cz/kl/.

O  zasílání měsíčníku přímo 
do osobních e-mailových schránek 
mohou zájemci požádat na adrese 
andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.
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Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čísle 

zněla „básník a dramatik Friedrich 
Schiller“. Gratulujeme výhercům, 
kterými jsou Marcela Dieneltová, 
z Karlových Varů, Jiřina Havlová ze   
Starého Sedla u Sokolova a Milan 
Bublinec z Horního Slavkova.

Všem výhercům zasíláme publi-
kace o Karlovarském kraji.

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

Do  Karlových Varů přijel nikoliv 
na  léčení, ale kvůli ženě, kterou 
miloval. Dáma jeho srdce se 
jmenovala Karolína a  on za  ní 
do  Varů přicestoval v  létě roku 
1853 z  Výmaru. Karolína se 
v  Karlových Varech léčila a... 
čekala ho. Bydlela v domě Bílý lev 
na  Tržišti, kde také zajistila pokoj 
pro svého důvěrného přítele. Byl 
to... (více již v tajence)
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Úspěch v Brně

Na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně převzal Karlovarský 

kraj ocenění za 2. místo v soutěži o nejhezčí turistickou pohlednici 

ČR 2012. Pohlednice Královského města Loket, jejíž autorem je Ladi-

slav Renner, uspěla v konkurenci 140 pohlednic od dvaačtyřiceti au-

torů (o pořadí rozhodovalo 89 odborných účastníků výstavy). Brněn-

ského veletrhu se Karlovarský kraj zúčastnil s vlastní výstavní expozi-

cí (na ploše 80 m2) ve tvaru lázeňské kolonády. Její návštěvníci  moh-

li mimo jiné ochutnat teplé oplatky. Foto KL

Krajská knihovna Karlovy Vary no-
vě nabízí slabozrakým čtenářům, a to 
ve specializovaném oddělení pro han-
dicapované, velmi prospěšnou po-
můcku, která jim umožní snadněj-
ší čtení. Karlovarské středisko Tyfl o-
servis dlouhodobě zapůjčilo krajské 
knihovně kamerovou zvětšovací lupu 
Presto - stolní verzi se čtecím stolkem. 

Jedná se o výkonnou pomůcku pro 
slabozraké, vyznačující se nenároč-
nou obsluhou a velkým zvětšením.

Lupa umožňuje číst nejrůznější tex-
ty a  také prohlížet obrázky na  obra-
zovce. Text je možné ještě upravit vý-
řezem a  zvýrazněním linky. Zvětše-
ní obrazu je až čtyřicetinásobné. Po-
zadí textu se dá vytvořit v barevných 
kontrastech, zvýšit nebo snížit kon-
trast a jas obrazu. Kamerová lupa po-
skytuje velmi komfortní možnost čte-
ní i velmi drobného písma.

Nová služba 

knihovny pro 

slabozraké
Poznat Karlovarský kraj jinak než jen 

jako kraj lázeňství. A zároveň se sezná-
mit s fungováním místních médií. Také 
s tím přijeli do Karlových Varů předsta-
vitelé Hainan Daily Press Group, hlavní 
mediální skupiny v jihočínské provincii 
Hainan. Do lázeňské metropole Česka 
navíc novináře doprovodila paní Han 
Xue z odboru zahraničních vztahů úřa-
du osmimilionové hainanské provincie.

Zástupci mediální skupiny z  Hai-
nanu se nejdříve setkali s  náměstkem 
hejtmana Jaroslavem Borkou. S  ním 
hovořili o hlavním turistickém lákadle 
Karlovarského kraje - o  lázeňství, ale 
také o  památkách nebo o  Mezinárod-
ním fi lmovém festivalu.

Číňané se přitom zajímali o  míst-
ní folklórní tradice a  dozvěděli se, že 
po  Praze je Karlovarský kraj druhým 
turisticky nejnavštěvovanějším kra-
jem v  České republice. U  této příleži-

tosti však zmínili čerstvý poznatek - to-
tiž obtížnost cesty z  Prahy do  Karlo-
vých Varů. Odpovědí jim byla informa-

ce, že náš kraj zůstává jediným krajem 
v ČR, který dosud nemá dálniční spoje-
ní s hlavním městem.

Poté přišlo na řadu setkání se zástup-
ci místních médií - Práva, Krajských 
listů nebo Českého rozhlasu. Novináři 
z Hainanu se zajímali o skladbu a pre-
ference čtenářů, o  vliv internetových 
médií na tištěná, o možnosti regionál-
ních novinářů prosadit zprávy z regio-
nu do celostátních médií apod.

Vedoucí delegace pak oznámil, že Čí-
ňané mají zájem o  vzájemnou spolu-
práci a že by české novináře rádi v Hai-
nanu přivítali. „Navrhli jsme, že by-
chom v  těchto kontaktech mohli být 
prostředníky,“ říká tisková mluvčí kraj-
ského úřadu Jana Pavlíková.

Není bez zajímavosti, že noviná-
ři z  tropického ostrova, kde nikdy ne-
sněží, si při cestě do Varů užívali sněhu. 

„U nás se říká: - je-li sníh na cestě, bu-
de příští rok bohatá úroda. Snad to mů-
žeme přenést i na naši spolupráci,“ uza-
vřel Wang Linlei.

Čínští novináři se na půdě krajského úřadu 

setkali se svými českými kolegy

Zástupce šéfredaktora Hainan Daily a  viceprezident asociace no-

vinářů Hainanské provincie Wang Linlei a  šéfredaktorka Morning 

Post Sanya a viceprezidentka stejné asociace Huang Shuzhen dis-

kutují na půdě krajského úřadu s novináři z místních médií. Foto KL

KARLOVY VARY

Věrní abonenti - komedie. Manže-
lé dostanou abonentky do hlediště kaž-
dý jinam a on sedí vedle mladé soused-
ky. Městské divadlo, 17. ledna od 19.30.

Svatá Jana - hra z  pera G. B. Shawa 
v podání Divadla pod Palmovkou. Měst-
ské divadlo, 23. ledna od 19.30.
CHEB

KontAKTfoto 2011 - výsledky 16. 
ročníku mezinárodní fotografi cké díl-
ny portrétu a aktu pod vedením Roberta 
Vana. Výstava v Galerii 4 potrvá do kon-
ce ledna. V únoru ji střídá výstava foto-
grafi í Ondřeje Kalmána. 

Helena Vondráčková - koncert. KC 
Svoboda, 18. ledna od 19 hod.

Třicet devět stupňů - směsice klauni-
ády a hitchcockovského napětí. Západo-
české divadlo, 18. a  19. ledna, 19, resp. 
17 hod.

Tři sestry - klasická hra. Západočeské 
divadlo, 21. ledna od 19 hod.

Bez opony - zábavný pořad s  osob-
nostmi kulturního života. KC Svoboda, 
25. ledna od 19 hod.

Bůh masakru - hra o pokusu urovnat 
spor mezi malými chlapci. Západočeské 
divadlo, 26. ledna od 19 hod.

Co nás čeká v roce vodního draka dle 
tradiční čínské medicíny a astrologie? 
- beseda s  Evou Joachimovou, vstupné 
dobrovolné. Centrum sociální pomo-
ci - Klub zdraví Energy Cheb, 16. úno-
ra od 17 hodin.
SOKOLOV

Chudák Harpagon - svébytná úprava 
klasické divadelní hry. Josef Dvořák v ti-
tulní roli Harpagona. Městské divadlo, 
17. ledna od 19 hod. 

Hop Trop - koncert folkové skupiny. 
Městské divadlo, 19. ledna od 19 hod.

Karolína Kamberská - koncert bývalé 
členky Sester Steinových. Hudební klub 
M, 26. ledna od 19 hod.
OSTROV

Ples Domu kultury. Bohatý program 
s hostem - zpěvačkou Monikou Absolo-
novou. Společenský sál Domu kultury, 
21. ledna od 20 hod.

Svetřík - loutková pohádka. Stará rad-
nice, 22. ledna od 15 hod.

Přednáška Stanislava Hořínka - USA 
- národní parky středozápadu. Stará 
radnice, 27. ledna od 19 hod.
CHODOV

Beseda o  Jižní Americe. Městská 
knihovna, 18. ledna od 18 hod.

Salsa Párty. Městská knihovna, 25. 
ledna od 17 do 20 hodin.

Beseda s  Mgr. Janem Nedvědem 
o  Československých odbojářích. Měst-
ská knihovna, 26. ledna od 18 hodin.
LOKET

Ples termitů - v  programu vystoupí 
Jan Onder s  partnerkou, exhibiční vy-
stoupení MMA zápasníků, kankáno-
vé tanečnice... Závěr večera ozdobí de-
centní ohňostroj. Hrad Loket, 18. úno-
ra od 20 hodin.

KAM ZA
KULTUROU
A ZÁBAVOU

Centrum regenerace

a neinvazivní estetické medicíny

Staré náměstí 2144, 356 01 Sokolov

MUDr. Alena Tichá & Mgr. Alexandra Tichá
tel.: 352 370 777 , mobil: 723 947 499, e-mail: info@formosacentrum.cz www.formosacentrum.cz

Regenerace pokožky laserem, 

radiofrekvencí:

rejuvanace obličeje, krku, dekoltu, stimu-
lace novotvorby kolagenu, odstraňová-
ní pigmentových skvrn, pih, jizev, strií, 
chloupků, žilek včetně metličkovitých 
na dolních končetinách.

Vyvinuli jsme speciální vysoce účin-

ný balíček kosmetických služeb na 

zmírnění celulitidy  
(rázová vlna + radiofrekvence + lym-
fodrenáž ), více infornací získáte v na-
šem CENTRU

NOVINKA
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Střední zemědělská škola Dalovice, Hlavní 27, 362 63 Dalovice

NABÍZÍ K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY 
o ploše 100 m2 v budově bývalého „internátu“

Vhodné ke kancelářské činnosti. Nebytové prostory se skládají z 
více místností, které lze pronajmout i jednotlivě. V místnostech je 
rozvedeno ústřední topení, přípojky na Telefónica O2 a T-mobile,
počítačová síť. Nebytový prostor má sociální zařízení, v místnos-
tech jsou položeny koberce. 

Prostory jsou k dispozici od 1. 1. 2012.

Kontakt - tel. č.: 728 376 298, 
e-mail: szes.dalovice@volny.cz

 
Střední zemědělská škola 
Karlovy Vary - DALOVICE
obor s maturitní zkouškou „AGROPODNIKÁNÍ“

Škola poskytuje vzdělání v rámci 
Karlovarského kraje v oblasti 
zemědělství a ochrany životního 
prostředí.

Přijímací řízení proběhne na základě studijních 
výsledků ze základní školy a jednotných testů 
Nabízíme: volitelné bloky předmětů; zahraniční 
praxi; ekologické hospodaření na vlastním školním 
hospodářství; výuku myslivosti a chovu koní; 
bezplatné získání řidičského oprávnění B a T

Dny otevřených dveří:
 7. února 2012 (8 – 17 hod.)

tel.: 353 223 129, www.szes-dalovice.cz

STŘEDNÍ  ODBORNÉ  UČILIŠTĚ TOUŽIM
 Plzeňská 330,  364 11 Toužim, www.souz-touzim.cz

 

přijme pro školní rok 2012/2013 
žáky do učebních oborů:

tříleté učební obory

23-68-H/01 automechanik 65-51-H/01 kuchař-číšník  
41-52-H/01 zahradník  23-51-H/01 zámečník

přednostně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

tříleté učební obory

41-55-E/01  opravářské práce

41-52-E/01  květinářské a aranžérské práce

informace o studiu na www.souz-touzim.cz nebo na tel. číslech:
353 312 190 - Ing. Nykodym,  353 311 470 - Mgr. Václav Růžek

Škola nabízí moderní areál školy v Sokolově, plně vybavené učebny a laboratoře, nej-
větší a nejvybavenější dílny pro odbornou přípravu v regionu, finanční stipendia pro ši-
kovné žáky, knihovnu, vysokorychlostní internet, stravování, fitness centrum, divadel-
ní kroužek, redakci školního časopisu VOICE, studentský parlament, smlouvy se zaměst-
navateli, rozsáhlé aktivity a výhody pro ty, kteří se chtějí kvalitně vzdělávat.

 

Učební obory (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou)
23-51-H/01 Str ovů

k Mechanik oprav torových vo
I t  T Zedník

Montér suchých stav

k
pro školní rok 2012/2013:

Nástavbové studium (zakončené maturitní zkouškou)
   •  64-41-L/524 Podnikání – dálková forma tříletá

   •   23-43-L/506 Provozní technika – dálková forma tříletá

Studijní obory (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou)
                 

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
SOKOLOV
STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
SOKOLOV

Pro školní rok 2012/2013 přijímáme žáky do těchto oborů:

 Obchodně podnikatelská činnost - Kosmetička - Knihovnické a informační systémy a služby

 Cukrář - Truhlář - Kuchař-číšník - Kuchař - Číšník-servírka - Prodavač - Aranžér - Kadeřník - Pekař

 Zpracování dřeva - Provoz společného stravování

 (pro absolventy tříletých učebních oborů), Dřevařská a nábytkářská výroba - denní dvouleté 

studium, Podnikání - denní dvouleté studium, Podnikání - dálkové tříleté studium

Mezi obory s maturitou a obory s výučním listem je velmi dobrá prostupnost.

Domovy mládeže a školní jídelny v Sokolově a Kynšperku zajišťují ubytování a 
stravu pro žáky, kteří jsou ze vzdálenějšího místa bydliště. Pro získání vice informací 

je možnost kdykoliv navštívit školu i všechna pracoviště odborného výcviku.

Střední odborné učiliště stravování 
a služeb Karlovy Vary

TRADICE • KVALITA • ZKUŠENOSTI • ZÁZEMÍ

Přijímací řízení pro š.r. 2012/13:

Tříleté obory s výučním listem
65–51-H/01 Kuchař, kuchařka 
65–51-H/01 Číšník, servírka  (též dálkově)

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou
65-41-L/01  Gastronomie 

Nástavbové studium
65–41-L/51  Gastronomie (pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
 
Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna 

na www stránkách školy.

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary 

tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439

E-mail: info@sou-stravovani.cz, Internet: www.sou-stravovani.cz

Střední odborná škola stavební

Karlovy Vary
Sabinovo nám. 16, 360 09 Karlovy Vary, příspěvková organizace

přijímá žáky
do maturitního oboru: stavebnictví
do 3letých oborů: zedník  •  strojní mechanik (dříve zámečník)
   elektrikář - silnoproud  •  instalatér
   truhlář  •  malíř a lakýrník
do 3letých oborů: zednické práce  •  truhlářské práce
   malířské a natěračské práce
   (pro žáky se zdravotním znevýhodněním)
do 2letého oboru:     stavební výroba
   (pro žáky s nedokončeným vzděláním)

DOBRÉ UPLATNENÍ NAŠICH ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE
Možnost nástavbového studia zakončeného maturitou. Ubytování studentů zajištěno.
Kontakt: tel.: 353 362 811, e-mail: podatelna@stavebniskolakv.cz, www.stavebniskolakv.cz

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA AŠ
Hlavní 106, 352 01 Aš, telefon: 354 525 585, 736 514 003

www.gymsos.com e-mail: gymsos@gymsos.eu

Pro školní rok 2012/2013
nabízíme studium v následujících oborech:

  Gymnázium osmileté  79-41-K/81
  Gymnázium pro žáky z 9. tříd  79-41-K/81

  – doplnění kvinty

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
8. února 2012

Návštěva školy je možná i mimo tento termín
po předchozí telefonické domluvě.

Případné bližší informace ráda sdělí ing. L. Kalčicová
na jednom z výše uvedených kontaktů.

Gymnázium a obchodní akademie Chodov
Smetanova 738, 357 35 Chodov

Již 20 let s námi
Jsme státní škola a ve školním roce 2012/2013 nabízíme

studium v oborech zakončených maturitní zkouškou.
Obory:

79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 9. tříd – doplnění kvinty
78-42-M/02 Ekonomické lyceum pro žáky z 9. tříd

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám ZDARMA.

Individuální návštěvu školy lze dohodnout na jednom z níže
uvedených kontaktů: 

tel.: 352 665 081, 733 626 364, e-mail: oachodov@oachodov.cz
Bližší informace a kritéria přijímacího řízení na www.goachodov.cz

Ředitelka školy: Mgr. Martina Fenclová

18-20-M/01 

36-47-M/01 

Informační technologie 
se zaměřením aplikace 
osobních počítačů

Stavebnictví
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Jako jeden z prvních regionů se 
Karlovarský kraj rozhodl řešit ome-
zení výskytu invazních rostlin 
na svém území. Na projekt jejich li-
kvidace dostupnými způsoby chce 
získat evropské peníze z Operačního 
programu Životní prostředí (OPŽP).  
Součástí žádosti o dotaci je podrobné 
mapování zasaženého území Karlo-
varského kraje. 

„Z tohoto důvodu byla vypsána 
nadlimitní veřejná zakázka na mapo-
vání oblastí formou otevřeného vý-
běrového řízení,“ uvedl krajský rad-
ní Jaroslav Bradáč.

Předmětem zakázky bude mapo-
vání výskytu invazních druhů rost-
lin, tedy bolševníku velkolepého, kří-
dlatky a netýkavky žláznaté, a digita-
lizace výstupů mapování. Zakázka je 
rozdělena na devět částí: Cheb – se-
ver, Cheb – jih, Žluticko, Teplá, Kar-
lovarsko/Nejdecko, Sokolovsko – jih, 
Ostrovsko, Sála a Kraslicko. 

„Maximální cena mapování a di-
gitalizace všech částí je šest milio-
nů korun. Nabídky na tuto zakázku 
je možné podávat do 15. února,“ do-
dal Bradáč s tím, že otevírání obálek 
proběhne ještě týž den. Podrobné in-
formace jsou uveřejněné na centrální 
adrese s kontaktem pro žádost o za-
dávací dokumentaci. 

Předpoklad zahájení prací je v polo-
vině dubna 2012 s termínem dokon-
čení v srpnu. Dalším krokem prv-

ní fáze projektu bude příprava infor-
mačního systému, který zajistí zpra-
cování všech digitalizovaných dat 
z terénu. Poté budou probíhat jedná-
ní s vlastníky pozemků, na nichž se 
vyskytují invazivní rostliny. 

„Budeme potřebovat jejich sou-
hlas s likvidací rostlin. Věřím, že 
pochopí, jak může být projekt nám 
všem užitečný, a budou tolerantní 
při vlastním průběhu  mapování.  Je-
jich spolupráci oceníme samozřejmě 
i při samotné likvidaci rostlin a hlav-
ně dlouhodobém udržování výsled-
ků projektu,“ upřesnil Bradáč.

Pokud bude vyhlášena výzva 

v rámci OPŽP na konci tohoto roku, 
bude podána žádost o dotaci a v ho-
rizontu let 2013 až 2014 bude probí-
hat faktická likvidace. Předpokláda-
né náklady na tuto likvidaci by moh-
ly dosáhnout až 180 milionů ko-
run. Z OPŽP je možné získat dotaci 
do výše 90  procent nákladů.

Karlovarský kraj zřídil zvlášt-
ní bankovní účet, který bude sloužit 
na spolufinancování celého projektu.

„Prozatím na tento účet kraj dodal 
500 tisíc korun a finanční prostředky 
se zavázaly poskytnout i ostatní sub-
jekty, tedy vlastníci pozemků nebo 
obce,“ uzavřel Bradáč.

Kraj zmapuje výskyt bolševníku 

a dalších invazivních rostlin

Do konce ledna potrvá v chebské fotografi cké galerii Ga-
lerie 4 v Kamenné ulici výstava výsledků 16. ročníku me-
zinárodní fotografi cké dílny portrétu a aktu KontAKTfoto. 

Loňský worskhop se konal v  areálu zámku Kamenný 
dvůr u Kynšperku nad Ohří a jeho lektorem byl světozná-
mý módní a reklamní fotograf Robert Vano. Jeho přednáš-
ky a konzultace nadchly všechny účastníky. V roce 2011 
se dílna poprvé uskutečnila v letních měsících a tak bylo 
možné fotografovat i v exteriérech.

Fotografi cká dílna portrétu a aktu s mezinárodní účastí 
KontAKTfoto vznikla v roce 1996 jako pokračování pro-
jektu Fotodiagonála, který Galerie 4 organizovala společ-
ně s anglickými, italskými a německými fotografy. 

KontAKTfoto je určeno posluchačům uměleckých škol, 
profesionálním fotografům a  vyspělým amatérům, kteří 
mají možnost pracovat pod vedením předních českých fo-
tografů, zabývajících se fi gurální tvorbou.

Výstava KontAKTfoto do konce ledna 

Protože skončil rok 2011 a měli jsme 
možnost trochu bilancovat, ráda bych 
vám představila naše žáky a  jejich 
tvorbu trochu jinak, než jak býváme  
ve spojení s keramickou školou zvyklí.

 Loňský rok se naše škola zúčastnila 
úspěšného celonárodního projektu „14 
klenotů v  srdci Evropy“ a  vznikly tak 
šaty, prezentující porcelánovou tradici 
v našem kraji. 

Čtrnáct škol tak získalo úžasnou pří-
ležitost a jejich modely mohli vidět di-
váci nejen na  televizních obrazovkách 
v přímém přenosu Miss, ale i v zahra-
ničí, kam tyto modely putovaly díky 
společnosti CzechTourism. 

Tím ale jejich úspěch neskončil. Naše 
šaty navíc zaujaly předního českého fo-
tografa, pana Vladimíra Bruntona, na-
tolik, že si je vybral jako objekt pro svou 
uměleckou fotografi i. 

Pražská návrhářka Jana Berg, kte-

rá byla organizátorkou tohoto projek-
tu, hledala další cestu, jak pokračo-
vat s  mladými a  talentovanými lidmi. 
A tak vznikl nový projekt TOB (Trans-
formation of Beads), který prezentuje 
technologie sklářské a bižuterní. 

Ani k tomuto tématu nemá zaměření 
naší školy daleko. V předloňském roce 
vystavovali naši žáci kolekci skleněných 
šperků na  mezinárodní soutěži Juni-
or Match Glass Sanssouci 2010. A tak 
jsme opět zkusili štěstí. 

Karla Gondeková a Klára Chládková 
zaslaly potřebnou dokumentaci o  své 
tvorbě do výběrového kola tohoto pro-
jektu. Uspěly a byly vybrány do celore-
publikového týmu. 

Ve  dnech 23.–29. července 2011 se 
v jablonecké Sokolovně setkala skupina 
patnácti talentovaných dívek, které byly 
vybrány z celé České republiky, aby pod 
vedením odborných lektorů a  supervi-

zí módní návrhářky Jany Berg vytvoři-
ly v průběhu týdne kolekci designových 
objektů z tradičních i experimentálních 
produktů české sklářské výroby. 

Práce vzniklé v  rámci tohoto projek-
tu vytvořily kolekci, která byla prezen-
tována na  veletrhu ECLAT DE MO-
DE - BIJOURCA 2011 v  Paříži, a  ta-
ké na prvním ročníku Glass Art Festi-
val, který proběhl v prostorách nádvo-
ří paláce Kinských v Praze 24.-25. zá-
ří 2011. 

Jelikož šperk je součástí oděvu, byly 
jedinečné objekty také k vidění na ma-
nekýnách na nejdelším evropském mo-
lu v rámci Prague Fashion Week. 

Do  nového roku bych chtěla popřát 
naší škole studenty plné energie a tou-
hy uskutečňovat své nápady, kteří nele-
ní a jsou ochotni pracovat i ve svém vol-
ném čase a nad rámec školních úkolů.                    
Mgr. Lenka Herzogová

Šaty a šperky. Tak uspěli studenti keramické 
školy daleko za hranicemi našeho kraje

Krajský radní Jaroslav Bradáč ukazuje lokality v regionu, které jsou 

postižené bolševníkem.                                                                            Foto KL

ředitel krajského úřadu 

tel. 354 222 120 
Ing. Roman Rokůsek 
roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz
zástupce ředitele KÚ, vedoucí

odboru stavební úřad

tel. 354 222 125 
Mgr. Lubomír Novotný
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
odbor správních agend 

a krajský živnostenský úřad

tel: 354 222 469
Ing. Daniel Matějíček 
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář hejtmana

tel. 354 222 141 
Ing. Lydie Stráská
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář ředitele úřadu

tel. 354 222 313
Ing. Marie Tomsová
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor bezpečnosti a krizového

řízení

tel. 354 222 190 
JUDr. Manfred Kraus
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
odbor kontroly

tel. 354 222 466 
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
ekonomický odbor

tel. 354 222 266 
Ing. Dagmar Divišová
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
odbor legislativní a právní

tel. 354 222 270 
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
odbor správa majetku

tel. 354 222 205
Ing. Drahomíra Stefanovičová
drahomira.stefanovicova@kr-karlo-
varsky.cz
odbor investic a grantových sché-

mat - tel. 354 222 432
Ing. Věra Tomsová
vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor dopravy a silničního hospo-

dářství - tel. 354 502 461
Mgr. Vladimír Malý
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
odbor regionálního rozvoje

tel. 354 222 260
Ing. arch. Jaromír Musil
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
odbor životního prostředí a země-

dělství - tel. 354 222 220 
Ing. Eliška Vršecká
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
odbor školství, mládeže a tělový-

chovy - tel. 354 222 443 
Mgr. Monika Šperglová
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové péče, lá-

zeňství a cest. ruchu

tel. 354 222 230 
Ing. Martin Pospíšil, PhD.
martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz
odbor sociálních věcí

tel. 354 222 246 
Ing. Stanislava Správková
stanislava.spravkova@kr-karlovar-
sky.cz
odbor zdravotnictví

tel. 354 222 420
Ing. Alena Šalátová
alena.salatova@kr-karlovarsky.cz
odbor vnitřních záležitostí

tel. 354 222 250
Ing. Miroslav Očenášek
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
oddělení interního auditu

tel. 354 222 460
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
odbor projektového řízení a infor-

matiky KK - tel. 354 222 436
Ing. Petr Kulda
petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

KONTAKTY - KRAJSKÝ ÚŘAD
Závodní 353/88, 
360 21 Karlovy Vary
Tel. 354 222 300, 353 502 111,
353 502 112 (ústředna), 
fax 354 222  509,
353 331 509 (podatelna), 
elektronická podatelna: epoda-
telna@kr-karlovarsky.cz, datová 
schránka:   siqbxt2
Úřední hodiny: 
pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, 
čtvrtek 8.00-15.00, pátek  8.00-
14.00 (po předchozí domluvě)

Poznámka: V kontaktech níže uvá-
díme už jen nová telefonní čísla (za-
čínající 354 222), ale dosavadní (začí-
nající  353 502) zůstávají funkční.

KontAKTfoto 2011. Autor Marie Fišerová. 

S počátkem nového roku přichází čas 
bilancování. Co se nám povedlo ne-
bo na  čem bychom měli zapracovat... 
Pojďme zmínit několik úspěchů, které 
nám vždy připomenou, že naše práce 
má smysl.

Velkou událostí loňského roku bylo 
20. výročí založení naší školy - Gymná-
zia a Obchodní akademie v Chodově. 
Přípravy oslav trvaly dlouho a byly do-
provázeny výstavami prací našich žáků 
v prostorách Krajského úřadu v Karlo-
vých Varech, ve  výloze pošty, cestovní 
kanceláře JaG touristik na  Staroměst-
ském náměstí a v Galerii u sv. Vavřin-
ce v Chodově.

Dalším bodem oslav bylo setkání bý-
valých a současných pedagogů. Po spo-
lečném posezení, plném smíchu, násle-
doval Den otevřených dveří, který při-

vedl bývalé učitele do míst někdejšího 
působení.

Největší a organizačně nejnáročnější 
událostí oslav byla Akademie žáků na-
ší školy, která se odehrála v prostorách 
KASSu. Ačkoliv toto představení trvalo 
dvě a půl hodiny, publikum bylo nad-
šené. Ohlasy přicházející ještě dnes nás 
utvrzují v tom, že vynaložené úsilí při-
neslo ovoce.

Další pochvaly si jistě zaslouží i naši 
žáci, kteří celoročně vzorně reprezentu-
jí školu, a to ve všech oblastech. Kromě 
několika celorepublikových účastí v ob-
lasti sportu se přidaly i úspěchy v sou-
těžích výtvarných, hudebních, mate-
matických, literárních, zeměpisných, 
dějepisných, přírodopisných… Zkrátka 
- Díky vám všem, naši drazí studenti! 

Avšak není všechno zlato, co se třpytí, 

a  my nesmíme opomenout ani nepří-
jemnou situaci, která nastala ve chvíli, 
kdy médii proběhla informace o neote-
vření prvních ročníků některých studij-
ních oborů. Po řadě jednání však mů-
žeme s  klidným srdcem ujistit všech-
ny zájemce o  studium: 1. ročník eko-
nomického lycea budeme v příštím ro-
ce otvírat, a to jako jediná škola v Kar-
lovarském kraji!

V rámci příprav na příjímací zkoušky 
pořádá naše škola kurzy, které začnou 
dne 1. února od 16.00 do 16.45 hodin. 
Kurzy budou zaměřené na obecné stu-
dijní předpoklady, matematiku, český 
jazyk a  na  strategii vyplňování testů. 
Zájemci se mohou hlásit na čísle: 352 
665 081.

                                     Jitka Čmoková

Dvacet let školy: Výstavy i úspěšné vystoupení

OBORY VZDĚLÁVÁNÍ – VÝUČNÍ LIST
23-51-E/01 Strojírenské práce - Zámečnické práce 3 letý

23-51-E/01 Strojírenské práce - Obráběcí práce 3 letý

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby 3 letý

Provádíme drobné zámečnické a obráběcí práce na zakázku.
Na učilišti se nachází domov mládeže pro dojíždějící žáky.
Den otevřených dveří po domluvě.
 Rádi Vás u nás přivítáme

KOUNICE 613, 357 31 Horní Slavkov, tel./fax: 352 698 049
e-mail: skola@ouhornislavkov.cz, www.ouhornislavkov.cz

Kurz pro budoucí prvňáčky
Speciálně pedagogické centrum (SPC), jehož činnost vykonává Základní škola, mateřská 
škola a prak cká škola Karlovy Vary, pořádá pro dě  před nástupem povinné školní 
docházky do základní školy Kurz pro budoucí prvňáčky.

Budoucím školáčkům je v kurzu poskytována zvýšená individuální péče metodami přiměřenými 
vývojové úrovni každého dítěte. Dě  se učí spolupracovat mezi sebou, jednat s dospělými a plnit 
zadané úkoly samostatně. Vedeme dě  k tomu, aby postupně dokázaly  po omezenou dobu 
udržet pozornost a aby se zlepšila jejich grafomotorika. Zaměřujeme se na rozvoj  sluchového 
a zrakového vnímání tak, aby analýza a syntéza při nácviku čtení a psaní nebyla pro dě  velkým 
problémem.Toho všeho dosahujeme bez nátlaku, způsobem „hry na školu“.

Kurz probíhá bezplatně v měsících březen, duben, květen a červen vždy jednou týdně po 
dvou hodinách v hezkém prostředí herny, třídy a tělocvičny.

S organizací rodiče seznámíme u zápisu do kurzu dne 5. března 2012 od 13.30  do 16.00 hodin 
v budově Základní školy, mateřské školy a prak cké školy Karlovy Vary, Vančurova 83, Karlovy 
Vary – Stará Role.

Předběžně mohou rodiče přihlásit své dítě na telefonním čísle:    353 549 172, 739 322 351

Těšíme se na setkání s dětmi a spolupráci s rodiči.

Pracovníci SPC
a ředitelka školy 

Mgr. Mar na Kheilová

Přihlášky do 1. ročníku střední školy, oboru vzdělání PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ, 78-62-C/02, 
denní formy středního vzdělávání, je nutno zaslat nejpozději do 15. března 2012 na adresu školy: 
Základní škola, mateřská škola a prak cká škola Karlovy Vary, Vančurova 83, 360 17 Karlovy Vary. 
Přijímací řízení formou schůzky proběhne ve dnech 23. dubna 2012 od 8.00 do 15.00 hodin 
v budově školy.

Prak cká škola dvouletá je určena žákům se středně těžkým mentálním pos žením, případně 
lehkým mentálním pos žením v kombinaci s dalším zdravotním pos žením, kteří ukončili 
povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním pos žením, 
v základní škole speciální, v základní škole v nižším ročníku než v devátém. 

Cílem vzdělávání žáků je umožnit získávání základních vědomos , dovednos  a návyků pro výkon 
jednoduchých činnos  v oblastech prak ckého života. Edukační proces je organizován tak, aby 
odpovídal psychickým i tělesným schopnostem žáků a respektoval jejich individuální zvláštnos
a specifické potřeby, umožněný sníženým počtem žáků ve třídě. Vzdělávání se ukončuje 
závěrečnou zkouškou, v níž se dosahuje stupně středního vzdělání a skládá se z ústní teore cké 
i prak cké zkoušky. Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání. 
Vzdělávání je zdarma.

Podmínky a kritéria o přije  ke vzdělávání na střední škole jsou zveřejněny na oficiálních webových 
stránkách školy: www.specskoly.cz

Výchovný poradce: Mgr. Jan Matura, v. r.
(telefon: 353 561 766, 733 625 904)
Ředitelka školy: Mgr. Mar na Kheilová, v. r.

Přihlášky do 1 ročníku střední školy oboru vzdělání PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ 78 62 C/02

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ (střední škola) 
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„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 20 “
JEDNOTLIVCI

Příjmení, jméno:

Adresa:

Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Sportovní odvětví, disciplina: Kategorie:

Úspěchy v daném roce: Různé:

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 20 “
SPORTOVNÍ KOLEKTIV

Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Datum narození:

Telefon:

Adresa: Telefon:

Sportovní odvětví, disciplina: Kategorie:

Úspěchy v daném roce: Různé:

Karlovarský kraj vyhlašuje 11. ročník an-
kety „Sportovec roku“. Sportovní kluby mo-
hou své návrhy zasílat do 24. února 2012.

Vyhlašované kategorie:
• mládež – jednotlivci, sportovní kolektiv 

do 19 let (dívky, chlapci)
• dospělí – jednotlivci, kolektiv
• handicapovaní sportovci – jednotlivci, 

kolektiv (mládež, dospělí)
• trenér – jednotlivci 
• sportovní legenda – bývalý vynikající 

sportovec, trenér, funkcionář

• sportovní osobnost – nejúspěšnější 
sportovec roku 2011

Důležité údaje:
• umístění jednotlivců a  sportovních ko-

lektivů na mistrovství ČR, ME, MS
• účast na mezinárodních soutěžích
• u  jednotlivců i  sportovních kolektivů 

uvést: OS, TJ, sportovní klub, oddíl apod., 
příjmení, jméno, datum narození, kategorii, 
sportovní odvětví, disciplínu, kontakt a nej-
lepší umístění v roce 2011

• vyplněný formulář musí mít razítko 

a podpis kompetentní osoby OS, klubu, od-
dílu, svazu atd.

Vyzýváme všechny sportovní subjekty pů-
sobící v Karlovarském kraji k podání návr-
hů na nejlepší sportovce regionu roku 2011. 

Návrhy zasílejte do  24. 2. 2012 na  adre-
su: KÚ Karlovarského kraje, odbor školství, 
mládeže a tělovýchovy, Závodní 353/88, 360 
01 Karlovy Vary. E-mail: epodatelna@kr-
karlovarsky.cz. 

Informace: Josef Kočí, tel. č. 353 502 491, 
mobil 736 650 340.

SPORTOVEC KARLOVARSKÉHO KRAJE 2011

Vysílání z Karlových Varů 
15.00  - 18.00

Před vánočními svátky využili stu-
denti Střední průmyslové školy v Lokti 
možnosti zúčastnit se veřejného brusle-
ní na zimním stadionu v Sokolově. 

Bruslení se zúčastnilo téměř sedm-
desát studentů napříč všemi ročníky. 
Zdokonalili jsme se v bruslení a záro-
veň si užili velkou legraci (viz foto).

Sportovní duch nechyběl ani při tur-
naji v piškovorkách. Ke kostičkované-
mu papíru zasedlo 48 soutěžících, po lí-
tém boji zvítězil Petr Fiala z E3A.  

V prosinci se uskutečnil již 12. ročník 
Vánočního volejbalového turnaje smí-
šených družstev chlapců a dívek. Zví-

tězili žáci 4. ročníku (viz foto vítězné 
družstvo čtvrtého ročníku).

V lednu naše sportovce čeká hokejové 
utkání proti učitelům, rodičům a přáte-
lům školy, středoškolské závody v pla-
vání v sokolovském bazénu, ve špl-
hu v tělocvičně v Královském Poříčí či 
v silovém čtyřboji v Sokolově. A jako 
každoročně se koncem února chystáme 
se studenty 1.  ročníků na týdenní ly-
žařský a snowboardový výcvik na Boží 
Dar, kde si žáci jednak prohloubí lyžař-
ské dovednosti a také upevní třídní ko-
lektiv. Ing. Dana Krulišová,

ředitelka SPŠ Loket

Jak sportujeme na průmyslovce v Lokti

Parádní závěr kalendářního roku 
2011 si užili karlovarští hokejisté (roč-
ník narození 1997/98), svěřenci trené-
rů Radka  Škardy a Milana Čejky.

Energetici vyrazili změřit své síly 
na velký turnaj do švýcarského Düdin-
genu poblíž Bernu, přičemž se zpátky 
do Čech vrátili se zlatými medailemi! 

Karlovarské hokejové naděje sehrály 
ve Švýcarsku celkem pět turnajových 

utkání. Energetici nejprve vyhráli jed-
nu ze dvou skupin, vítězně pak zvád-
li i semifinále a zcela ovládli i finálové 
utkání, ve kterém porazili 6:0 tým Se-
lection U14 Fribourg.

Nad rámec turnaje navíc mladí Ener-
getici odehráli ve Švýcarsku přátelské 
utkání s týmem ECH Vips, ve kterém 
zvítězili 14:1.

Za Energii Karlovy Vary na turnaji 

nastoupili: Uhrin Radek (B), Špírek Jan 
(B), Grančarov Filip (B), Vodička Petr 
(O), Prachař David (O), Beer Dominik 
(O), Chládek David (O), Salajka Vlas-
timil (O), Pastier Lukáš (O), Juránek 
Václav (U), Janata Jiří ml. (U), Schild-
habel Křešimír (U), Čejka Michael (U), 
Kozák Adam (U), Svoboda Kamil (U), 
Trapl Martin (U), Baxa Petr (U), Trofi-
mov Ivan (U), Hauzr Filip (U).

Mladší dorostenci Energie 
ovládli turnaj ve Švýcarsku

Mladí Energetici se radují z vítězství na turnaji ve Švýcarsku.                                                  Foto Tomáš Lengo

V  unikátním srovnávacím výzkumu 
Místo pro život 2011 skončil Karlovar-
ský kraj na 10. místě ze čtrnácti krajů 
České republiky. O jeho umístění roz-
hodla nejen statistická data, ale i váho-
vý přepočet kolegia čtrnácti předních 
tuzemských osobností. Výzkum totiž 
dává takzvaná tvrdá data do  kontex-
tu s žebříčkem hodnot, skrz nějž je po-
suzována důležitost jednotlivých zkou-
maných oblastí. 

Jak se tedy v Karlovarském kraji žije? 
Lázeňský charakter kraje nezapře té-
měř dvojnásobný počet lůžek v ubyto-
vacích zařízeních a  nadprůměrný po-
čet bazénů a dalších koupacích ploch. 
Ve  srovnání s  jinými regiony máme 
i nadprůměrný počet travnatých a vod-
ních ploch. 

V  regionu se také daří základním 
uměleckým školám. Do těch u nás cho-
dí vůbec nejvíc dětí. A oproti jiným re-
gionům jsme zde na tom dobře i s bez-
pečností. Pravděpodobnost, že se vy-
hneme dopravní nehodě, případně, že 
bude objasněný některý z trestných či-
nů, je zde o dvě třetiny vyšší! 

Na  druhou stranu velkou slabinou 
pro další rozvoj Karlovarského kraje 
jsou podprůměrné investice do  život-
ního prostředí, a  také nízké investice 
přitékající přes agenturu CzechInvest. 

Celý kraj pak ohrožuje odchod mla-

dých lidí. Na zdejších vysokých školách 
studuje jen desetina místních studentů, 
zbytek hledá příležitosti jinde. Více jak 
polovina studentů v Praze, celá pětina 
v Plzni.

Problémem je také nadprůměrný po-
díl nezaměstnaných mladých lidí a nej-
nižší průměrné mzdy v  zemi. Lidé 
v kraji mají také nižší zájem o politic-
ké dění, který se projevuje podprůměr-
nou volební účastí. 

„Výsledky průzkumu pro nás nejsou 
překvapením. Dlouhodobě je známo, 
že kraj potřebuje nová pracovní místa 
a  mladí lidé, kteří odcházejí studovat 
mimo region, se zpátky nevracejí. Kraj 
tuto situaci pomáhá řešit, ovšem je to 
hlavně na podnikatelích. Oni mají pří-
mý vliv na vznik pracovních příležitos-
tí a nabídku pro mladé kvalifi kované li-
di. Proč ti by se měli vracet, když napří-
klad v Praze na stejném místě dostanou 
o deset tisíc korun víc než v regionu? Je 
tedy především nutné, aby člověk, kte-
rý sem jde za prací, našel místo obdob-
ně placené jako všude jinde,“ komen-
toval výsledky průzkumu hejtman Jo-
sef Novotný.

Jak již bylo řečeno, k  nalezení nej-
lepšího Místa pro život přispívá kro-
mě statistických dat i odborné kolegi-
um. To je čtrnáctičlenný orgán slože-
ný z osobností, které svými názory vý-
znamně přispívají k  celospolečenské 
debatě na odborná témata. 

Úkolem kolegia je určit hodnoto-
vý žebříček, a  tak i  váhu jednotlivých 
zkoumaných kritérií. Podle členů toho-
to kolegia je pro náš život nejdůležitěj-
ší vše, co souvisí s péčí o dítě a vzdě-
láváním a  také s  bezpečností a  život-
ním prostředím. Nejméně důležité jsou 
podle členů kolegia příležitosti k tráve-
ní volného času a infrastruktura.

Výzkum: Náš kraj skončil desátý
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