
V  těchto dnech byla dokončena 
3. etapa celkové rekonstrukce kul-
turní památky Nový zámek v Da-
lovicích, kde sídlí střední odborná 
logistická škola. 

Zámeček uprostřed parku, vy-
budovaný v  roce 1875 Friedri-
chem von Riedenstein, získal no-
vou fasádu  a vstupuje do 21. sto-
letí v krásném „kabátu“ za 2,5 mi-
lionu korun. 

Od roku 2005 byly kompletně 
z  krajských dotací zmodernizová-
ny rozvody vody, topení a střecha. 
Výměna oken a dveří v další etapě 
probíhala v souladu s původní  po-
dobou zámku. Všichni návštěvníci 
zámeckého dalovického parku tak 
mohou obdivovat nejen památný 
Kornerův dub, ale i  opravený zá-
meček z 19. století jako symbol ob-
ce Dalovice. 

Dne 29. listopadu 2012 na Den 
otevřených dveří připravili stu-
denti logistické školy prohlídku 
všech prostor, aby ukázali, že lze 
citlivě spojit nadstandardní tech-
nické vybavení a přitom zachovat 
historickou hodnotu této kulturní 
památky Karlovarska.

Krajské dotace pomohly 
proměně zámku v Dalovicích

Cesta autem z Lokte do Horní-
ho Slavkova je od října bezpeč-
nější, protože na silnici už nepa-
dají kameny z  přilehlých zvětra-
lých skal. Karlovarský kraj nechal 
skalní masívy sanovat, jejich za-
bezpečení trvalo čtyři měsíce.

„Sesuvy zde nebyly tak rozsáh-
lé jako například letos na ces-
tě z  Karlových Varů do Kyselky. 
Protože jsme ale podobnou situ-
aci nechtěli připustit, přistoupi-
li jsme kvůli zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu k celkové sa-
naci a  zabezpečení skalních ma-
sívů podél silnice,“ vysvětlil už 

dříve náměstek hejtmana pro ob-
last dopravy Petr Navrátil.

Boj se zvětralou horninou v da-
ném úseku si vyžádal dvanáct 
a půl milionu korun. Pětaosmde-
sát procent uhradí Evropská unie 
z fondu pro regionální rozvoj, pě-
ti procenty se na boji s padajícím 
kamením podílel stát, deset pro-
cent zaplatil Karlovarský kraj.  

Sanaci skalních masívů proved-
la společnost STRIX Chomutov. 
V  rámci sanace došlo mj. k  od-
bourání nestabilních hornin a in-
stalaci záchytných plotů a  dyna-
mických bariér.

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,

určitě jste v uplynulých dnech 
zaznamenali protesty odbor-
né i  laické veřejnosti a  kritiku 
České lékařské komory, kterou 
si vysloužil plán ministerstva 
zdravotnictví zrušit až šest ti-
síc akutních lůžek. Takový zá-
sah by vedl k zániku řady zdra-
votnických zařízení. 

Nemocnic v  Karlovarském 
kraji se ale rušení oddělení ani 
razantní snížení počtu lůžek 
netýká. Během října proběh-
la jednání Nemocnice Karlo-
vy Vary, Sokolov, Cheb a  Ost-
rov se zdravotními pojišťovna-
mi. Výsledkem jsou předběžně 
dohodnuté smlouvy na příštích 
pět let a zachování všech oddě-
lení nemocnic. 

Drobné úpravy lůžkového 
fondu se nedotknou akutní pé-
če. Pokračovat bude zkvalitňo-
vání služeb a  naplánované in-
vestice Karlovarského kraje do 
obnovy nemocnic. Do systé-
mu vyjednávání nemocnic se 
zdravotními pojišťovnami jsme 
se snažili dostat i mariánskolá-
zeňskou nemocnici, komunika-
ce s vedením je však velmi ob-
tížná, už kvůli nevyjasněným 
vlastnickým poměrům.

Poslanecká sněmovna schvá-
lila tzv. daňový balíček připra-
vený vládou premiéra Petra Ne-
čase. Samozřejmě jsem byl me-
zi poslanci, kteří hlasovali pro-
ti tomuto návrhu. Ten totiž za-
hrnuje mimo jiné zvýšení sa-
zeb DPH, což se odrazí v  ná-
růstu nákladů pro naše nemoc-
nice, školy, domovy pro senio-
ry a další organizace a  tím pá-
dem negativně ovlivní i rozpo-
čet Karlovarského kraje. 

To vše se děje v  situaci, kdy 
stále klesají daňové příjmy regi-
onů od státu. Podle mých infor-
mací stát poslal za uplynulé čty-
ři roky krajům o 30 miliard ko-
run méně než v předchozích le-
tech. 

I  v  nelehkých časech přeje 
klidné adventní období.

Váš hejtman      Josef Novotný 

Rozhodnutí zdravotních pojiš-
ťoven zrušit v  republice šest tisíc 
nemocničních lůžek se Karlovar-
ského kraje téměř nedotkne. Vý-
sledkem říjnového jednání zá-
stupců nemocnic a  Karlovar-
ského kraje s  vedením VZP ČR 
a  oborovými zdravotními pojiš-
ťovnami je totiž dohoda o smlou-
vách se zdravotními pojišťovna-
mi na dalších pět let a zachování 
všech oddělení v nemocnicích.

Fakt, že nemocnic v  Karlovar-
ském kraji se rušení oddělení a ra-
zantní snížení počtu lůžek netý-
ká, je pro lázeňský kraj u  němec-
kých hranic, jehož základní potřeby 
stát dlouhodobě přehlíží například 
neustálým odkládáním dokončení 
čtyřproudové rychlostní silnice do 
Prahy, nečekaně příznivá zpráva.   

„Jednání nemocnic se zdravot-
ními pojišťovnami byla pro nás 
úspěšná a  na rozdíl od některých 
krajů se rozsah poskytované zdra-
votní péče v těchto zdravotnických 
zařízeních nesníží. Drobné změny, 
ke kterým dojde po dohodě s po-
jišťovnami, ještě vedení nemocnic 
upřesní, pak by mělo dojít k pod-
pisu smluv. Smlouvy by měly pla-
tit až do roku 2017, což považuje-
me za velmi dobrý výsledek jedná-
ní. Chápeme ale také požadavky 
asociací nemocnic, které chtějí dis-
kuzi o současném návrhu MZ ČR,“ 
uvedl hejtman Josef Novotný.

Podle dohody s pojišťovnami ne-
mocnicím v  Karlových Varech,  
Sokolově a v Chebu zůstane zacho-
ván asi devadesátiprocentní objem 
poskytované zdravotní péče, nebu-
de se tedy zásadně měnit ani počet 

lůžek. 
Podle předsedy představenstva 

a generálního ředitele Karlovarské 
krajské nemocnice Luďka Nečesa-
ného bude vedení nemocnic v Kar-
lových Varech a v Chebu společně 
s primáři jednotlivých oddělení ře-
šit defi nitivní podobu lůžkového 
fondu v obou zařízeních. 

„Před mnoha lety proběhla v kra-

ji přirozená restrukturalizace ne-
mocnic, proto teď je Karlovarský 
kraj z  hlediska fi nančního plnění 
a  spotřebovávání zdravotní péče 
spíš poddimenzován. Chceme teď 
postupně dorovnávat úhradu péče 
na jednoho občana, proto tedy jen 
kosmetické změny v počtu lůžek,“ 
uvedl Nečesaný. 

Zástupci Nemocnice Sokolov 

a  Nemocnice Ostrov v  reakci na 
výsledek jednání uvedli, že dohoda 
se zdravotními pojišťovnami zna-
mená zachování všech zdravotních 
oborů a oddělení. 

Přesto... Jednou z  věcí, kterou 
chtějí pojišťovny před podpisem 
smluv s Karlovarským krajem ještě 
vyřešit, je velké množství souběhů 
praxí, kdy desítky lékařů podnikají 

(soukromé praxe, lázeňské společ-
nosti) a zároveň pracují v nemoc-
nicích. Pojišťovny jsou nyní ochot-
né tolerovat souběh úvazku 1,2, za-
tímco u téměř padesátky lékařů je 
vyšší. „Jednáme s lékaři kultivova-
ným způsobem a  chceme, aby se 
rozhodli, což nám usnadní doho-
du  s pojišťovnami,“ vysvětlil situ-
aci Nečesaný.                             /vf/

Oddělení ani lůžka se v nemocnicích rušit nebudou

Dobrá zpráva pro pacieny v Karlovarském kraji. Zdejší nemocnice nečeká v příštích letech razantní úbytek lůžek.              Foto Václav Fikar
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Do Kraslic se vrátí 
hudební nástroje

Sokolovská nemocnice 
bude mít nové výtahy
Na sedmnáct a  půl milionu korun přijde obnova výtahů 
v nemocnici Sokolov.   více strana 3

Karlovarský kraj daruje Kraslicím část sbírky hudebních 
nástrojů, které kdysi ...                                            více strana 2

Nový zámek v Dalovicích
      Foto  Václav Fikar

Skály nad silnicí v Lokti už 
nehrozí. Jsou zabezpečené

Sanované skalní masívy u silnice mezi Loktem a Horním Slav-
kovem.  Úlomky hornin už tady nebudou padat na vozovku.
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Roman Rokůsek

Karlovarský kraj podporuje ze 
svého rozpočtu každoročně také 
aktivity svých obyvatel. 

V současné době se mění pra-
vidla pro získání některých do-
tačních titulů. O jaké dotační ti-
tuly se jedná, jsme se zeptali ře-
ditele krajského úřadu Romana 
Rokůska.

„Jde především o dotace na hos-
podaření v lesích, ochranu život-
ního prostředí a ekologickou vý-
chovu, vzdělávání a osvětu a pří-

spěvky na aktivity v  oblasti ces-
tovního ruchu. Žadatele bych 
chtěl upozornit především na 
změnu termínu, dokdy je nutné 
žádosti podat. 

V případě zmíněných příspěvků 
z oblasti životního prostředí mu-
sí zájemci zažádat do 30. listopa-
du 2012, o  příspěvky na aktivity 
v oblasti cestovního ruchu je tře-
ba podat žádost do 31. 1. 2013.“ 

K  jakým dalším změnám 
v pravidlech dochází? 

Další změny se týkají žadatelů 
o dotace na lesní hospodářství. 

Nová pravidla pro ně zname-
nají zásadní posun v tom, že pří-
spěvek bude napříště poskyto-
ván jednorázově, a  to na zákla-
dě dvoustranné smlouvy s Karlo-

varským krajem, která bude žada-
teli zaslána k podpisu na základě 
podání žádosti o  poskytnutí pří-
spěvku. 

Pravidla pro poskytování fi -
nančních příspěvků na hospo-
daření v lesích z rozpočtu Karlo-
varského kraje včetně formuláře 
žádosti s  přílohami a  poučením 
jsou k  dispozici všem žadatelům 
ke stažení na webových stránkách 
Krajského úřadu Karlovarského 
kraje, nebo přímo na odboru ži-
votního prostředí a  zemědělství 
- oddělení lesního hospodářství, 
myslivosti a rybářství. 

Na rok 2013 je na obnovu les-
ních porostů vyčleněno z krajské-
ho rozpočtu 9,5 milionu korun. 

Jakou formou je třeba žádos-

ti zaslat?
Žádosti o příspěvek je nutno za-

slat na adresu Krajského úřadu 
Karlovarského kraje nebo doručit 
do jeho podatelny na předepsa-
ných formulářích, které lze získat 
na internetových stránkách Kar-
lovarského kraje nebo na přísluš-
ných odborech. 

Žádosti došlé po těchto termí-
nech nebudou do příspěvkové-
ho programu Karlovarského kra-
je zařazeny. 

Chtěl bych zdůraznit, že veške-
ré informace o pravidlech pro po-
skytování příspěvků mohou zá-
jemci získat od úředníků zmíně-
ných odborů krajského úřadu. 
Pravidla jsou rovněž zveřejněna 
na internetových stránkách Kar-
lovarského kraje. 

Ředitel krajského úřadu informuje

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Dobrý den,
náhodou jsem na internetu narazila na projekt rodinných pa-
sů (http://www.rodinnepasy.cz/) a ráda bych se zeptala, zda 
se KV kraj bude zapojovat.
Děkuji, Brandtlová

Vážená paní Brandtlová,
projekt rodinných pasů považuji za velmi přínosný, neboť před-
stavuje jedinečný systém podpory rodin s dětmi. Jsem si vědom 
toho, že nabízené slevy na nákup zboží a  poskytování služeb 
představují pro rodiny s  dětmi zajímavou fi nanční úlevu v  ro-
dinném rozpočtu. Navíc projekt může napomoci ke zvýšení ná-
vštěvnosti kulturních a  přírodních památek a  přispívá ke zvý-
šení počtu nových zákazníků u  prodejců a  poskytovatelů slu-
žeb. Vzhledem k tomu, že projekt rodinných pasů je v součas-
né době realizován v sedmi krajích České republiky (Jihomorav-
ském, Olomouckém, Pardubickém, Zlínském, Ústeckém, Králo-
véhradeckém kraji a v kraji Vysočina), uvažujeme o tom, že by se 
náš kraj k těmto krajům do budoucna rovněž připojil. O pláno-
vaných aktivitách budeme veřejnost aktuálně informovat. Do té 
doby lze využívat i jiných nabízených slevových pasů/karet. Jak 
jsem zjišťoval, jedná se například o Karlovy Vary City Card. Více 
informací o  využití Karlovy Vary City Card naleznete na www.
kvcard.cz/cz/. 

Dobrý den, pane hejtmane,
chci se zeptat, jestli také náš kraj uvažuje o zavedení tzv. se-
nior pasu, tak jak ho již má kupříkladu kraj Jihočeský, Vysoči-
na, Moravskoslezský? Možná by to byl dobrý počinek pro nás, 
důchodce. Děkuji Vám za odpověď a přeji hodně sil ke zvlád-
nutí Vaší funkce.
Kamila Nováková

Vážená paní Nováková,
vzhledem k tomu, že senioři jsou jednou z nejpočetnějších sku-
pin obyvatelstva Karlovarského kraje, budeme se myšlenkou za-
vedení senior pasu do budoucna zabývat. Jsem si vědom toho, 
že senior pas nepřináší pouze fi nanční zvýhodnění v nejrůzněj-
ších oblastech (např. stravování, cestování, ubytování, spotřební 
nákupy nebo zdravotnictví), ale nabízí zejména jedinečnou pří-
ležitost, jak si aktivně užívat života v důchodovém věku. Samot-
né zavedení senior pasu však představuje poměrně složitý pro-
ces, a to jak po stránce realizační, tak i nákladové, a proto bu-
de potřeba, aby byl tento záměr odborně prodiskutován. Pouze 
ještě doplním, že senior pasy nabízí prozatím pouze Jihomorav-
ský a Olomoucký kraj. Podle mých informací se senior pas v kra-
ji Vysočina a Moravskoslezském teprve připravuje. Více informa-
cí naleznete na http://www.seniorpasy.cz. 

Dispečink Zdravotnické zá-
chranné služby Karlovarského kra-
je, který se nedávno přesunul do 
nové budovy v sousedství krajské-
ho úřadu, se v příštích týdnech do-
čká nového technologického vy-
bavení. Počítače, soft ware i  serve-
ry na dispečinku - vše bude vymě-
něno. Díky moderním technologi-
ím pak bude možné lépe řídit týmy 
záchranných složek. 

„Pořízeny budou nové mapové 
podklady a technologie pro sledo-
vání polohy vozidel pomocí GPS. 
Sanitní vozidla budou vybavena 
novými navigacemi a budou dato-
vě propojena. Dojde k  centraliza-
ci analogové rádiové sítě a  radio-
stanice budou doplněny technolo-
gií PEGAS umožňující komunikaci 
na digitální bázi. Počítá se s náku-
pem nových přístupových a kame-
rových systémů,“ upřesnil náměs-
tek hejtmana Martin Havel. 

Investorem projektu „Jednot-
ná úroveň informačního systému 
operačního řízení a  moderniza-
ce technologie pro příjem tísňové-
ho volání Územní zdravotnické zá-
chranné služby Karlovarského kra-
je“, který bude dokončen v  červ-
nu 2013, je Karlovarský kraj. Pro-
jekt je spolufi nancován z  Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj 
prostřednictvím Integrovaného 
operačního programu Minister-

stva pro místní rozvoj ČR. Celko-
vé náklady dosáhnou výše 35 mi-
lionů korun, přičemž 28,3 milio-
nu korun poskytne právě Evropská 
unie. Zbývajících 6,7 milionu ko-
run uhradí kraj z vlastních zdrojů. 

„Operační středisko bude dí-
ky novým technologiím patřit ke 
špičce v České republice a bude ří-
dit pohyb výjezdových skupin po 

celém regionu,“ doplnil Havel.
Jak? „Zlepší se komunikace mezi 

dispečinkem a posádkou sanitních 
vozidel, která nyní probíhá na ana-
logové bázi. Nové vybavení zdoko-
nalí propojení jednotlivých složek 
integrovaného záchranného systé-
mu,“ uzavřel ředitel Zdravotnické 
záchranné služby Karlovarského 
kraje Roman Sýkora. 

Vedle těchto změn záchranka zá-
roveň pořídila nové vozidlo, které 
bude sloužit na Chebsku. 

Vůz  Škoda Scout je zařazen do 
systému Rendez-Vous (RV), což je  
víceúrovňový setkávací systém, je-
hož podstatou je efektivnější způ-
sob organizace výjezdových skupin 
a stanovišť záchranné služby.

Výjezdové skupiny Rendez-Vous 
bývají obvykle umístěny ve měs-
tech a  vyjíždějí v  osobních auto-
mobilech. 

„Jedná se o  speciální sanitní vo-
zidla, která mají veškeré vybavení 
k ošetření pacienta shodné s velký-
mi sanitními vozidly, ale nedispo-
nují zařízením pro přenos pacien-
tů. Posádku tvoří vždy zdravotnic-
ký záchranář-řidič a lékař,“ vysvět-
lil tiskový mluvčí záchranky Ale-
xandr Vondráček

Díky těmto fl exibilním vozidlům 
se zdravotníci dostávají k  pacien-
tům dříve než velké sanitky a  lé-
kař může včas poskytnout odbor-
nou péči. 

„K  méně závažným případům 
pak postačuje vyslat samostatně 
skupinu rychlé záchranné pomoci 
a lékař je připraven stále k výjezdu. 
V případě, že se setkají obě skupi-
ny na místě, bývá pacient transpor-
tován do nemocnice velkou sanit-
kou a lékař je opět volný k dalšímu 
zásahu,“ uzavřel mluvčí záchranky.

Krajská záchranka se proměňuje

Na 4,8 milionu korun přijde 
oprava a výměna oken a balkono-
vých dveří v budově Střední zdra-
votnické školy a  vyšší odborné  
školy zdravotnické v  Karlových 
Varech. Rekonstrukci zaplatí Kar-
lovarský kraj.

„Budova střední zdravotnické 
školy patří mezi památkově chrá-
něné objekty, tomu se musel podří-
dit například výběr typů oken. Vět-
šina původních oken pochází z 20. 
let minulého století,“ připomněl  
náměstek hejtmana Martin Havel.

Akce zahrnuje celkovou výměnu 
starých oken a  balkonových dve-
ří v  jihovýchodním průčelí a  na 
všech nárožích budovy školy v Po-
děbradské ulici. Zbývající balko-
nové dveře a  okna budou repaso-
vány. Repasování začne už v lednu 
příštího roku,  ve dnech, kdy bude 
škola prázdná. Výměnu oken pak 
stavebníci plánují v  období škol-
ních prázdnin, aby nenarušili škol-
ní výuku. 

S  ukončením prací se počítá 
v srpnu 2013.

Karlovarská zdravotnická škola 
bude mít nová okna a dveře

Hospodářská i  kulturní spolu-
práce našeho regionu s  Akmolin-
ským krajem v  Kazachstánu bude 
pokračovat. Podpisem společného 
memoranda o spolupráci to stvrdi-
li hejtman Karlovarského kraje Jo-
sef Novotný a první zástupce aki-
ma Akmolinského regionu Kos-
man K. Ajtmuchametov.

K podpisu prodloužení platnosti 
memoranda došlo zkraje listopadu 
během Kazašsko-českého fóra ko-
najícího se u  příležitosti návštěvy 
prezidenta Republiky Kazachstán 
N. A. Nazarbajeva v ČR.

Společné memorandum si klade 
za cíl rozvíjet spolupráci mezi spo-
lečenskými organizacemi, podniky 
a podnikatelskými subjekty Karlo-

varského a Akmolinského kraje na 
základě dodržování principů part-
nerství, rovnosti a vzájemných vý-
hod. Spolupráce bude především 
zaměřena na rozvoj cestovního ru-
chu, lázeňství a  turistiky či rozvoj 
strojírenského odvětví průmyslu. 

Podporuje také činnosti zamě-
řené na zvyšování investic, rozví-
jení kontaktů mezi společenskými 
partnery, obchodními a průmyslo-
vými komorami, odbornými orga-
nizacemi a hospodářskými subjek-
ty, organizacemi malého a střední-
ho podnikání. 

Minimálně jednou za dva roky 
pak obě strany vyhodnotí vzájem-
né kontakty a  konkrétní výsledky 
společných aktivit.

Kazachstán zůstává
partnerem kraje

Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný podepsal memoran-
dum o spolupráci kraje s Akmolinským krajem v Kazachstánu.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Ro-
man Sýkora hovoří o novinkách u záchranářů.     Foto Václav Fikar

Část sbírky hudebních nástrojů, 
které patřily zaniklé Střední prů-
myslové škole a Střednímu odbor-
nému učilišti hudebních nástrojů, 
daruje Karlovarský kraj Kraslicím. 
O přenechání majetku bývalé ško-
ly Kraslicím požádal starosta měs-
ta Zdeněk Brantl s tím, že Kraslice  
letos výuku obnovily.

„Mimo jiné jde o část sbírky hu-
debních nástrojů. Historické kusy 
budou zapsány do Centrální evi-
dence sbírek jako nástroje pamá-
teční, mající svou historickou hod-
notu,“ uvedl náměstek hejtmana 
Jaroslav Borka. Jak řekl, nejcenněj-

ší kusy budou soustředěny v jedné 
místnosti a předány do správy Mu-
zea Sokolov.

Pokud to krajští zastupitelé 
schválí, do majetku Kraslic by pře-
šly ostatní hudební nástroje za ví-
ce než 300 tisíc korun. Nástroje by 
pak měly být součástí připravova-
ného muzea, které Kraslice plánu-
jí zřídit. 

V seznamu desítek nástrojů jsou 
nejcennější varhany za 236 tisíc 
korun, kromě toho jsou zde ale ná-
stroje všech typů - od drahých pi-
anin až po kastaněty a orchestrál-
ní bič.

Kraj daruje Kraslicím 
hudební nástroje

Širší silnice a  bezpečnější prů-
jezd čeká řidiče v obci Studánka 
na trase z Aše do Hranic. 

Karlovarský kraj zde nechal 
zmodernizovat celkem 1,4 km 
dlouhý úsek v  rámci společného 
projektu silničního spojení Adorf 
- Aš. 

Náklady na stavbu dosáhly na 
české straně 14,7 milionu korun, 
přičemž 85 % činí dotace z  pře-
shraničního programu Cíl 3. 

„Peníze na rekonstrukci silni-
ce se ušetřily při budování ob-
chvatu Hranic. Německá stra-
na přišla s nápadem, že by se ty-
to prostředky mohly vložit právě 
do komunikace z Aše do Hranic. 
Ve Studánce se díky tomu zvý-
ší bezpečnost silničního provo-
zu a zlepší se průjezdnost hlavně 
vzimním období,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Petr Navrátil. 

Starosta Hranic Miroslav Picka 
rekonstrukci silnice jednoznač-
ně přivítal. „Jde o jedinou spojni-
ci mezi naším výběžkem a zbyt-
kem republiky. Silnice byla úz-

ká a  hlavně v  období zimy tady 
uvízla například auta záchranky, 
problém měly i autobusy. Při pro-
hrnování se neměl kde vyhnout 
pluh s větším vozidlem,“ řekl.

Z  důvodu rozšíření silni-
ce vznikla na začátku Studánky 
ve směru od Aše nová gabiono-
vá opěrná zeď dlouhá 150 metrů 
a na konci obce byl narovnán ne-
bezpečný směrový oblouk. 

Součástí stavby bylo také zříze-
ní nových autobusových zastá-
vek, úprava křižovatky na Pastvi-
ny, úprava odvodňovacího systé-
mu včetně propustků a provede-
ní nového svislého a vodorovné-
ho dopravního značení. 

Modernizace celé zmíněné sil-
nice by v budoucnu měla pokra-
čovat dál.

„Máme připravený projekt na 
celý úsek od obchvatu Hranic až 
do Aše, snad se tedy podaří na-
jít fi nance i na těchto zbývajících 
asi pět kilometrů,“ přeje si ředi-
tel Krajské správy a údržby silnic 
Zdeněk Pavlas.

Studánkou u Aše 
projedete bezpečněji

Konzumace lihovin s nebezpeč-
ným obsahem metanolu si v na-
ší zemi vyžádala desítky lidských 
životů. Před požíváním závadné-
ho alkoholu opakovaně varoval 
obyvatele také hejtman Karlovar-
ského kraje Josef Novotný. 

Zbavte se proto rizika, že vlast-
níte závadné lihoviny, a  nechte 
si je otestovat!

Kde? Orientační analýzu liho-
vin v  Karlovarském kraji prová-
dí hygienická laboratoř Zdravot-

ního ústavu Ústí nad Labem, sběr 
na pracovišti Karlovy Vary, Zá-
vodní 94, 360 06 Karlovy Vary, 
telefon +420 353 301 311.

Za kolik?  Orientační analýza 
stojí 230,- Kč (bez DPH), vzor-
ky lze zaslat v  množství 0,10 l 
(100 ml) v  dobře vymyté a  uza-
vřené nádobce (skleněné nebo 
PET) spolu s  jednoduchou ob-
jednávkou nebo předat osobně 
na pracovišti Zdravotního ústavu 
Karlovy Vary, Závodní 94, (7:00 - 
16:00).

Máte obavy ze závadných 
lihovin? Nechte si je otestovat!
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  Mariánské Lázně jsou nejoblíbeněj-
ší turistickou destinací v ČR! O tom, že 
získají HolidayCheck Destination Award 
2012, rozhodlo více než 450 tisíc návštěv-
níků evropského portálu pro sdílení turis-
tických informací HolidayCheck. Turisté 
na stránkách v uplynulém roce hodnoti-
li navštívené hotely v Německu, Rakous-
ku, Švýcarsku, Rusku, Česku, Španělsku 
a Itálii. Na základě hodnocení byla vybrá-
na města a obce, ve kterých se turisté cítili 
nejlépe. V konkurenci sedmi stovek měst 
a obcí v Česku zvítězily Mariánské Lázně.

 Před branami chebského průmyslové-
ho parku v Dolních Dvorech stojí další in-
vestor. Svůj výrobní závod se skladovací-
mi prostory chce na okraji Chebu vybu-

dovat německá firma Zimmer + Rohde, 
která se zabývá výrobou a distribucí tka-
ných textilií. Společnost má zájem o po-
zemek o velikosti 40 tisíc metrů čtvereč-
ních a o předkupní právo na další poze-
mek o velikosti třicet tisíc metrů čtvereč-
ních. Firma chce postavit provoz na zpra-
cování potahových a dekoračních látek. 
V první fázi počítá se 40 až 50 pracovníky.

 Odborný učitel Josef Kratochvíl z Ho-
telové školy v Mariánských Lázních úspěš-
ně reprezentoval Karlovarský kraj na svě-
tové kuchařské olympiádě IKA - Culinary 
Olympics 2012, která se konala v němec-
kém Erfurtu za účasti několika tisíc ku-
chařů a cukrářů z 35 zemí světa. V kate-
gorii „A“ v přípravě studených a teplých 

pokrmů se umístil na 4. místě, když si pro 
olympijskou soutěž připravil např. srnčí 
hřbet v barevném pepři a bylinkách, jeřa-
binové koláčky s marinovanými šípky ne-
bo polárd galantinu s macerovanou švest-
kou v portském víně s vlašskými ořechy 
a omáčkou champagne. 

 Sokolov nainstaluje na několika mís-
tech ve městě radary na měření rychlosti 
vozidel. Podle radnice je smyslem insta-
lace radarů zvýšení bezpečnosti na mís-
tech, kde hrozí reálné nebezpečí chodcům 
a ostatním účastníkům silničního provo-
zu. Měření bude prováděno v okolí škol-
ských zařízení a v místech zvýšeného po-
hybu chodců, jako například v ulicích So-
kolovská, Závodu míru, Jednoty. Město 

uvažuje i o instalaci zařízení na dokumen-
taci nedodržování signálu „Stůj“ na se-
maforu na křižovatce ulic Jednoty a Kar-
la Havlíčka Borovského. 

  Studentky Střední školy živnosten-
ské v Sokolově - Andrea Aubrechtová, Ju-
lie Mišoňová, Kristýna Uhrinová a Jitka 
Krumpálová - slavily úspěchy na veletrhu 
fiktivních firem v Mostě. V zářivých kos-
týmech včelek lákaly zákazníky na medo-
vé produkty firmy Perfect Style, s. r. o. – 
Včelařství, rozdávaly propagační materiá-
ly a seznamovaly zájemce s historií firmy. 
Každý, kdo si nabízený produkt zakoupil, 
se navíc mohl zúčastnit soutěže s včelkou 
Májou. Studentky, které svou nepřehléd-
nutelnou vizáží zaujaly odbornou porotu 

i zákazníky, uspěly hned v několika soutě-
žích. Získaly 1. místo v kategoriích Nejlep-
ší obchodník a Prezentace stánku a výrob-
ků a 3. místo v kategorii Obchodování.

 Karlovy Vary budou členem obecně 
prospěšné společnosti Lázně Kyselka, kte-
rá se má zasadit o záchranu zchátralého 
areálu bývalých lázní. Pro účast města se 
vyslovila většina zastupitelů poté, co byli 
ujištěni, že to pro Vary neznamená žádné 
finanční zatížení a jejich účast má jen do-
dat společnosti záruku serióznosti. Primá-
tor Petr Kulhánek (KOA) uvedl, že Kar-
lovým Varům nemůže být osud jejich ně-
kdejšího lázeňského souputníka lhostej-
ný. Založení společnosti inicioval majitel 
zámku v Chyši Vladimír Lažanský.

Celkem dva miliony korun vy-
členil Karlovarský kraj na podpo-
ru projektů v oblasti výzkumu, vý-
voje a inovací. Rada Karlovarského 
kraje rozhodla, že stejně jako vloni 
bude také letos vyhlášena veřejná 
soutěž na inovační vouchery, která 
má za cíl podpořit spolupráci me-
zi fi rmami a vědeckovýzkumnými 
institucemi.

„Jedná se o zavedený systém pod-
pory, který se osvědčil. V  minu-
lém roce se do veřejné soutěže na 
inovační vouchery přihlásilo jede-
náct fi rem a všechny nakonec by-
ly úspěšné. Mezi příjemci podpory 

byly fi rmy, které se zaměřovaly na 
stavební, strojírenskou a  chemic-
kou výrobu či fi rmy, které působi-
ly v oblasti cestovního ruchu a slu-
žeb,“ uvedl náměstek hejtmana Pe-
tr Navrátil.

Letošní veřejná soutěž na inovač-
ní vouchery bude vyhlášena 26. lis-
topadu, přičemž žádosti o poskyt-
nutí podpory bude možné před-
kládat v  termínu od 27. listopa-
du 2012 do 4. ledna 2013. Potřeb-
né informace pro zpracování žá-
dostí o  podporu budou po vyhlá-
šení soutěže k dispozici na Odbo-
ru regionálního rozvoje Krajského 

úřadu Karlovarského kraje a na in-
ternetových stránkách Karlovarské 
agentury rozvoje podnikání.

Jednorázová fi nanční podpora 
ve formě inovačních voucherů má 
napomoci ke zvýšení konkurence-
schopnosti fi rem a současně zefek-
tivnit komercionalizaci výsledků 
výzkumu, vývoje a  inovací vědec-
kovýzkumných institucí. Inovač-
ní vouchery jsou významnou ak-
tivitou naplňující Strategii rozvoje 
konkurenceschopnosti Karlovar-
ského kraje, která může přispět ke 
zlepšení ekonomické situace v ce-
lém regionu. 

Firmy mohou opět získat peníze 
na výzkum, vývoj a inovace

Ještě do konce letošního roku bu-
de mít nemocnice v Sokolově dva-
náct nových výtahů. Stavební prá-
ce přijdou na 17 a půl milionu ko-
run, obnovu výtahů zafi nancoval 
Karlovarský kraj. 

„Práce postupují s  ohledem na 
nutné zajištění obslužnosti me-
zi jednotlivými patry. Aby staveb-
níci omezili prašnost v  objektech 

na minimum, musejí vždy jeden 
ze dvou výtahů vedle sebe vyřadit 
a  oddělit sádrokartonovou příč-
kou, za níž se pak práce provádě-
jí. Podle dosavadních informa-
cí vedení nemocnice zatím k prů-
běhu akce nejsou výhrady,“ uvedl 
náměstek hejtmana Martin Havel.

Obnova technologie výtahů za-
čala poslední týden v  září. Při je-

jím plánování bylo třeba zohled-
nit požadavky nemocničního pro-
středí na čistotu, vyhovět požár-
ním předpisům týkajícím se chrá-
něné únikové cesty a  nechat od-
stranit kdysi hojně používané dře-
věné obložení.

Výměna se týká nejvíce vytíže-
ných výtahů, ty zbývající se budou 
rekonstruovat v další etapě. 

Sokolovská nemocnice bude mít nové výtahy
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a my Vám spočítáme kolik ušetříte.
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práci předních návrhářů se sklářskými mistry Moseru vzniká řada unikátů oceňovaných v celosvětovém měřítku. řemesla, kterou 

je třeba učit generaci současnou a uchovat ji tak pro generace budoucí. Proto se snažíme podporovat mladé umělce,  

se kterými rádi spolupracujeme. 

Pro jaké výtvarníky je určena soutěž „Cena Ludwiga Mosera“, kterou sklárna pořádá?
Soutěž „Cena Ludwiga Mosera“ podporuje získávání praktických zkušeností a samostatnou tvorbu sklářských 

talentů, studentů a absolventů středních a vysokých škol sklářského a uměleckého zaměření. Pro vítěze soutěže 

je připravena stáž ve sklárně Moser, vybraní studenti mají možnost pod vedením sklářských mistrů spolu-

pracovat na návrzích budoucích výrobků sklárny. Vítězný návrh loňského 1. ročníku Ceny Ludwiga Mosera, 

soubor misek autorky Světlany Svatošové, absolventky střední průmyslové a vyšší odborné školy sklářské 

v Novém Boru, byl ve sklárně Moser realizován a byl zařazen do výrobního programu. Vítěznou „Cenu 

Ludwiga Mosera“ letošního 2. ročníku v kategorii vysokých škol získal návrh dekorativních broušených 

váz „Towers“ autora Tadeáše Podrackého a zvláštní ocenění získala studentka Zuzana Kubelková za 

návrh dekorativních váz. 

Začátkem října jsme pak spolupráci se sklářskými výtvarníky rozšířili ještě o krůček dále – otevřením 

nové umělecké galerie Moser. Přáli bychom si, aby se tato galerie stala důstojným místem pro 

výstavy děl renomovaných umělců, ale i nastupující generace designérů.

Kde galerii Moser najdeme?
Galerii najdete ve sklepních prostorách domu U Bílého jednorožce v Praze, na Staroměstském 

náměstí č. 15, na nároží Celetné ulice. Srdečně vás zvu k návštěvě galerie i prohlídce první 

výstavy, která je zde instalována až do Vánoc 2012. Výstava patří panu René Roubíčkovi, 

jehož osobnosti i práce si velmi vážíme.

MOSER ZAZÁŘIL NA VELETRZÍCH
V poslední době se o sklárně Moser mluví zejména v souvislos-
ti s „moderní vlnou“ tvarů a barev vašich výrobků. Kdo je autorem  
výtvarných návrhů těchto zajímavých novinek?
Pro rok 2012 sklárna vytvořila novou kolekci křišťálu, kte-

rá zahrnuje nejen unikáty s designovými prvky nej-

zdařilejších historických vzorů sklárny, ale pře-

devším moderní kolekci odrážející aktuální 

směry soudobého designu vyrobené ve 

spolupráci s výtvarníky Lukášem Jabůrkem  

a Studiem IRDS, Ingrid Račkovou a Davidem 

Suchopárkem. Záměrem sklárny je udávat trend 

nejen v oblasti klasického nápojového křišťálu, 

ale rovněž v nabídce unikátních děl a vhodných 

doplňků pro moderní interiéry. Proto je spoluprá-

ce s dobrými designéry pro sklárnu tak důležitá.

Kde jsou novinky k vidění, a prozradíte nám, 
jak jsou hodnoceny? 
Na jaře jsme novou kolekci představili na vele-

trzích designu ve Frankfurtu nad Mohanem a v 

Miláně, v září pak kolekce putovala na veletrh Maison and Objet do Paříže. Minulý 

měsíc byla představena rovněž v rámci přehlídky designu Designblok 2012 v Praze.  

Nechtěl bych se zde nějak neobjektivně vychloubat, ale upřímně, z ohla-

sů na novou kolekci mám velkou radost. Návštěvníci z východnějších zemí 

světa, z Asie, obdivují zejména část kolekce inspirovanou historickými vzo-

ry sklárny nebo precizní rytiny, moderní originální design je trendem západu  

a mladé generace. Obecně je však nová kolekce přijímána výrazně pozitivně, proto 

si dovolím doufat, že by některý z kusů této kolekce mohl snad zaujmout i členy 

Akademie Designu ČR při nominacích na ocenění Czech Grand Design. Byl by to 

krásný dárek sklářským mistrům ke 155. narozeninám Moseru.

Budeme vám držet palce. Vraťme se ke spolupráci sklárny s výtvarníky. Je to běžná 
praxe Moseru?
Spolupráce s výtvarníky a sklářskými designéry není pro Moser ničím novým. Kvalitní bezolovnatá 

moserovská sklovina a možnosti jejích barevných kombinací vždy lákaly výtvarníky k tvorbě. Jmenuj-

me vynikající osobnosti, jako jsou Vladimír Jelínek, René Roubíček, Jan Čtvrtník, Jiří Šuhájek, Rony 

Plesl, v minulosti pak Stanislav Libenský nebo František Vízner a mnozí další. Právě díky tvůrčí spolu-

Na aktuální novinky ze sklárny Moser jsme se zeptali Richarda Ullische, obchodního a marketingové-
ho ředitele sklárny Moser.

se kterými rádi spolupracujeme.

Pro jaké výtvarníky je určena soutěž „
Soutěž „Cena Ludwiga Mosera“ podp

talentů, studentů a absolventů středn

je připravena stáž ve sklárně Mos

pracovat na návrzích budoucích v

soubor misek autorky Světlany S

v Novém Boru, byl ve sklárně

Ludwiga Mosera“ letošního 2

váz „Towers“ autora Tadeáš

návrh dekorativních váz. 

Začátkem října jsme pak

nové umělecké galerie

výstavy děl renomov

Kde galerii Mose
Galerii najdete ve

náměstí č. 15, 

výstavy, která

ser mluví zejména v souvislos-
vašich výrobků. Kdo je autorem 

vinek?
kolekci křišťálu, kte-

mi prvky nej-

e pře-

ální 

ve 

kem

dem 

end 

ťálu, 

ných 

uprá-

ežitá.

nám,

vele-

m a v 

Minulý 

Praze. 

z ohla-

h zemí 

mi vzo-

západu 

ně, proto

t i členy 

Byl by to 

e to běžná 

ní bezolovnatá

vorbě. Jmenuj-

Šuhájek, Rony 

íky tvůrčí spolu-

je zde instalována až do Vánoc 2012. Výstav

osti i práce si velmi vážíme.

výstavy, která 

jehož osobno

www.moser-glass.com
PRAHA
Na Příkopě 12, tel.: +420 224 211 293
Staroměstské náměstí 603/15, tel.: +420 221 890 891

KARLOVY VARY
Kpt. Jaroše 46/19, tel.: +420 353 416 136
Tržiště 7, tel.: +420 353 235 303 

PRODEJNÍ
GALERIE MOSER

INSPIRACI NA VÁNOČNÍ DÁRKY NAJDETE V PRODEJNÍCH GALERIÍCH MOSER:

Výstava Maison and Objet 
v Paříži se konala za podpory 

Karlovarského kraje.
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Činohra Karlovarského měst-
ského divadla nedávno uvedla 
svou třetí premiéru – hru Chvá-
la bláznovství aneb Elling a Kjell. 
Proč jste se rozhodli právě pro 
tuto hru o autistické dvojici?

Chvála bláznovství patří k  těm 
několika málo výjimečným titu-
lům, které jsou k  vidění v  tuhle 
chvíli na českých jevištích. A  to 
z  několika důvodů. Je vtipná, ná-
paditá, moudrá, moderní a  má 
nádherně dlouze připravovanou 
katarzi – svoje téma. 

V naší inscenaci jsme ho formu-
lovali: Jakákoliv menšina (etnicky, 
nábožensky nebo psychicky či fy-
zicky omezená skupina apod.) má 
právo na všestrannou pomoc vět-
šiny, ale má to jednu jedinou pod-
mínku - musí udělat první (vý-
razný a poctivý) krok sama. Musí 
ukázat většinové společnosti, že si 
pomoc zaslouží. 

O tom naše komedie také je. Dva 
autisté, Elling a Kjell, strašně moc 
touží vrátit se do zdravé společ-
nosti a  žít v  ní plnohodnotný ži-
vot. Podaří se jim to, po mnoha 
často komických peripetiích, dí-
ky tomu, že jsou neuvěřitelně hou-
ževnatí a rozhodnuti to zvládnout.  

V  roli prosťáčka Kjella mohou 
diváci vidět frontmana skupi-
ny Chinaski Michala Malátného. 
Proč jste se rozhodl obsadit prá-
vě jeho?

S  Michalem Malátným se znám 
už skoro dvacet pět let. Samotné-
ho mě mrazí, jak už je to dlouho. 
Kumštýřsky jsme spolu dorůstali 
a to jak na jevištích, tak i koncert-
ních pódiích. Moc dobře jsem tu-

díž věděl, že je výtečný herec. A ta-
ky, že už přes dvanáct let nehrál di-
vadlo. To mi přišlo jako marnění 
talentu. 

A tak, když mě před rokem klu-
ci z Chinaski pozvali, abych si s ni-
mi zahrál na 1 000. koncertu v Lu-
cerně, mě to napadlo - Michal Ma-
látný, Tomáš Petřík (také spolu-
žák z DAMU a skvělý herec) a El-
ling a Kjell. A musím říct, že jsem 
svého rozhodnutí ani chvilku ne-
litoval. 

Mluvím teď o  době zkoušení, 
protože v něm se pochyby objevují 
velice často. Jsou to excelentní hrá-
či a se svými fi gurami dokáží prů-
běžně pracovat. Oni  nepředvádí 
divákovi jenom obyčejný výsledek 
zkoušení, ale dovytvářejí ho znovu 
na jevišti, hrají si se svými postava-
mi… A to je základ divadla!  

   
Poselstvím hry, kterou pro di-

vadlo adaptovali Axel Hellstenius 
a Petter Næss, by mělo být uvědo-
mění si, jak tenká je hranice me-
zi životy „normálních“ a „nenor-
málních“ lidí. Daří se vám ho di-
vákům v hledišti předat?

Myslím si, že téma hry, chcete-
li poselství, je obecnější, jak jsem 
již uvedl v odpovědi na Vaši první 
otázku. Ale hranice mezi normál-
ním a  bláznivým světem je věčné 
téma kumštu a divadla zvlášť. Kaž-
dý tu čáru někdy překročí, někdo 
se nevrátí zpátky. To, že Faust pře-
kročil hranici normálního světa, 
že byl přesvědčený, že právě on to 
smí, že je k tomu předurčen... Ne-
bylo to bláznovství? 

Myslím, že Michal s Tomášem si 
právě s těmito jemnými nuancemi 
mezi zdravým a  nemocným svě-
tem pohrávají s  výjimečnou bra-
vurou. A právě proto jsem ve hře 
ukázal i  Franka (ošetřující dozor 
– Karel Beseda), který - ač napro-
sto normální - je také pronásledo-
vaný svým problémem a také pro-
padá minimálně své depresi... Ne-
bo Reidun Lenky Langové, osamě-
lou vykořeněnou holku, potřebují-
cí nutně nějakou oporu. 

Hra Chvála bláznovství je o pozi-
tivním řešení problémů. 

Součástí hry je i  poměrně sur-
realistická jevištní scéna. Proč 
jste se rozhodli právě pro tako-
vou podobu scény a  čím dalším 
se snažíte diváky zaujmout? 

Nevím, jestli je scéna surrealis-
tická, takhle jsme se scénografem 
Janem Zavarským nepřemýšle-
li. Je to obrazový náznak. Rozho-
dl jsem se, že neinscenujeme život, 

ale obraz života – boje s výraznou, 
silnou překážkou. Boje slabého je-
dince proti, chcete-li, silnému osu-
du. Část příběhu nevidíme očima 
nezávislého (a  nezasaženého) vy-
pravěče – režiséra, ale vnitřním 
pohledem Ellinga. Díváme se na 
jeho svět jeho očima. 

Nepracuji, až na výjimky, s reál-
nou rekvizitou. Báseň je zobrazená 
oranžovou pentlí, jídlo v restaura-
ci přijíždí z tahoviště atd. A ono to 
funguje. Stvořili jsme svět obrazu, 
který samozřejmě musí mluvit po-
chopitelným jazykem pro našeho 
diváka. Soudě z  reakcí na premi-
éře i repríze se nám to snad poda-
řilo.  

Jak je vůbec těžké zavděčit se 
místnímu publiku? A chce dneš-
ní divák víc komedie, avantgard-
ní kusy nebo ho stále ještě doká-
žou oslovit klasické dramatické 
kusy?

Zavděčit se publiku chce kaž-
dý režisér, někteří to jenom nepři-
znávají. A vždycky je to těžké. Pro 
nás je to těžší v tom, že se pokouší-
me uvést v nový život vlastní tvůr-
čí provoz divadla. 

Divadlo se dá zlikvidovat jedním 
otočením klíče v zámku a jeho vy-
hozením do kanálu, ale jeho zno-
vuzrození je vždycky běh na dlou-
hou trať. A není to jenom o peně-
zích. Dokonce peníze jsou až na 
bůhví kolikátém místě. Nejdůle-
žitější je ukázat se divákovi a pře-
svědčit ho, že naše divadlo je dělá-
no přímo pro něj a že to v něm ta-
ké uvi- dí a  ucítí. Že naše 

p ř e d s t a v e -
ní vznikají 

teď a tady, 

v  tuhle chvíli, pro konkrétní kar-
lovarské diváky. A že to je hodno-
ta, kterou nemůže nahradit žádný 
dovoz, byť kvalitních inscenací, re-
nomovaných (většinou pražských) 
divadel. 

To, myslím, představitelé Karlo-
vých Varů v minulé době nedoce-
nili a  já jsem strašně rád, že se to 
změnilo a  že karlovarská činohra 
dostala novou šanci. 

A k druhé části Vaší otázky... Sa-

mozřejmě, že divák se chce pře-
devším dobře bavit, před tím ne-
mohu a  nechci zavírat oči. Dneš-
ní klipovitý svět nás zavaluje pro-
blémy a především nám neposky-
tuje jasné návody, jak je řešit. Ře-
šení je vždycky velké množství, ne-
existují jistoty. „Tohle se mi stalo 
a  tohle musím v  návaznosti udě-
lat!“ Všechno se nám relativizuje. 
Lidi se proto potřebují odreagovat. 

Pevně věřím, že je alespoň na 
chvilku osvobodíme od jejich pro-
blémů, nejenom razantní komedií, 
ale i výrazným prožitkem. Kome-
dii tedy ano (máme na repertoáru 
Divadelní komedii a Komedii po-
tmě), ale nemůžeme našeho divá-
ka jimi přesytit. I proto jsme zvo-
lili jako třetí titul Chválu bláznov-
ství. Jemný, vtipný text se silným 
tématem. 

Je karlovarské divadelní pu-
blikum nějakým způsobem 
odlišné od pardubického, 
kde jste působil před přícho-
dem do Karlových Varů?

Zatím je ho bohužel míň! 
Ale návštěvnost se nám po-
malinku zvedá a já doufám, že 
po nějaké době se rozkřikne, že 
divadlo dělat umíme a že je to 
divadlo karlovarské – tudíž na-
še! A že právě proto stojí za di-
váckou podporu – koupi vstu-
penky. 

Jaký je dramaturgický plán 
Činohry Karlovarského měst-

ského divadla pro letošní diva-
delní sezonu?

V  tuhle chvíli hledáme s  dra-
maturgyní Petrou Kohutovou 
pohádku pro dospělé s  dětmi. 
Náš provoz - zatím dvě inscenace 
v sezóně - nám nedovoluje posta-
vit ucelený dramaturgický plán. 
Tady peníze, jejich nedostatek, 
hrají samozřejmě svoji roli. Ne-
máme dostatečný provozní, tech-
nický a  administrativní perso-
nál. A nemám k dispozici ani stá-
lý herecký soubor. Všechny pra-
covníky si musíme najímat. Pro-
to o  nějaké ucelenosti zatím ne-

může být řeč. 
Náš provoz je zatím obhajobou 

toho, že divadlo dělat umíme a že 
o nás karlovarský divák stojí. Dal-
ší vývoj Činohry Karlovarského 
městského divadla je tudíž v rukou 
města – stejně jako posouzení to-
ho, zda jsme v obhajobě uspěli. Ale 
já jsem přesvědčen, že jsme na té 
nejlepší cestě! 

V  březnu 2011 jste pro deník 

E15 uvedl, že ve Varech chcete 
dělat nadstandardní divadlo se 
vším, co k němu patří. A že kar-
lovarská činohra by měla být ro-
dinným stříbrem města. Začal 
jste druhou sezonu, kdy se do di-
vadla v Karlových Varech vrátila 
činohra. Jak byste ji, i  s přihléd-
nutím k  Vašim představám, se 
kterými jste na západ Čech při-
šel, hodnotil?

Máme za sebou tři inscenace. 
Kladně hodnocené jak diváky, tak 
i  odborou recenzí, čerstvě jsme 
náš kompletní repertoár předvedli 
v Praze, v Žižkovském divadle. Už 
dopředu tam byla Chvála bláznov-
ství vyprodaná... Tedy reprezentu-
jeme Karlovy Vary a vlastně i Kar-
lovarský kraj. A  žádnou ostudu 
jsme si  ve srovnání s ostatní praž-
skou produkcí určitě nepřivezli. 

Netvrdím, že je všechno báječ-
né a ideální, ale myslím, že se nám 
podařilo to hlavní: v poloprofesio-
nálních podmínkách dělat profesi-
onální divadlo.  

Jak je vlastně těžké, nebo snad-
né, vracet do města profesionál-
ní činohru? 

Je to zatraceně těžké! Ale bojovat 
a nevzdávat se je nutnost, a já mám 
výzvy rád! 

Zatímco Karlovy Vary i s Vaším 
přispěním začaly kouzlo vlastní 
činohry znovuobjevovat, v  Che-
bu, nedaleko odtud, si tradice 
profesionální činohry, která na-
vázala na více než stoletou his-
torii chebských  ochotnických 
spolků (první zde dochovaný di-
vadelní plakát pochází z 18. sto-
letí a  zve na představení hry Al-
brecht, vévoda frýdlantský), uží-
vají už déle než padesát let. Máte 
čas sledovat práci chebských ko-
legů?

Jistěže mám. To je základní po-
vinnost být v kontaktu s okolním 
divadelním světem. Viděl jsem 
v  Chebu několik inscenací na vý-
tečné úrovni a těším se tam znovu! 

V  Chebu se dělá dobré divadlo 
a vlastně i proto spolu se Západo-
českým divadlem v Chebu a s Kar-
lovarským symfonickým orchest-
rem připravujeme společný pro-
jekt - velký muzikál s živou muzi-
kou – Divotvorný hrnec. Na to se 
nesmírně těším. 

A  vy se určitě přijďte podívat. 
Přibližně za rok budeme mít spo-
lečnou premiéru Divotvorného 
hrnce v  KMD v  režii chebského 
uměleckého šéfa Zdeňka Bartoše.

Václav Fikar

Mám výzvy rád, říká režisér Jiří Seydler

Jiří Seydler (*1969)
- divadelní režisér, hudebník, na režisérském kontě má přibližně sedmde-
sát titulů. V roce 1991 první profesionální režie autorské dramatizace Mirák-
lu (J. Škvorecký). O rok později absolvoval DAMU, obor režie. Od roku 1990 
do roku 1996 byl členem kapely Staré hadry, která se v roce 1994 přejme-
novala na Chinaski. Potom angažmá ve Východočeském divadle Pardubi-
ce (1992 – 2011) a četné hostování (Cheb, Praha, Jihlava, Olomouc, Ostrava 
atd.). Pedagogicky působil také na pražské konzervatoři. Několik let praco-
val jako dabingový režisér především pro studia ATV a Barrandovská studia 
a.s. V roce 1994 začal pracovat pro pražskou nahrávací společnost Audiosto-
ry, kde natáčí čtenářské tituly s hlasy významných herců. Od roku 1996 do 
2007 pracoval jako režisér v televizi NOVA a od roku 2008 natáčí pro Českou 
televizi seriál Divadlo žije! Od roku 2011 umělecký šéf činohry Karlovarské-
ho městského divadla, kam přišel z Východočeského divadla v Pardubicích. 

Swissform a.s., Nerudova 369, Nejdek
exportně orientovaný výrobce komponentů, 
sestav a výrobků z plechu (A2,St,Alu)

hledá pracovníky na tyto pozice:

1) Programátor CNC strojů (laser, dělící a děrovací stroje)
 požadavky: praxe, znalost práce ve 3D kreslicím programu Solid Works 

nebo Autodesk Inventor, znalost NJ 
2) Seřizovač a obsluha CNC strojů (laser, dělící a děrovací stroje)
3) Seřizovač a obsluha NC strojů (hydraulické a ohraňovací lisy)
4) Pracovník kontroly jakosti

 požadavky: praxe, znalost práce na PC, znalost NJ nebo AJ 
5) Technolog

 požadavky: praxe, znalost práce na PC, znalost NJ nebo AJ
6) Programátor svařovacího robota

 požadavky: praxe, znalost práce na PC, znalost NJ 
7) Pracovník nákupu

 požadavky: praxe, znalost práce na PC, znalost NJ

Obecné požadavky pro všechny uvedené pracovní pozice:
vzdělání strojírenského směru, praxe ve výrobní fi rmě.
Nabízíme práci v moderní a perspektivní fi rmě, nadprůměrné platové podmínky.
Strukturované životopisy zasílejte na blazek@swissform.cz

Akciová společnost ŽURNÁL MEDIA a.s. 
hledá do svého týmu pro nově vznikající 

Ústav reklamní fotografi e, designu a grafi ky 

v Karlových Varech mladé:

Vhodné jako praxe pro studenty zmíněných oborů, 
kteří u nás mohou po škole najít trvalé pracovní uplatnění. 

V případě zájmu pošlete životopis a ukázky své tvorby 
na email: kalabova@zurnalmedia.cz

GRAFIKY GRAFIKY  KREATIVCE  KREATIVCE  FOTOGRAFY FOTOGRAFYGRAFIKY | KREATIVCE | FOTOGRAFY

Profesionální divadelní scé-
nu už Karlovy Vary kdysi měly. 
V relativně nedávné minulosti 
se jí však zbavily jako náklad-
né a nepotřebné, a tak v Kar-
lovarském kraji zůstalo jediné 
profesonální divadlo - v  Che-
bu. Zhruba před dvěma le-
ty se ale v lázeňské metropo-
li rozhodli pro obnovení Čino-
hry Karlovarského městského 
divadla. Úkol vrátit Karlovým 
Varům punc města s  vlast-
ním divadlem byl svěřem par-
dubickému režisérovi Jiřímu 
Seydlerovi. Mám výzvy rád, 
říká na prahu druhé sezony 
v  roli uměleckého šéfa karlo-
varské divadelní činohry...  

AKCEAKCCE
K. VARY, ul. Moskevská 48, e-mail: info@infraco.cz, tel: 351 120 076

CHEB, ul. Svobody 49, e-mail: info@infraco.cz, tel: 355 335 414

Nový klient při předložení tohoto inzerátu obrží vratku 60 Kč 
po uzavření smlouvy! Akce končí 31.11.2012.

  Půjčka    Spotřebitelský úvěr
  Přefinancování exekucí na nemovitostech
  Výhodný úvěr se zástavou nemovitostí

NOVÉ

Řešení vašich finančních 
problémů!

info linka: 773 543 805 www.infraco.cz

KL

NABÍZÍME LÉČBU PRO
DLOUHODOBĚ NEMOCNÉ PACIENTY
(také pro pacienty po operacích, kdy je potřebná 
rehabilitace a pacienty s demencí) v léčebně 
s národní akreditací kvality v Dolním Rychnově 
- v Domě ošetřovatelské péče.

PACCCIIIEEENNTYACCCIEENNTY

 Pacientům na lůžku poskytujeme: 24h lékařskou a ošetřovatelskou 
péči, rehabilitaci, paliativní péči, psychoterapii, logopedii, aktivizační 
činnosti, zajištění spirituálních potřeb.

 K dispozici pacientům je re-
habilitační tělocvična, okrasná 
zahrada s fontánou a altánem, 
zimní zahrada, salonek pro ak-
tivizaci, Snoezelen - relaxač-
ní, multismyslová terapeutic-
ká místnost.

 Prostředí naší léčebny je 
přátelské, personál je milý, 
ochotný a komunikativní. Ná-
vštěvy jsou u nás neomezené.

--
áá 
,, 
--

Kontakt:  DOP - HC s.r.o
 Tel: +420 352 628 698 E-mail: soc.pracovnik@dop-hc.cz
 Mobil: +420 739 457 565  www.dop-hc.cz

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  •  web: www.domovkynzvart.cz

TOPÍTE SE V DLUZÍCH?
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z• Zpracujeme pro Vás OSOBNÍ BANKROT dle insolvenčního zákona...

• Za 5 let je ofi ciálně po Vašich dluzích...
• Nebudou Vás obtěžovat exekutoři ani vymahači...

KONZULTACE ZDARMA!!!
Sjednejte si schůzku

773 100 202, 353 225 723
Karlovy Vary, Krymská 1056/5 ví

ce
 n
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Stačí jednou zavolat!

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

 nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz

Hledáme nové obchodní zástupce

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-91x50_CMYK.indd   1 30.7.2012   16:53:03
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Přineste nám Vaše účty za plynPřineste nám Vaše účty za plyn
a my Vám spočítáme kolik ušetříte.a my Vám spočítáme kolik ušetříte.

Infolinka: 606 939 959
www.kvplyn.cz

KV PLYN - úspory, které Vás zahřejí

VÁŠ DODAVATEL ZEMNÍHO PLYNU

Karlovarská plynárenská - inzerát 83x59.indd   1 12.10.2012   17:46:26
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Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čís-

le zněla Gérard Depardieu. 
Výhercům, kterými jsou Fran-

tišek Jareš z Bečova nad Teplou, 
Ludmila Minaříková z Marián-
ských Lázních a Šárka Šlapáková 
z Libé, gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji.

A  jakou osobnost jsme pro vás 
vybrali tentokrát?

Ubytovala se v  Grandhotelu 
Pupp, navštívila sklárnu Moser, 
prošla se po karlovarských 
kolonádách, ochutnala některé 
z  místních horkých pramenů. 
A nejen to. 

Když v  roce 2006  dcera císaře 
Akihita a  císařovny Mičiko 
navštívila Karlovy Vary, prohlédla 
si také místní dětskou vesničku 
SOS, kde ji fanfárami uvítal 
dětský soubor. Místní děti pak 
naučila říkat japonsky: Děkuji. 

Byla to...?

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 5. 12. 2012 
na email: veronika.severova@kr-
karlovarsky.cz nebo na poštovní 
adresu: 

Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Veronika Severová, 
Závodní 353/88, 36021, Karlovy 
Vary

Sponzor křížovky

Studenti Gymnázia Ostrov se le-
tos na podzim již podruhé vypra-
vili do Nizozemí v rámci výměn-
ného projektu se střední školou 
Marianum ve městě Groenlo. Stu-
denti bydleli u  svého holandské-
ho partnera doma, tudíž zažili ži-
votní styl Holanďanů včetně stra-
vy opravdu na vlastní kůži. 

Komunikačním prostředkem 
byla angličtina, přičemž úroveň 
našich a  holandských studentů 
byla srovnatelná. Rozdíl ovšem 
spočíval v  tom, že Češi se v  Ni-
zozemí anglicky velice dobře do-
rozuměli i  s  rodiči studentů, což 
u  nás ještě není vždy pravidlem. 
První den, tedy v neděli, připravi-
ly pro české studenty program je-
jich hostitelské rodiny. 

Několik studentů se spojilo a vy-
razilo společně na paintball a golf, 
což se setkalo s velkým úspěchem.

V pondělí jsme všichni společně 
vyjeli na výlet do Giethoornu ne-
boli „malých Benátek“. Nafasovali 
jsme bidla a po šesti si posedali do 
mělkých loděk. 

Naším úkolem bylo po vzoru be-
nátských gondoliérů projet po ka-
nálech celé městečko včetně při-
lehlého jezera. Tato romantická 
akce nám zabrala asi dvě hodiny 
a někteří studenti si u toho oprav-
du vydatně posílili bicepsy. 

V  úterý následoval výlet do 
technického muzea ve městě Hen-
gelo, kde studenti absolvovali pro-

hlídku v anglickém jazyce. Nejvíce 
je ovšem zaujala herna, kde si měli 
možnost spoustu technických za-
jímavostí vyzkoušet. Pokračova-
li jsme do historického města Ol-
denzaal. 

Zde jsme si prohlédli kostel z 11. 
století a poté i interiér měšťanské-
ho domu ze století sedmnácté-
ho. Tam studenty nejvíce oslovil 
exponát mučícího křesla, na ně-
mž vyslýchaní seděli na hřebících. 
K dispozici byl opět anglicky mlu-
vící průvodce a ten studentům je-
ho funkci podrobně vylíčil.

Středa byla tradičně věnována 

celodennímu výletu do Amster-
damu. Nejprve skupiny studen-
tů vypracovávaly úkol zadaný ho-
landskými učiteli, kdy hledali ve 
městě vybrané cílové body. Po-
té jsme podnikli tradiční „canal 
tour“ neboli projížďku na lodi po 
kanálech, přičemž jsme opět mě-
li možnost něco se o tomto úžas-
ném městě a  jeho historii dozvě-
dět z  anglického doprovodného 
výkladu. 

Víte například, proč jsou do-
my v Amsterdamu vykloněné do-
předu a  každý má na štítu umís-
těný veliký hák? My už to víme 

– kvůli stěhování. Domy jsou tak 
úzké, že stěhování po schodech 
prostě není možné, vše se tedy stě-
huje po lanech okny. A ještě jeden 
zajímavý bod jsme stihli navštívit 
před rozchodem, a to sice Begijn-
hof neboli Dvůr bekyní, kde v po-
lonáboženském společenství po 
staletí žily členky zbožného řádu 
Bekyní, založeného ve 14. století. 
Najdete zde také nejstarší dřevěný 
dům v Amsterdamu.

Čtvrtek byl ve znamení příprav 
na prezentace před rodiči. Dopo-
ledne studenti pracovali ve sku-
pinách po čtyřech na svých pro-
jektech ve velké místnosti zvané 
Media Centre. Odpoledne si svo-
je výstupy i vyzkoušeli a vyslech-
li hodnocení a doporučení ze stra-
ny učitelů. 

Následovala tradiční společná 
večeře ve školní jídelně. Někteří 
studenti byli trochu nervózní z to-
ho, že mají veřejně a na mikrofon 
mluvit anglicky, ale to je právě ona 
zkušenost, kterou všichni zpětně 
ocení. Nakonec to všichni bravur-
ně zvládli a poslední večer si po-
tom již s úlevou pořádně užili.

Třetí týden v  dubnu dorazí ho-
landští studenti a  jejich učitelé 
k nám do Čech a my už teď pře-
mýšlíme o  tom, co jim ukážeme, 
čím je zaujmeme a  překvapíme. 
Držte nám palce.

  Mgr. Vendula Mokruschová,
Mgr. Miroslava Vaicová

Gymnazisté z Ostrova opět žili v Holandsku

Na středních školách v Karlovar-
ském kraji přibudou od školního 
roku 2013/2014 dva nové maturit-
ní obory - vlasová kosmetika a au-
totronik. 

Na Střední škole živnostenské 
v  Sokolově bude od 1. září 2013 
otevřen obor vlasová kosmetika, 
a to v denní i v dálkové formě stu-
dia. „Důvodem pro vznik nového 
oboru se stal fakt, že v kraji chybí 
škola, která by v tomto oboru nabí-
zela nástavbové maturitní studium. 
Vzhledem k tomu, že živnostenská 
škola  v Sokolově disponuje dosta-
tečným materiálním a personálním 
zajištěním, rozhodli jsme se otevře-
ní oboru schválit,“ uvedl náměstek 
hejtmana Martin Havel.

Druhým novým maturitním obo-
rem se stane autotronik. Ten bude 
vyučován na Střední odborné škole 
v Karlových Varech ve večerní for-
mě studia. „Reagujeme tak na po-
ptávku lidí pracujících v automobi-
lovém průmyslu, kteří mají zájem 
o  studium, avšak nemohou školu 
navštěvovat dopoledne,“ doplnil.

Studentka z Chodova 
míří do fi nále olympiády

Na počátku listopadu se v Krajské knihovně Karlovy Vary konalo 
krajské kolo Logické olympiády. Vítězkou soutěže v kategorii stu-
dentů středních škol se stala Lucie Dušková ze 7. ročníku Gymná-
zia a obchodní akademie Chodov.
Spolu s oceněním - elektronickou čtečkou knih – si Lucie odnesla 
i pomyslnou vstupenku do fi nálového národního kola, kde bude 
reprezentovat Karlovarský kraj. Celostátní fi nále Logické olympi-
ády se uskuteční 26. listopadu v Míčovně Pražského hradu. 
Logickou olympiádu pořádá Mensa ČR už několik let, a to pro žá-
ky základních a  středních škol. Soutěž j založená na logických 
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. 
Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného 
uvažování a pohotového rozhodování. 

Nové obory 
na středních 
školách v kraji

Poptávka po kvalifi kovaných od-
bornících v  oboru zahradnictví 
v  Karlovarském kraji, k  jehož lá-
zeňskému zaměření patří také pěs-
těné parky, zelené oddychové zóny, 
zahradní architektura nebo upra-
vená okrasná zeleň, přiměla Inte-
grovanou střední školu v  Chebu 
(ISŠ Cheb) k  otevření nových za-
hradnických oborů.

V denní formě vzdělávání to bu-
de dvouletý obor „Zahradnická 
výroba“, zakončený výučním lis-
tem. Dále tříletý obor „Zahradník“, 
rovněž zakončený výučním istem, 

a nakonec čtyřletý maturitní obor 
„Zahradnictví“. Škola je otevře od 
září 2013.

„Zahradnické obory vyžadují 
řádné zázemí - funkční zahradnic-
tví, skleníky, arboreta, sklady ne-

bo technologické linky, což naše 
škola může studentům nabídnout. 
maturitní obor zahradnictví bude 
v  rámci tvorby školnízho vzdělá-
vacího rogramu přizpůsoben naše-
mu regionu. Na základě rámcové-
ho vzdělávacího programu budou 
upřednostněny oblasti související 
se zahradní architekturou, ekologií 
stavebnictví a  zemními pracemi. 
Stejně i další dva obory jsou pláno-
vány s ohledem na možnosti uplat-
nění v regionu,“ vysvětlil zástupce 
ředitele školy pro teoretické vyučo-
vání Tomáš Humeník Babický. 

Zahradnictví se dá studovat i v Chebu
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ŠKOLNÍ ROK 2013 - 2014
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

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

přijme pro školní rok 2013/2014 
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

D E N  OT E V Ř E NÝC H  D V E Ř Í 
v sobotu 1.12.2012 od 8,00 do 12,00 hod.

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

(možnost stipendia)  

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

Škola poskytuje vzdělání v 
rámci Karlovarského kraje 
v oblasti zemědělství a ochrany 
zemědělské krajiny.

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:
26. a 27. 11. 2012 (8-17 hod.), 5. 2. 2013 (8-17 hod.)

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

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
SOKOLOV
STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
SOKOLOV

Pro školní rok 2013/2014 přijímáme žáky do těchto oborů:

Obor vzdělání: čtyřletý s maturitním vysvědčením

Obor vzdělání: tříletý s výučním listem

Obor vzdělání: dvouletý s výučním listem

Nástavbové studium s maturitním vysvědčením

MEZI OBORY S MATURITOU A OBORY S VÝUČNÍM LISTEM JE VELMI DOBRÁ PROSTUPNOST.

Přihlášky posílejte na SŠŽ Sokolov, Žákovská 716/1, 356 01 Sokolov. 
Informace Mgr. Jana Volfová - 734 423 941, www.zivnostenska-sokolov.cz

, příspěvková organizace

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 2013/2014
nabízíme studium v následujících oborech:

  Gymnázium osmileté  79-41-K/81
  Informační technologie  18-20-M/01

  – informatika v ekonomice
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 7. ÚNORA 2013

Pro školní rok plánujeme otevřít nový obor
  Ekonomika a podnikání  63-41-M/01

  – ekonomika a služby se zaměřením na cestovní ruch
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.

Učební obory (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou)
   

Studijní obory (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou)
      

                                                             

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
23. 11. 2012 od 9:00 do 17:00 hodin 
24. 11. 2012 od 9:00 do 12:00 hodin

Dovolujeme si Vás pozvat na 20. kontraktační Výstavu středních škol regionu 
Karlovarska „Škola 2013“, která proběhne ve dnech 23. a 24. 11. 2012 

ve sportovní hale ISŠTE Sokolov. 

pro školní rok 2013/2014:

Střední odborné učiliště stravování 
a služeb Karlovy Vary

Přijímací řízení pro š.r. 2013/14:

Tříleté obory s výučním listem
65–51-H/01 Kuchař, kuchařka (též dálkově)
65–51-H/01 Číšník, servírka
Čtyřleté obory s maturitní zkouškou
65-41-L/01  Gastronomie 

(pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)
65–41-L/51  Gastronomie (též dálkově)

Sídlo:
tel.:

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

od 13 do 18 hod v budově školy Ondřejská 56, K. Vary
prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků

PRO ROK 2013/2014 PŘIPRAVUJEME OBORY:

18-20-M/01  Informační technologie se zaměřením

                   a) aplikace osobních počítačů
                   b) informatika v ekonomice

36-45-M/01  Technická zařízení budov

36-47-M/01  Stavebnictví se zaměřením

               a) pozemní stavby
                 b) stavební obnova - pozor NOVINKA
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KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje - kontakty                                                                         
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: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka:   siqbxt2

Ředitel krajského úřadu: Ing. Roman Rokůsek, 
roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 222 
120; zástupce ředitele KÚ, vedoucí odboru 
kontroly: Mgr. Martina Vránová, martina.vrano-
va@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 222 466; vedou-
cí odboru stavební úřad: Mgr. Lubomír Novot-
ný, lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 
222 125; odbor správních agend a krajský živ-
nostenský úřad: Ing. Daniel Matějíček, daniel.
matejicek@kr-karlovarsky.cz, tel: 354 222 469; 
odbor kancelář hejtmana: Ing. Lydie Strás-
ká, lydie.straska@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 222 
141; odbor kancelář ředitele úřadu: Ing. Ma-
rie Tomsová, marie.tomsova@kr-karlovarsky.
cz, tel. 354 222 313; odbor bezpečnosti a kri-
zového řízení: JUDr. Manfred Kraus, manfred.
kraus@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 222 190; eko-

nomický odbor: Ing. Dagmar Divišová, dag-
mar.divisova@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 222 
266; odbor legislativní a právní: PhDr. Mgr. 
Vratislav Smoleja, vratislav.smoleja@kr-karlo-
varsky.cz, tel. 354 222 270; odbor správa ma-
jetku: Ing. Drahomíra Stefanovičová, drahomi-
ra.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 222 
205; odbor investic a grantových schémat: 
Ing. Věra Tomsová, vera.tomsova@kr-karlovar-
sky.cz, tel. 354 222 432; odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství: Mgr. Vladimír Malý, vla-
dimir.maly@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 502 461; 
odbor regionálního rozvoje: Ing. arch. Jaromír 
Musil, jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 
222 260; odbor životního prostředí a země-
dělství: Ing. Regina Kindratová, regina.kindra-
tova@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 222 220; odbor 

školství, mládeže a tělovýchovy: Mgr. Monika 
Šperglová, monika.sperglova@kr-karlovarsky.
cz, tel. 354 222 443; odbor kultury, památkové 
péče, lázeňství a cest. ruchu: Ing. Radim Ada-
mec, radim.adamec@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 
222 230; odbor sociálních věcí: Ing. Stanislava 
Správková, stanislava.spravkova@kr-karlovar-
sky.cz, tel. 354 222 246; odbor zdravotnictví: 
Ing. Alena Šalátová, alena.salatova@kr-karlo-
varsky.cz, tel. 354 222 420; odbor vnitřních zá-
ležitostí: Ing. Miroslav Očenášek, miroslav.oce-
nasek@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 222 250; od-
dělení interního auditu: Mgr. Martina Vránová, 
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz, tel. 354 222 
460; odbor projektového řízení a informatiky 
KK: Ing. Petr Kulda, petr.kulda@kr-karlovarsky.
cz, tel. 354 222 436

Na jaře se rodina mé sestřenice ze 
Sokolova ocitla v obtížené a neleh-
ké situaci. Sestřenici čekala pláno-
vaná operace a  po ní nutnost kli-
dového režimu.  Co ale s jejich pro-
střední dcerkou Martičkou (25 let), 
která je těžce mentálně a  fyzicky 
postižená a  o  kterou sestřenice ce-
lý den pečuje?

Zatelefonovala jsem do Mnicho-
va - do Domova pro osoby se zdra-
votním postižením - a ředitelce Ing. 
Monice Šumové a Bc. Aleně Kovan-
dové celou situaci vylíčila (postiže-
ná dcerka má doma speciální postel, 
vyrobenou přesně na zakázku, aby 
z ní nevypadla - proto bylo nemys-

litelné umístit ji někam, kde ma-
jí jen klasická lůžka). Jen o půl ho-
diny později už mi sdělily, že posti-
ženou dceru budou moci přijmout 
s tím, že pro ni nechají vyrobit spe-
ciální postel.

Později jsem se jedné z  návštěv 
Martičky v Domově Pramen v Mni-
chově zúčastnila i já a byla jsem vel-
mi mile překvapena, jak je tam vše 
hezké, ale hlavně s  jakou profesio-
nalitou a láskou je o klientky posta-
ráno. Vždy jsou zohledněny zdra-
votní, sociální a  mentální potřeby 
každé klientky tak, aby i přes leckte-
rá omezení byla brána jako osob-
nost. Klientka si například v dopro-

vodu personálu může sama vybrat 
a koupit povlečení na postel, jaké se 
jí líbí, a  ve stejném duchu si může 
i navrhnout výzdobu pokoje. 

Člověku se až derou slzy do očí, 
uvědomí-li si, o  kolik to někteří li-
dé mají těžší, a zároveň i z toho, že 
existují takové možnosti a  lidský 
přístup, který jim životní pouť doká-
že zpříjemnit. Martička je dnes už 
zase doma mezi svými nejbližšími. 
A já bych ráda domovu v Mnichově 
nejen za sebe, ale i za rodinu mé se-
střenice moc ráda poděkovala. Dě-
kuji, děkuji. Za vstřícnost, rychlost 
a ochotu pomoci řešit situaci. 

           Milada Křivánková, Cheb

Poděkování za okamžitou pomoc

Stovky lidí využily možnosti pro-
hlédnout si bezplatně některé vý-
znamné jáchymovské památky, 
a to v rámci dne otevřených dveří, 
který uspořádal Karlovarský kraj 
ve spolupráci s  Krajskými muzei 
Karlovy Vary a  Sokolov, římsko-
katolickou farností Ostrov a vlast-
níkem měšťanského domu Tomá-
šem Petrem v  rámci projektu čes-
ko německé nominace „Hornic-
ké kulturní krajiny Krušnoho-
ří“ na Seznam světového dědictví 
UNESCO.  

Lidé se mohli bezplatně podívat 
do Královské mincovny, Štoly č. 1, 
kostela sv. Jáchyma a  měšťanské-
ho domu čp. 117. Návštěvníkům 
se představily montánní památky, 
církevní architektura i dům s rene-
sančním jádrem před celkovou ob-

novou. V  mincovně pak zájemci 
mohli obdržet informace o nomi-
načním projektu.

Velký zájem byl zvláště o odbor-
ně komentované prohlídky min-
covny a kostela (na snímku). 

Lidé si prohlédli jáchymovské památky

KARLOVY VARY

Mňága a  Žďorp & Michal Hrůza 
& Petr Váša - koncert. Klub Pade-
rewski, 22. 11. od 19.30
Elena Sonenshine & Jacose Jazz - 
koncert. Jazz Club Imperial, 23. 11. 
od 20.30
Zuzana Lapčíková - koncert. Galerie 
umění, 27. 11. od 19.30
Vltava - koncert. Klub Paderewski, 
28. 11. od 19.30
SEAL - jediný koncert Seala v  ČR! 
KV Arena, 30. 11. od 20.00
Daniel Landa - koncert. Hotel Th er-
mal, 30. 11. od 20.00
Ondřej Štveráček Trio feat. Brian 
Charette - koncert. Jazz Club Impe-
rial, 30. 11. od 20.30
Fish Flesh Field & Henry Dollars - 
koncert. Klub Paderewski, 1. 12. od 
19.30
Vienna Strauss Orchestra a  Edvin 
Marton - koncert. KV Arena, 8. 12. 
od 19.00
Peter Nagy a Indigo - koncert. Lido-
vý dům, 8. 12. od 20.00
Jazzové Vánoce - účinkují: Big Band 
Gringos, Po-  Po Trio, Zvoneček. 
Městské divadlo, 13. 12. od 19.30

CHEB

Chinaski - koncert. KC Svoboda, 22. 
11. od 19.30
Evžen Oněgin - hra v podání Diva-

dla Anfas. ZDCH, 22. 11. od 17.00
Dobře placená procházka - hra. 
ZDCH, 24. 11. od 19.00
Fimfárum - pohádka. ZDCH, 25. 11. 
od 15.00
Rodinný průvan - veselohra. ZDCH, 
27. 11. od 17.00
Kacířka - sarkastická komedie. 
ZDCH, 29. 11. od 19.00
16. Reprezentační ples Města Che-
bu - Action Bál. KC Svoboda, 1. 12. 
od 20.00 (na čtyřech scénách mj. 
účinkují Peter Nagy, Petra Janů, Da-
libor Janda, Kamil Střihavka, Xindl 
X, Děda Mládek Illegal Band, Marek 
Ztracený, Aleš Brichta Trio) 
Tomáš Klus - koncert. KC Svoboda, 
11. 12. od 19.30
Jak utopit doktora Mráčka - po 
úspěchu adaptace slavné české ko-
medie Pane, vyjste vdova! navazuje 
Západočeské divadlo v  Chebu dal-
ší divadelní adaptací úspěšné fi lmo-
vé komedie. Premiéra! ZDCH, 15. 
12. od 19.00    

SOKOLOV

Michal Prokop & Framus 5 - kon-
cert. Klub M v Hornickém domě, 22. 
11. od 19.30
Finále Hitparády KVRM - fi nále 
krajské rockové soutěže. Kinokavár-
na Alfa Sokolov, 24. 11. od 18.00
Předvánoční koncert Big Bandu 

MDK Sokolov. Hudební klub „M“, 
29. 11. od 19.00 
 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Born in Pripyat & Snail - koncert. 
Klub Morrison, 23. 11. od 20.00
Záviš, Kokrhell Band, Zajíc Com-
pany - koncert. Klub Na Rampě, 30. 
11. od 20.00 
Bonebroke & Treska - koncert. Klub 
Morrison, 30. 11. od 20.00
Blue Eff ect - koncert. Klub Na Ram-
pě, 1. 12. od 20.00
77 show. Klub Morrison, 14. 12. od 
20.00
Babahed & Bourbon Grass - kon-
cert. Klub Na Rampě, 14. 12. od 
20.00 
Vánoční rockový koktejl - účinkují: 
Yetti On (Schelinger revival) & Ko-
covina. Klub Morrison, 21. 12. od 
20.00
100°C - koncert. Klub Na Rampě, 25. 
12. od 20.00 

CHODOV

Gagarin, Th e Golem Trust, Edith - 
koncert. Oáza, 24. 11. od 20.00  

LOKET

Infl agranti + Pepa Vojtek (Kabát) 
- koncert v  rámci Vánočního turné 
2012. Kostel svatého Václava, 14. 12. 
od 19.00

POZVÁNKA NA KONCERTY A DIVADLO  V NAŠEM KRAJI

Můžeme za to všichni, kteří jsme 
se do dnešní doby v  politice něja-
kým způsobem angažovali. Dělá-
me málo pro to, aby nám občané té-
to republiky věřili. Jestli chceme ob-
novit důvěru lidí a jejich přesvědče-
ní, že k volbám má smysl jít, musí se 
něco radikálně změnit. Ale co kon-
krétně? 

Nabídka nových stran zklama-

la. Staré strany se stále chovají stej-
ně, tedy především ti, kteří tyto stra-
ny reprezentují. A tady je zřejmě za-
kopaný pes. Volit chodí skalní příz-
nivci jednotlivých stran bez ohledu 
na to, jaké persony jim tyto strany 
nabízejí. Po volbách se pak přemílá, 
kdo jak silný mandát má, to, jak se 
to komu hodí s odvoláním na abso-
lutní čísla k celkovému počtu opráv-
něných voličů.

Jsem ještě stále přesvědčená, že 
politické strany zleva doprava jsou 
z převážné většiny zastoupeny sluš-
nými a pracovitými lidmi. Ti ovšem 
ve své slušnosti připustí, aby se do 
čela jejich uskupení prodrala a udr-
žela se tam individua schopná vše-

ho. To, že se v samosprávných orgá-
nech této země vždy budou objevo-
vat již zavedené parlamentní stra-
ny, je skoro jisté. Stálo by za to, aby 
si slušní členové jednotlivých stran 
prosadili za své zástupce důvěry-
hodné a respektované autority pro-
věřené životní praxí, jejichž cílem 
není jen prostřednictvím politické 
funkce vydělat co nejvíc peněz. 

Nedůvěra občanů ve smysl voleb je 
už hodně hluboko zakořeněná a ne-
spraví se to za krátké časové období. 
Je ale nutné na obnovení důvěry za-
čít pracovat teď hned - okamžitě. To 
je apel na všechny, kteří jsou schop-
ni seberefl exe a  mohou mluvit do 
budoucího fungování svých stran. 

Nad volební účastí se mi chce
brečet, nemám ale na to nárok

Eva Valjentová,
krajská 
zastupitelka

NEJVÝKONNĚJŠÍ SYSTÉM 
LASERU A PULSNÍHO SVĚTLA
Palomar STARLUX 500

OŠETŘENÍ RADIOFREKVENČNÍ
TECHNOLOGIÍ
ACCENT XL

MODELACE OBLIČEJE A TĚLA
MetaCrillem

RÁZOVÁ VLNA

ZDRAVÉ OPÁLENÍ
VITA LEBERTA

NEJVÝKONNĚJŠÍ SYSTÉM
LASERU A PULSNÍHO SVĚTLA
Palomar STARLUX 500

OŠETŘENÍ RADIOFREKVENČNÍ
TECHNOLOGIÍ
ACCENT XL

MODELACE OBLIČEJE A TĚLA
MetaCrillem

RÁZOVÁ VLNA

ZDRAVÉ OPÁLENÍ
VITA LEBERTA

Národní památkový ústav v  Lok-
ti uspořádal ve spolupráci s  Karlo-
varským krajem a Krajským muzeem 
Karlovy Vary v Jáchymově 3. ročník 
odborné konference nazvané „Pro-
měna sídelní krajiny Krušnohoří“. 
Velký sál Královské mincovny zapl-

nilo několik desítek účastníků z  řad 
odborné, ale i  laické veřejnosti, kte-
ří si se zájmem vyslechli řadu zajíma-
vých příspěvků odborníků od nás i ze 
sousedního Saska. Hovořilo se napří-
klad o urbanismu a opevnění hornic-
kých měst, o využití vody a vodních 

děl při těžbě rud nebo o vývoji a his-
torii památek a sídelních celků.

Zájemci se rovněž seznámili s pro-
jektem přeshraniční nominace „Hor-
nické kulturní krajiny Krušnohoří“ 
na zápis na Seznam světového kul-
turního dědictví UNESCO.

Konference o proměně Krušnohoří 

Celkem 2,78 milionu korun po-
třeboval Karlovarský kraj od MPSV 
ČR pro sociálně terapeutické dílny 
a služby sociální rehabilitace. Jedině 
tak budou tyto služby sociální pre-
vence pro osoby se zdravotním po-
stižením schopny fungovat do kon-
ce roku.

Situaci sociálním službám zkom-
plikovaly požadavky současné legis-
lativy v  oblasti zadávání veřejných 
zakázek. Zakázku na včasné zajištění 
těchto služeb chtěl Karlovarský kraj 
zrealizovat v rámci svého návazného 
individuálního projektu „Podpora 
sítě služeb sociální prevence v Karlo-
varském kraji“. 

„Na uskutečnění projektu se nám 
úspěšně podařilo získat dotaci z Ev-
ropského sociálního fondu a ze stát-
ního rozpočtu ČR. Celkové náklady 
na projekt dosahují výše 53,9 milio-

nu korun,“ uvedl náměstek hejtma-
na Miloslav Čermák. 

Zakázka musela být rozdělena na 
sedm částí, u  šesti z  nich však byla 
podána jen jedna nabídka nebo byla 
druhá z  nabídek vyřazena. Výběro-
vé řízení tak muselo být podle záko-
na zrušeno. V praxi to znamená, že 
dojde k posunutí harmonogramu in-
dividuálního projektu a  poskytova-
telé vybraných druhů služeb sociál-
ní prevence budou s největší pravdě-
podobností vysoutěženi až od 1. led-
na 2013. 

„Pro obyvatele regionu, kteří ty-
to služby využívají, tak nastává zá-
sadní problém. V Karlovarském kra-
ji totiž chybí dostatek poskytovatelů 
služeb typu sociálně terapeutické díl-
ny, sociální rehabilitace nebo podpo-
ra samostatného bydlení. A je velmi 
pravděpodobné, že v  případě opa-

kování výběrového řízení bude toto 
opět zrušeno z důvodu podání jediné 
nabídky. Tímto postupem by mohlo 
dojít k ohrožení plnění harmonogra-
mu projektu, opozdí se vyplacení fi -
nanční podpory na tyto služby a pře-
ruší se poskytování vybraných dru-
hů sociálních služeb na území naše-
ho kraje,“ vysvětlil Čermák.

Karlovarský kraj proto v  této sou-
vislosti intenzivně jednal s minister-
stvem o možném dofi nancování po-
třebných sociálních služeb po zbytek 
letošního roku. 

„V  současnosti už máme potvrze-
no z ministerstva práce a sociálních 
věcí, že fi nance ohroženým sociál-
ním službám přijdou. Považuji to za 
významný úspěch především proto, 
že v Karlovarském kraji počet uživa-
telů těchto služeb stále narůstá,“ uza-
vřel Miloslav Čermák.

Karlovarský kraj získal peníze
pro ohrožené sociální služby 

zah ejízimní slevy

ah ejíh

www.spa5.cz

» Vyzkoušejte  
procedury se 
zimní slevou

» Darujte zdraví 
svým blízkým 
- darujte 
vánoční poukaz

• bazén • vířivky • sauna • parní kabina • infrasauna 
• VacuShape • solná jeskyně • minerální koupele 
• masáže • rašelinové zábaly • oxygenoterapie 
• rehabilitace • elektroterapie • kryoterapie 
• lázeňský lékař • wellness a beauty

listopad 2012 - březen 2013
slevy 5. 11.  - 21. 12. 2012 a 14. 1. - 24. 3. 2013

í

az

SNADNÁ CESTA 
DO LÁZNÍ
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Vysílání z Karlových Varů 
15.00  - 18.00

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

Před nedávnem se v  Uherském 
Hradišti uskutečnilo Mistrovství 
České republiky v požárním spor-
tu. Karlovarský kraj reprezentova-
lo v kategorii mužů družstvo SDH 
z Otročína a výběr Hasičského zá-
chranného sboru Karlovarského 
kraje. Mezi ženami pak družstvo 
z Jáchymova. 

Na toto mistrovství se svými vý-
kony v  české lize ve výstupu na 
věž probojoval také Milan Bobek 
z  Valče, startující za Sbor dobro-
volných hasičů Dalovice.

A  hned v  úvodu připomenu, 
že  posledním velkým úspěchem 
v požárním sportu na republikové 
úrovni byl pro sportovce z  Karlo-
varského kraje titul vicemistra ČR 
ve výstupu na cvičnou věž, kterého 
dosáhl v roce 1998 na Mistrovství 

ČR v Ostravě Jaroslav Tkáč z HZS 
Karlovy Vary časem 15,13 sec. 

Družstvům, která na letošním 
mistrovství reprezentovala Karlo-
varský kraj, se nedařilo. Přesvědči-
la se o  tom, jak nelítostná konku-
rence v požárním sportu na národ-
ní úrovni panuje. 

Družstvo mužů z Otročína obsa-
dilo 14. místo, když jejich nejlep-
ším umístěním ze tří disciplin by-
lo 10. místo v požárním útoku (čas 
26,83 s.). Z  jednotlivců družstva 
byl nejlepším Tomáš Pipek, který 
v běhu na 100 m překážek dosáhl 
času 18,53 s. 

Také jáchymovská děvčata obsa-
dila po součtu tří disciplin 14. mís-
to. Jejich nejlepším umístěním by-
lo 12. místo v požárním útoku (čas 
29,03 s.). Z  jednotlivkyň družstva 

byla nejlepší Helena Karasová, kte-
rá zaběhla v běhu na 100 m překá-
žek čas 19,98 s. 

Kalich hořkosti až do dna mu-
sel vypít krajský výběr HZS, který 
skončil na posledním, tedy patnác-
tém místě. Jeho nejlepším úmístě-
ním ze čtyř disciplín byla 14. místa 
v disciplíně výstup na věž a v běhu 
na 100 m překážek. 

Z družstva byl v běhu na 100 m 
překážek nejlepší Jiří Karas s  ča-
sem 18,81 s., ve výstupu na cvič-
nou věž Daniel Mottl, slibným ča-
sem 15,96 s.

Naopak hodně radosti přinesl do 
tábora výpravy z  Karlovarského 
kraje výkon Milana Bobka. Hned 
ve svém prvním pokusu došlápl 
na podlahu ve 4. podlaží věže v ča-
se 15,01 s. a  k  tomuto vynikající-
mu času se nedokázal nikdo z jeho 
soupeřů přiblížit. Milan se tak stal 
Mistrem ČR ve výstupu na cvičnou 
věž v kategorii dobrovolných hasi-
čů pro rok 2012. 

Po dlouhých čtrnácti letech se 
tak závodník z našeho kraje doká-
zal probojovat do národní špičky. 
Gratulujeme!

Pokud si uvědomíme, že v  této 
extrémně náročné disciplíně star-
tuje závodník s  téměř devítikilo-
vým žebříkem 32,25 m od cvičné 
věže a že po doběhnutí k věži musí 
co nejrychleji vystoupat do čtvrté-
ho podlaží, nezbývá než před tako-
vým výkonem smeknout. 

Milan na letošním mistrovství 
zúročil svoji dlouholetou tvrdou 
přípravu a stovky hodin času, kte-
ré požárnímu sportu věnoval a stá-
le věnuje. 

Jeho tvrdá příprava zahrnuje kro-
mě atletických tréninků a posilov-
ny i mnoho nácviků na cvičné vě-
ži. Milan trénuje převážně na věži 
postavené v  katastru obce Chyše, 
poděkování za podporu tedy pat-
ří i vedení obce. Zvláště zimní tré-
ninky na věži při teplotách hlubo-
ko pod bodem mrazu jsou velmi 
náročné. 

Milanův úspěch je dokladem to-
ho, že ne perfektní podmínky, ale 
dlouhodobá poctivá tréninková 
práce vede k úspěchu. A tvrdá prá-
ce pak i k úspěchům nejvyšším. 

Antonín Minarský

Hasič Milan Bobek z Valče
přivezl z Moravy titul mistra ČR

Město Sokolov a  FK Baník 
uzavřeli Deklaraci o spoluprá-
ci

Rada města Sokolova schválila 
„Deklaraci o spolupráci“ mezi měs-
tem Sokolov a občanským sdruže-
ním FK Baník Sokolov, v  jehož 
družstvech je asi 250 dětí a dospí-
vajících. Město má zájem o výchov-
né působení na mladé lidi, prová-
zat motivaci ke sportu s motivací ke 
vzdělávání, školní docházce a dob-
rému prospěchu prostřednictvím 
spolupráce učitelů a  trenérů i me-
zinárodních sportovních kontaktů. 

Při špatném prospěchu je ome-
zována tréninková činnost ve pro-
spěch školy. Město na mládežnický 
fotbal přispívá ročně 2,7 milionu 
korun a  chce mít vliv na širší než 
sportovní pozitivní výchovné pů-
sobení mládeže.

Tomáš Provazník předsedou 
Komise mládeže FAČR

Dne 10.10.2012 bylo na řádném 
zasedání Výkonného výboru FA-
ČR schváleno nové složení Komi-
se mládeže. 

Předsedou byl zvolen Mgr.Tomáš 
Provazník, který ve funkci nahradil 

dlouholetého předsedu této komi-
se, Mgr. Vladimíra Blažeje. Místo-
předsedou byl zvolen Martin Oplt. 

Komise mládeže si stanovila ně-
kolik pilířů své činnosti, na které 
by se chtěla svou činností primár-
ně zaměřit a  navázat tak i  na čin-
nost předchozí komise. 

Filozofi e mládežnické komise 
bude nastavena tak, aby se v dale-
ko větší míře stala poradním or-
gánem Výkonného výboru FAČR 
v  otázkách mládežnického a  ne-
profesionálního fotbalu a svou od-
bornou prací chce pracovat ve pro-
spěch fotbalu v České republice na-
příč všemi soutěžemi, čemuž odpo-
vídá i její složení. 

Jednotliví členové se pohybují 
v prostředí profesionálního, výkon-
nostního i  okresního fotbalu, měl 
by tak být zaručen odborný pohled 
na všechny tyto sféry.

Zprávy z tábora FK Baník Sokolov
Milanův fi niš v posledním patře věže

Tým Odborného učiliště Horní Slavkov dokázal ve stře-
lecké soutěži Zlatý lev porazit všechna druž-
stva ve střelbě z  pistole, s  nástřelem 
276 bodů z  300 možných. Již 21. 
ročník mezinárodní soutěže se 
konal ve dnech 19. a 20. říj-
na v  prostorách střelnice 
Myslivna Cheb, akce se 
uskutečnila k 94. výro-
čí vzniku samostatné-
ho Československa. 

„Střílelo se na terč 
s kruhy ve vzdálenos-
ti 25 m. Naše druž-
stvo dokázalo zvítězit 
s nástřelem 276 bodů. 
Střelba ze samopalu 
nám bohužel moc nevy-
šla, nastříleli jsme pou-
ze 265 bodů, a  to nám na 
lepší než celkové šesté místo 
nestačilo,“ řekl ředitel odborné 
školy Petr Čavojský. 

Letošního ročníku se zúčastnilo cel-
kem 108 družstev z řad střeleckých klubů, Poli-
cie ČR, Armády ČR, ale i soukromých fi rem či zastupitel-
ských úřadů cizích států, např. Slovenska, Polska, Slovin-

ska, Německa, Číny, Lucemburska, Itálie a USA. 
O  prestiži a  kvalitě soutěže vypovídá 

i účast olympijského vítěze ve střel-
bě z malorážky Jana Kůrky.

„Naše odborné učiliště se 
pravidelně účastní těch-

to závodů a vždy se mu 
daří obsazovat čelní 

místa. Vždy nás po-
těší, že i my, amaté-
ři, kteří pravidelně 
netrénují a  střel-
bu berou jen jako 
zpestření, dokáží 
porazit profesioná-

ly, kteří mají zbra-
ně jako své pracov-

ní náčiní,“ dodal  Ča-
vojský.
V  rámci soutěže byl 

pořádán otevřený Ev-
ropský armádní šampionát 

a šampionát AVZO TSČ ČR Kar-
lovarského kraje ve střelbě ze samo-

palu a velkorážní pistole. Soutěž byla spolu-
fi nancována Městem Cheb.

Další informace na: www.avzo-cheb.cz

Zlatý lev: Odborné učiliště Horní 
Slavkov porazilo profesionály

V sobotu 15. prosince oslaví pří-
znivci karlovarského hokeje 80 let 
působení hokejového klubu v Kar-
lových Varech. U  příležitosti to-
hoto výročí připravuje vedení HC 
Energie Karlovy Vary malý svátek.

Hokejové áčko
v Malém Versailles
Jak uvádí generální manažer Mi-

roslav Vaněk, fanoušci si slavnost-
ní sobotu 15. prosince užijí už do-
poledne. „Pokud nám bude přát 
počasí, rádi bychom od 10.30 
uskutečnili trénink našeho A-týmu 
v  plné výstroji na rybníčku Ma-
lé Versailles, kde po 2. světové vál-
ce znovu ožíval karlovarský hokej. 
Myslím, že pro fanoušky může být 
velkou atrakcí zhlédnout hokejis-
ty našeho áčka na přírodním ledě 
v lázeňském prostředí. Pevně dou-
fám, že bude mrznout a že na tré-
ninku přivítáme co nejvíc fanouš-
ků,“ přeje si Miroslav Vaněk.

Řezníček s Pejcharem proti
Makarovovi s Medveděvem
Sobotní program pokračuje v KV 

Areně. Od 14.30 se tam uskuteč-

ní utkání starých gard. Jako hosté 
se představí tým Gazprom Export 
– Ruské hvězdy, za který nastoupí 
bývalí vynikající hráči ruské sbor-
né, například Sergej Makarov, Lev 
Berdičevskij či Valerij Kamenskij. 

„Kapitánem týmu je jedna z nej-
významnějších osobností světové-
ho hokeje dneška, nikdo jiný než 
Alexandr Medveděv, generální ře-
ditel Gazprom Export a  prezident 
KHL. Pan Medveděv je obrovský 
hokejový fanda, pravidelně za ten-
to tým ruských legend nastupuje,“ 
upřesňuje Miroslav Vaněk sestavu 
hostujícího celku.

Ruským hvězdám se postaví bý-
valí vynikající hráči Karlových Va-
rů, kteří ještě alespoň jednou v týd-
nu aktivně trénují. 

„Těšit se můžeme třeba na Voj-
tu Poláka a  Karlovarákům velmi 
dobře známého Pepu Řezníčka, 
v brance bychom měli vidět Rudu 
Pejchara, Marcela Kučeru a možná 
i  Dušana Salfi ckého. Náš tým ješ-
tě doplní bývalí vynikající repre-
zentanti, například Jarda Látal, Ri-
chard Žemlička či Pavel Richter.“ 
Na lavičku výběru karlovarských 

a reprezentačních hráčů se postaví 
Josef Koller, Milan Mottl a nehrají-
cím kapitánem bude František Po-
tužák.

Zkrotí Energie Arťuchina?
Aneb áčko proti Petrohradu
Slavnostní den vyvrcholí vyso-

ce prestižním utkáním mezi A-tý-
mem HC Energie a  celkem Kon-
tinentální hokejové ligy SKA Pet-
rohrad, který má ve své sestavě řa-
du špičkových hráčů světové úrov-
ně. V KV Areně by se měl předsta-
vit i Ilja Kovalčuk, známý bijec Je-
vgenij Arťuchin či český reprezen-
tant Petr Průcha. Hlavním koučem 
SKA je v  Karlových Varech stále 
oblíbený Miloš Říha. 

„SKA Petrohrad přicestuje do 
Karlových Varů už 11. prosince. 
V  naší KV Areně absolvuje mini-
soustředění, jehož vrcholem bude 
právě utkání s naším áčkem,“ upo-
zorňuje Vaněk s  tím, že u  příleži-
tosti oslav 80. let čeká na fanouš-
ky řada dalších překvapení. V prů-
běhu večera bude deset osobností 
karlovarského hokeje uvedeno do 
nově založené síně slávy.

Karlovarský hokej oslaví 80 let,
fanoušky čeká řada lahůdek
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