
SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
do rukou se vám dostává dub-

nové číslo Krajských listů, v ně-
mž se mimo jiné dočtete o pří-
spěvcích, které kraj poskytuje 
v oblasti sportu nebo na hospo-
daření v lesích a představíme ta-
ké další z místních výrobků, kte-
rý získal značku Regionální po-
travina.

Mnohokrát jsem se zmiňoval 
o  tom, že velkým tématem pro 
následující období nutně musí 
být zaměstnanost a  tvorba pra-
covních míst. Z tohoto pohledu 
jsou například velmi zajímavé 
údaje o navýšení počtu zaměst-
nanců našich nemocnic v Karlo-
vých Varech a v Chebu. 

Díky zprovoznění pavilonu 
akutní medicíny a  rekonstruk-
ci chebské nemocnice našlo 
v uplynulém roce práci v těchto 
zdravotnických zařízeních 90 li-
dí. Z toho je 21 lékařů, dále zdra-
votní sestry, ošetřovatelky, sani-
táři, ale i ostatní profese. 

A  vzhledem k  tomu, že právě 
probíhá rekonstrukce iktového 
centra a další práce zafi nancova-
né krajem v sokolovské nemoc-
nici, zároveň se chystá pokračo-
vání přestavby v Chebu, jsou to 
příležitosti pro regionální fi rmy 
a  jejich pracovníky, i  pro zdra-
votníky.

Letošní jaro si dalo načas a vět-
šina z nás ještě teď dohání nedo-
statek sluníčka. Ale příroda už se 
snad probudila v plné síle a kou-
sek té energie předá každému 
z nás.

Váš hejtman
Josef Novotný

Platit či neplatit pokutu za po-
chybení v  projektech dotovaných 
z  Evropské unie? To je otázka, 
jež v  poslední době trápí žadate-
le, kteří předkládali své projekty 
v rámci Regionálního operačního 
programu Severozápad. 

Evropská komise v  některých 
z nich nalezla chyby a na jejich zá-
kladě chce nyní po krajích, měs-
tech, obcích i podnikatelích, aby za-
platili tzv. korekci. Závěry auditorů 
se musí zdát nepochopitelné kaž-
dému, kdo někdy vstoupil do no-
vé moderní budovy ISŠTE Sokolov, 
měl možnost využít sportoviště na 
vrchu Háj v Aši nebo navštívil vý-
stavu v galerii Becherova vila. Pro-
jekty nezůstaly na papíře, ale poda-
řilo se je dokončit a otevřít lidem.

Evropská komise (EK) v  uplynu-
lých dnech potvrdila, že odpověd-
nost za nastavení systému auditů 
regionálních operačních programů 
nese Ministerstvo fi nancí ČR. Ne-
jsou to tedy jen žadatelé, kteří by 
měli platit za pochybení v  projek-
tech, na něž byly čerpány evropské 
dotace. Je to i ministerstvo, jež mě-
lo podle nařízení EK z  roku 2006 
zajistit provádění auditů za účelem 
ověření účinného fungování řídicí-
ho a kontrolního systému operační-
ho programu. 

Karlovarský kraj je pouze jedním 
ze žadatelů o dotace v rámci Regi-
onálního operačního programu Se-
verozápad, žadateli jsou také měs-

ta, obce, soukromí podnikatelé. Na 
březnovém jednání krajského za-
stupitelstva nabídl náměstek minis-
tra fi nancí zastupitelům v  případě, 
že kraj uhradí poměrnou část ko-
rekce, možnost obnovení proplá-
cení a  čerpání dotací pro projekty 
z našeho regionu. 

„Oslovil jsem ministra opakova-
ně dopisem, abych vysvětlil veške-
ré dopady rozdělení dotačního úze-

mí i okolnosti čerpání peněz a cer-
tifi kace výdajů,“ uvedl hejtman Jo-
sef Novotný. O defi nitivním stano-
visku státu a obou krajů rozhodova-
lo krajské zastupitelstvo 18. dubna 
(po naší uzávěrce).

Na problematiku sankcí v  ROP 
Severozápad navíc auditoři i  další 
úřady nahlížejí naprosto rozdílně. 
„Zarážející jsou například diamet-
rálně odlišné nálezy v případě pro-

jektu Interaktivní galerie – Beche-
rova vila Karlovy Vary. Zatímco ev-
ropský úřad OLAF požaduje za po-
chybení v tomto projektu vrátit ce-
lou dotaci, tedy 69,8 milionu ko-
run, u téhož projektu MF ČR, tedy 
auditní orgán, zjistil pouze drobné 
nedostatky a vyměřil sankci 20 tisíc 
korun. Obrátili jsme se tedy s  žá-
dostí o stanovisko také na Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže ČR, 

ten přezkoumal zadání veřejné za-
kázky a  nezjistil žádný nezákonný 
postup zadavatele, tedy Karlovar-
ského kraje. Sankce? 0 korun,“ zdů-
raznil hejtman. 

Karlovarský kraj bude i  nadále 
podnikat potřebné kroky k  tomu, 
aby se obnovil chod ROP Severo-
západ, proplácení dotací a možnost 
čerpání evropských fi nancí na nové 
projekty.

Jednání o ROP Severozápad pokračují
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O investicích kraje 
a vzniku pracovních míst

Jak se ve Varech běžel 
Juniorský maraton
Centrum Karlových Varů zažilo maratonský závod střed-
ních škol. Jak dopadl? více strana 8

Náměstek hejtmana Martin Havel o investicích Karlovar-
ského kraje a pomoci zaměstnanosti.  více strana 3

Jedním z úspěšných projektů, realizovaných s pomocí evropské dotace prostřednictvím ROP Severozápad, byla v Karlovarském kraji 
také rekonstrukce pěší zóny v Chebu.                                                                                                                                                                           Foto Václav Fikar

Více než jedenáct milionů korun 
letos uvolní Karlovarský kraj na 
podporu sportu a  volnočasových 
aktivit dětí a mládeže v našem kra-
ji. Tento druh podpory patří mezi 
tradiční krajské dotační tituly. 

                           (dokončení na str. 2)

Příspěvky na 
sport a mládež

Ministři zdravotnictví České re-
publiky a  Spolkové republiky Ně-
mecko Leoš Heger a  Daniel Ba-
hr podepsali v  Plzni Rámcovou 
smlouvu o  přeshraniční spoluprá-
ci v  oblasti zdravotnické záchran-
né služby, která řeší chybějící práv-
ní rámec a další podmínky pro spo-
lupráci českých a německých zdra-
votnických záchranářů. 

„Podpisem smlouvy se završila 
snaha krajů a  zdravotnických zá-
chranných služeb o  nastavení jas-
ných podmínek přeshraniční spo-
lupráce záchranářů. Karlovarský 
kraj, vzhledem ke své poloze, spo-
lupracuje s Bavorskem i se Saskem, 
a  přihlédneme-li k  členitosti kraje 
v oblasti Ašska a k problémům do-
stupnosti v Krušnohoří, je vzájem-

ná pomoc mezi záchranáři jedno-
značným přínosem,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Karlovarského kra-
je Miloslav Čermák, který se akce 
účastnil společně s dalšími předsta-
viteli jednotlivých regionů.

Podepsaná smlouva je první 
mezinárodní smlouvou v  oblas-
ti zdravotnictví, kterou naše ze-
mě se sousedním Německem uza-
vřela. V  platnost by měla vstoupit 
v průběhu letošního roku po splně-
ní vnitrostátních podmínek pro na-
bytí její platnosti. 

Smlouva vymezuje základní práv-
ní rámec pro přeshraniční spolu-
práci v  oblasti zdravotnické zá-
chranné služby, umožňuje urči-
té výjimky ze stávající vnitrostátní 
právní úpravy obou států a zároveň 

ponechává prostor pro konkretiza-
ci pravidel a podmínek přeshranič-
ní spolupráce oprávněných subjek-
tů, které jsou odpovědné za zajiště-
ní zdravotnické záchranné služby 
v daném území. 

V České republice se jedná o kra-
je Liberecký, Ústecký, Karlovarský, 
Plzeňský a  Jihočeský, v  SRN jsou 
to pak státní ministerstva spolko-
vých zemí Svobodného státu Sasko 
a Svobodného státu Bavorsko. 

„Jsem rád, že se nám podařilo zfi -
nalizovat podmínky smlouvy, po 
které již delší dobu volali zástup-
ci příhraničních krajů. V tuto chví-
li mají připravený prostor pro do-
jednání konkrétních podmínek ve-
doucích k  zajištění co nejlepší pé-
če pro občany, kteří se nacháze-
jí v ohrožení života mnohdy v ob-
tížně dostupných místech pohra-
ničního území,“ řekl český ministr 
zdravotnictví Leoš Heger.

Samostatná ujednání budou 
zpřesňovat podmínky a  pravidla 
organizace a  poskytování zdravot-
nické záchranné služby, stanove-
ní vhodného zdravotnického zaří-
zení, kam bude pacient přepraven, 
nasazení dopravních prostředků 
zdravotnické záchranné služby na 
území druhého státu, postupy pro 
vzájemnou komunikaci nebo vy-
účtování a  úhrady nákladů. Před-
pokládá se, že spolupráce bude re-
ciproční a využívána v  těch přípa-
dech, kdy je to z  časového hledis-
ka - s ohledem na rozmístění výjez-
dových základen a  odpovídajících 
zdravotnických zařízení - vhodné. 

Smlouva s německými sousedy řeší
spolupráci záchranářů v pohraničí

Díky nové mezistátní smlouvě by záchranářům z Karlovarského 

kraje, Bavorska a Saska neměly už žádné překážky bránit v zá-

chraně životů na území sousedského státu.         Foto: Václav Fikar

Co zjistilo Ministerstvo fi nancí, 
Evropský úřad pro boj proti pod-
vodům OLAF a Úřad pro ochra-
nu hospodářské soutěže při kon-
trole projektu Interaktivní gale-
rie Becherova vila dotovaného 
z ROP Severozápad

Nález Evropské komise 
– Evropský úřad pro boj proti podvodům OLAF
• za svá zjištění požaduje vrátit celou dotaci.
Vyměřená sankce:  69 milionů 786 tisíc Kč

Nález Ministerstva fi nancí ČR – Auditního orgánu
• až na drobné nedostatky je projekt Interaktivní galerie Bechero-

va vila v pořádku.
Vyměřená sankce:  20 tisíc 316 Kč 

Nález Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ČR
• přezkoumal zadání veřejné zakázky a nezjistil žádný nezákonný 

postup zadavatele, tedy Karlovarského kraje.
Vyměřená sankce:  0 Kč

AKTUÁLNĚ:
Evropská komise říká:
Podle tiskové mluvčí komisaře pro regionální politiku Evropské ko-
mise Shirin Wheelerové potvrdil audit projektů nedostatečnou kont-
rolu ze strany auditního orgánu, tedy Ministerstva fi nancí ČR. 
Ministerstvo fi nancí ČR říká:
Podle ministra fi nancí ČR Miroslava Kalouska za chybné čerpání fon-
dů ministerstvo nemůže.

Má platit Karlovarský kraj pokutu? 

Komu máme věřit a koho respektovat?

Interaktivní galerie 
Becherova vila 

aneb tři různé závěry tří různých úřadů
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Na adresu Krajského úřadu Kar-
lovarského kraje každoročně při-
chází nejrůznější žádosti, stížnosti 
a podněty občanů. Touto agendou 
se zabývá oddělení stížností a me-
todiky odboru kontroly. 

S  ředitelem Krajského úřadu 
Karlovarského kraje Romanem 
Rokůskem jsme tentokrát hovořili 
o loňské statistice.

Kolik podání občanů při-
jal Krajský úřad Karlovarského 
kraje v uplynulém roce?

Celkem jsme přijali 179 podání. 
Z toho 91 bylo stížností, 18 pod-
nětů, 41 žádostí a  oznámení, 10 
petic a 19 anonymů. Ve srovnání 
s předchozím rokem jsme zazna-

menali nárůst v podání o zhruba 
11,1 procenta.

Kolik podání občanů bylo 
oprávněných a kolik neoprávně-
ných?

Z  celkového počtu 179 podání 
bylo 19 oprávněných, 18 částečně 
oprávněných a 64 neoprávněných. 
Zbylých 78 podání nebylo možné 
vyřešit v  kompetenci krajského 
úřadu, proto byly postoupeny ji-
ným orgánům a institucím.

Dá se říci, jakých oblastí se po-
dání občanů týkala nejčastěji?

Jak jsem již uvedl, z  celkové-
ho objemu přijatých podání nej-
větší část tvořily stížnosti. 21,2 % 
z nich pak řešil odbor zdravotnic-
tví a 14,5 % odbor kontroly.

Jak dlouho trvá vyřízení stíž-
nosti? 

Stížnosti jsou obvykle vyřizová-
ny nejpozději do 30 dnů od jejich 
přijetí. V případě, že není možné 
dodržet třicetidenní lhůtu pro vy-
řízení, dochází k  jejímu prodlou-
žení na 60 dnů. 

Výjimku v uplynulém roce tvo-
řilo několik stížností, jejichž vyří-
zení spadalo do kompetence od-
boru zdravotnictví. Překročení 
lhůt však odpovídalo specifi čnosti 
prošetřovaných skutečností, kvů-
li kterým bylo jejich vyřízení ná-
ročnější.

Vzpomenete si na nějakou zají-
mavou stížnost nebo žádost?

Úředníky krajského úřadu v po-
slední době zaměstnávají stěžova-

telé, kteří se na nás obracejí opa-
kovaně. Například jeden ze stěžo-
vatelů během necelých 2 let zaslal 
krajskému úřadu a ostatním orgá-
nům kraje přibližně šestnáct po-
dání. 

Nutno uvést, že byla ve většině 
případů neoprávněná. Čas, kte-
rý byl věnován jejich vyřizová-
ní a který zabrala následná kore-
spondence se stěžovatelem, moh-
li úředníci využít zcela jistě smys-
luplněji.

V  závěru ještě jedna otáz-
ka. Kolik podání občanů evidu-
je Krajský úřad Karlovarského 
kraje od počátku letošního ro-
ku?

Do 31. března 2013 jsme zaevi-
dovali celkem 34 podání.

Ředitel krajského úřadu informuje:

Stejně jako vloni také v roce 2013 
podpoří Karlovarský kraj hospoda-
ření v  lesích. Pokud návrh schváli-
lo dubnové krajské zastupitelstvo 
(konalo se po uzávěrce tohoto vydá-
ní  pozn. red.), jednotlivé subjekty si 
mezi sebou rozdělí příspěvky ve vý-
ši devět milionů korun. 

„Příspěvky jsou určeny na obnovu 
lesů, které jsou poškozeny imisemi. 
Dále pak vyplácíme příspěvky na 
obnovu, zajištění a výchovu lesních 
porostů nebo na ekologické a k pří-
rodě šetrné technologie,“ uvedl rad-
ní pro oblast životního prostředí 
a zemědělství Václav Jakubík. 

Na konci roku 2012 začal Karlo-
varský kraj poskytovat fi nanční pří-
spěvky na hospodaření v  lesích dle 
nových pravidel. Žadatelé mohli po-
dávat žádosti do 30. listopadu uply-
nulého roku. Jednotlivé žádosti pak 
prošly kontrolou a  následně byly 
předloženy krajské radě ke schvále-
ní. Nyní se čeká na schválení zastu-

pitelstvem. 
Z aktuálně podaných žádostí nej-

více peněz připadne na obnovu, za-
jištění a  výchovu lesních porostů, 
naopak nejméně na obnovu lesů po-
škozených imisemi. 

„Celková požadovaná částka činila 
12 788 293 korun. Vzhledem ke sta-
novenému rozpočtu však byla část-
ka dle schválených pravidel pokrá-
cena. Pokud to schválí krajské zastu-
pitelstvo, vyplatíme žadatelům 9 mi-
lionů korun,“ upřesnil před jedná-
ním zastupitelstva Václav Jakubík. 

Karlovarský kraj má rozlohu 331 
446 ha, z  toho 139 668 ha tvoří le-
sy. Pro představu lesy zabírají 42,14 
% území kraje. Podle údajů kraj-
ského úřadu je ve správě Lesů Čes-
ké republiky 100 905 ha, 22 605 ha 
pak spravují města a obce a 13 271 
ha připadá na vojenské lesy spravo-
vané Ministerstvem obrany. Zbýva-
jící lesy jsou ve správě soukromých 
majitelů.

Na hospodaření v lesích 
půjdou i letos miliony

Monitorovací výbor programu 
na podporu přeshraniční spolu-
práce Cíl 3/Ziel 3 Česká republi-
ka – Svobodný stát Sasko v březnu 
schválil další čtyři projekty žadate-
lům z  Karlovarského kraje. Výbor 
rozhodl, že na schválené projek-
ty zamíří příspěvek Evropské unie 
v celkové výši 260 tisíc eur.

„Jejich fi nancování se ale potvr-
dí teprve až tehdy, až se do pro-
gramu Cíl 3 vrátí nevyčerpané pe-
níze,” vysvětlil náměstek hejtmana 
Karlovarského kraje Petr Navrátil.

V první prioritní ose, která je za-
měřena na „Rozvoj rámcových 
společenských podmínek v dotač-
ním území” bylo schváleno celkem 
pět záměrů, z toho hned dva z Kar-
lovarského kraje. Cílem projektu 
„Zachování vzpomínek pro bu-
doucnost – sasko – český hudeb-
ně nástrojářský region, celosvěto-
vě jedinečný v rozmanitosti a ve-
likosti ve výrobě hudebních ná-
strojů” jsou aktivity směřující ke 
zlepšení podmínek při výuce výro-
by hudebních nástrojův v Integro-
vané střední škole Cheb. 

„Ve spolupráci s Muzeem hudeb-
ních nástrojů v  Markneukirchenu 
bude instalována výstava, jež zdo-
kumentuje tradiční technologie při 
výrobě, ale i historii dějin houslař-
ství v regionu,” přibížil projekt Na-
vrátil.

Naproti tomu v  rámci projektu 
„Česko-německá hliněná cesta” 
dojde k  prozkoumání hliněných 
staveb na česko-saském území. 
Veřejnost bude v  průběhu „Týd-
ne otevřených hliněných domů” 
seznámena s  poznatky o  výstav-
bě a údržbě těchto objektů. Vznik-
nou také bezplatné kurzy pro školy 
o hliněných stavbách. 

V  prioritní ose „Rozvoj hospo-
dářství a  cestovního ruchu” uspě-
ly také dva projekty z Karlovarské-
ho kraje. Jedním z nich je projekto-
vý záměr „Česko-durynské turis-
tické centrum Plesná – Pottiga“, 
který má podpořit cestovní ruch 
a další spolupráci v této oblasti. 

„Jedná se o zřízení česko-duryn-
ského informačního centra. 
V  Plesné bude zbudován prostor 
informačního centra včetně vyba-
vení a zařízena místnost pro výsta-
vy a setkání,” upřesnil náměstek.

Druhý projekt nese název „Bi-
keresort” a  spolupracují na něm 
města Schöneck a  Kraslice. Na 
české straně dojde k vyznačení sí-
tě cyklostezek v délce 12 km.  Oba 
partneři se budou podílet na pro-
pagaci území. 

Od zahájení programu na pod-
poru přeshraniční spolupráce Cíl 
3/Ziel 3 Česká republika – Svo-
bodný stát Sasko v srpnu 2008 by-
lo schváleno celkem 205 projektů. 

Program Cíl 3 podpoří
v kraji čtyři nové projekty

Roman Rokůsek

Žádosti, stížnosti a podněty 
občanů v roce 2012

HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Dobrý den, pane hejtmane,

chtěl jsem se pozeptat na odměny na Zdravotnické záchranné 

službě (ZZS) KK. V několika článcích jsem se dočetl, že je kriti-

zován za tento krok pan Nečesaný, ale odměny zaměstnancům 

byly vyplaceny v listopadu 2012. Zajímá mě pouze, jestli novi-

náři opět mají mylné informace. Jinak samozřejmě plně souhla-

sím, že jim tyto odměny byly dány. Petr

Dobrý den,
informace, které se objevují v  médiích, bývají často neúplné 
a zkreslené. Rád bych je tedy uvedl na pravou míru. Odměny na 
Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje (dále jen ZZS 
KK) byly vyplaceny v průběhu roku 2012 celkem 3x, a to v měsíci 
únoru, červenci a listopadu. Největší část  těchto odměn byla vy-
placena právě v červenci a v únoru uplynulého roku, tzn. v době, 
kdy ZZS KK ještě vedl MUDr. Nečesaný.

Celkem čtyřiatřicet pedagogic-
kých pracovníků ze škol a  škol-
ských zařízení zřizovaných Kar-
lovarským krajem převzalo z  ru-
kou náměstka hejtmana Jarosla-
va Borky ocenění za dlouholetou 
práci ve školství. Ceremoniál, kte-
rý završilo divadelní představení 
Fatální bratři Antonína Procház-
ky, se uskutečnil v  karlovarském 
divadle.

Cena hejtmana Karlovarského 
kraje – za celoživotní vynikající 
práci v oblasti školství:

Mgr. Zdena Tesařová - učitelka; 
PaedDr. Milan Hric

Pamětní list hejtmana Karlo-
varského kraje – za dlouhole-
tou vynikající a záslužnou vzdě-
lávací a výchovnou práci s dětmi 
a mládeží v oblasti školství:

Mgr. Darija Matějíčková - učitel-
ka ZŠ; Libuše Beňačková - učitel-
ka ZŠ; Růžena Škardová - učitel-
ka ZŠ; Stanislava Matušková - uči-
telka ZŠ; Jitka Kronková - učitel-

ka; Naděžda Kohoutová - peda-
gog volného času; Mgr. Věra Trč-
ková - učitelka; Ing. Dagmar Pe-
cháčková - učitelka OP; PaedDr. 

Mgr. Vladimíra Štrynclová - ředi-
telka; Miloslav Míšek - učitel OV; 
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara - ře-
ditel; Mgr. Jaroslava Jelínková - 

učitelka; Mgr. Eva Slábová - uči-
telka; Mgr. Drahomíra Hámová 
- učitelka; PhDr. Jaroslava Spěvá-
ková - učitelka; RNDr. Věra Siko-
rová - učitelka; Vít Čmolík; Mgr. 
Magda Bendová; Mgr. Jaroslava 
Hrudkajová - zástupkyně ředitel-
ky; Bohuslav Vinter - učitel OP; 
Jana Soukupová - učitelka OP; Jo-
sef Kratochvíl - učitel OP; Mgr. 
Miloslava Velíková - učitelka; Ji-
ří Malý - učitel OP; Mgr. Jaroslava 
Strachoňová - učitelka; Mgr. Kris-
ta Chladová - učitelka; Josef Ho-
lub - učitel OV; Mgr. Libuše Syro-
vátková - zástupkyně ředitele

Pamětní list hejtmana Karlo-
varského kraje – za příkladnou 
vzdělávací a  výchovnou práci 
s dětmi a mládeží v oblasti škol-
ství:

Mgr. Renata Šalátová - učitel-
ka; Ing. Roman Stark, CSc - uči-
tel; Ing. Renata Hethová - učitel-
ka; Jan Rolník - instruktor prak-
tického vyučování

Kraj ocenil pedagogy za dlouholetou práci  

Karlovarský kraj se společně se 
zahraničním zastoupením Czech-
Tourism zúčastnil veletrhu cestov-
ního ruchu Krym - Kurorty - Tu-
rizm. Kromě obvyklé nabídky in-
formací pro návštěvníky připravi-

li zástupci kraje také samostatnou 
prezentaci, spojenou s  propagací 
našeho regionu a  jeho turistické-
ho portálu Živý kraj s  komplexní 
nabídkou památek, trávení volné-
ho času nebo ubytovacích kapacit. 

Kraj se prezentoval na Krymu

Náměstek hejtmana Jaroslav Borka předává ceny oceněným pe-

dagogům.                                                                                                   Foto KÚ

Až do konce dubna mohou ná-
vštěvníci krajského úřadu zhléd-
nout výstavu fotografi í Jana Al-
brechta s  názvem „Hlubiny a  vr-
choly Krušných hor“, která je dopl-
něna předměty dokladujícími  his-
torii dolování rud v Krušných ho-
rách. Výstavu ve vestibulu úřadu 
pořádá Karlovarský kraj ve spolu-
práci se  Spolkem přátel dolu sv. 
Mauritius. Výstava je jednou z ak-
tivit, kterými chce Karlovarský kraj 
přispět k informovanosti o projek-

tu česko-německé nominace, tzv. 
Hornické kulturní krajiny Kruš-
nohoří/Montanregion Erzgebirge, 
k zápisu na Seznam světového kul-
turního dědictví UNESCO. Karlo-
varský a Ústecký kraj spolu s dotče-
nými obcemi (Jáchymov, Boží Dar, 
Horní Blatná, Abertamy, Krupka, 
Kovářská a  Měděnec) se aktivně 
podílejí na vrcholících přípravách 
podání žádosti o  zápis na Seznam 
UNESCO, kterou má podat SRN 
do 1. 2. 2014. 

Fotografi e drsné krásy 
Krušných hor na krajském úřadu

Autor fotografi í jan Albrecht.

(dokončení ze str. 1)
Celkem 3,2 milionu korun už bylo 

schváleno krajským zastupitelstvem 
na činnost sportovních klubů, kte-
ré pracují s  mladými talenty a  do-
sahují významných úspěchů v  re-
publikovém i mezinárodním měřít-
ku.  Dalších 200 tisíc korun půjde 
na preventivní projekt AJAX Policie 
ČR určený žákům základních škol. 

„Částku ve výši 5,9 milionu korun 

vyčlenila rada kraje pro další žada-
tele v  oblasti sportu i  volnočaso-
vých aktivit a o zbývajícím 1,3 mili-
onu korun rozhodne dubnové kraj-
ské zastupitelstvo,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Václav Sloup s tím, že 
rezervu ve výši asi 600 tisíc korun 
si Komise pro tělovýchovu a sport, 
která o  příspěvcích rozhodovala, 
ponechala pro žadatele na případné 
další aktivity.

Příspěvky na sport a mládež

Celkem dvaadvacet žáků ZŠ 
Truhlářská Karlovy Vary pojede 
na pětidenní zážitkový kurz v rám-
ci vzdělávacího projektu občan-
ského sdružení Prázdninová ško-
la Lipnice. 

Skupina dětí  ve věku od 10 do 15 
let byla vybrána na základě účas-
ti v  Žákovském parlamentu školy. 
Akce se koná v Jiřetíně pod Jedlo-
vou, kde budou mít účastníci hra-
zeno ubytování, stravu a program.  

„Dopravu by ale dětem muse-
li zaplatit rodiče. Protože se jed-
ná z  větší části o  žáky ze sociálně 
slabších poměrů, rozhodli jsme se 
jim, jako zastupitelé Karlovarského 
kraje, přispět částkou 8 800 korun, 
která pokryje veškeré náklady na 
dopravu,“ uvedl náměstek hejtma-
na Martin Havel. Kromě něj při-
spěli dětem i Markéta Wernerová,  
Edmund Janisch, Richard Ullisch 
a Marián Odlevák.

Zastupitelé přispěli dětem
na cestu za zážitky do Jiřetína

ZŠ Truhlářská převzala od pěti krajských zastupitelů šek na část-

ku, která dětem zaplatí cestu za zážitkovým kurzem.            Foto KÚ  

Prezentace Karlovarského kraje 
doma i  v  zahraničí a  plány agentu-
ry CzechTourism. Taková byla téma-
ta, o nichž diskutoval hejtman Josef 
Novotný a  zástupci dalších regionů 
s ministrem pro místní rozvoj Kami-
lem Jankovským a generálním ředi-
telem české centrály cestovního ru-
chu CzechTourism Rostislavem Von-
druškou.

„Ministr Jankovský nás informoval, 
že by se měl v budoucnu o propagaci 
regionů v  zahraničí starat výhradně 
CzechTourism, kraje by se soustředi-
ly na svou prezentaci v rámci repub-
liky. Nepovažuji to však za ideální ře-
šení, konkrétně do lázeňských měst 

našeho regionu přijíždí převážně za-
hraniční klientela. Lidé, kteří se tady 
zabývají cestovním ruchem, už přes-
ně vědí, jak a kam zacílit svou nabíd-
ku,“ uvedl hejtman. Ten také šéfovi  
CzechTourismu představil svůj zá-
měr vzájemné propagace regionů na 
utkáních hokejové extraligy a fotba-
lové 1. Gambrinus ligy. „Kdyby na-
příklad karlovarští hokejisté vyjížděli 
do Ostravy, Karlovarský kraj by tam 
měl automaticky svůj stánek s propa-
gačními materiály a  kompletní na-
bídkou v  oblasti cestovního ruchu. 
Podobně my bychom zde měli  na-
bídku jiných regionů,“ uzavřel Josef 
Novotný.

Propagace krajů i na hokeji?

Všem zájemcům připomínáme, že v dubnu začaly fotografi cká a vý-
tvarná soutěž na téma „Ze života národnostních menšin“. Pravidla 
a další informace na: www.kr-karlovarsky.cz 
nebo  pavel.vaculik@kr-karlovarsky.cz
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Situaci na trhu práce u  nás ještě 
stále ovlivňují dopady hospodářské 
krize. Svými investicemi proto ve-
dení Karlovarského kraje význam-
ně podporuje aktivity regionálních 
fi rem a  zaměstnanost v  sektorech 
realizace staveb a  navazujících slu-
žeb. Dále také vytváří nová pracov-
ní místa v  rekonstruovaných a  no-
vě zbudovaných provozech nemoc-
nic, v  sociálních službách nebo při 
dalším vzdělávání pedagogů a škol-
ských pracovníků. 

O  příkladech ukončených i  plá-
novaných investic hovoří náměs-
tek hejtmana Karlovarského kraje 
Martin Havel.

„V září 2012 jsme otevřeli pavilon 
akutní medicíny karlovarské ne-
mocnice, který již využívají pacien-
ti z celého regionu. Dokončena byla 
i přestavba hlavního pavilonu cheb-
ské nemocnice. Na obou stavbách 
pracovalo 11 fi rem a  zaměstnávalo 
desítky lidí. 

Díky zprovoznění pavilonu 
a úpravám v Chebu se pro nemocni-
ce podařilo získat celkem 90 nových 

zdravotníků a ostatních zaměstnan-
ců. Záchranáři, stejně jako jejich ko-
legové v  ostatních regionech, mají 
nové sídlo, které kraj nechal vysta-
vět v Karlových Varech – Dvorech. 
Na jeho stavbě se podílelo pět fi rem. 
Do úspěšného fi nále jsme doved-
li modernizaci Integrované střední 
školy v Sokolově. Na přestavbě Do-
mova pro osoby se zdravotním po-
stižením SOKOLÍK v Sokolově našli 
práci lidé rovněž z pěti fi rem.

Nemalé peníze se také podařilo 
čerpat v  oblasti vzdělávání. Od ro-
ku 2008 až dosud uzavřel kraj 140 
smluv na granty z Operačního pro-
gramu vzdělávání pro konkurence-
schopnost v  celkovém objemu 371 
milionů korun. 

Projekty škol jsou zaměřeny na 
zvyšování kvality ve vzdělávání, 
rovné příležitosti dětí i na vzdělává-
ní pracovníků škol a  školských za-
řízení. Díky tomu se daří najít prá-
ci asistentům ve školách, zvyšuje 
se úroveň znalostí pedagogů ať už 
v oblasti jazykového vzdělávání ne-
bo informačních technologií. 

Krajské školy realizovaly i projek-
ty fi nancované z Cíle 3 - Operačního 
programu přeshraniční spolupráce 
- Jazykové a komunikační centrum 
na Gymnáziu Cheb nebo z Operač-
ního programu Životní prostředí - 
zateplení objektů škol v  Integrova-
né střední škole Cheb, které rovněž 
přinesly pracovní příležitosti míst-
ním stavebním fi rmám. 

V  letošním roce dojde na zatep-
lení budovy Střední školy zdravot-
nické v Karlových Varech a Střední 
lesnické školy ve Žluticích, odizolo-
vání budovy Středního odborného 
učiliště stravování a služeb v Karlo-
vých Varech a bude zahájena rekon-
strukce objektu tzv. školičky První-
ho českého gymnázia. 

Připravujeme další část přestavby 
nemocnice v Chebu a vybavení kar-
lovarského pavilonu akutní medicí-
ny přístroji. 

Chystáme se zahájit likvidaci bol-
ševníku na území regionu, vybudo-
vat obchvat Chebu nebo úsek Cyk-
lostezky Ohře z  Chebu do Choco-
vic. Také na řadě těchto akcí se zcela 
jistě budou podílet regionální fi rmy.

Pro budoucí investory, kteří se 
chystají podnikat v  našem regio-
nu, připravujeme zajímavou nabíd-
ku. Velkým problémem stavební-
ků/investorů v ČR je složitost a ne-
průhlednost projednávání investic. 
Stavební a územní řízení se mnoh-
dy komplikuje a vede z různých dů-
vodů až ke zdržení investice či její-
mu zmaření. 

Chtěli bychom jim proto nabíd-
nout službu e-UtilityReport, což 
znamená, že by měli pro území Kar-
lovarského kraje k  dispozici inter-
netovou aplikaci, v  níž by si moh-
li vyhledat vhodné pozemky včetně 
informace o existenci sítí v konkrét-
ní oblasti. I  tato služba může pod-
pořit podnikatelské prostředí a mo-
tivaci investorů umístit své investice 
právě u nás a vytvářet zde nové pra-
covní příležitosti.“ 

Investice pomáhají zaměstnanosti v našem kraji

Cyklostezka Ohře.                                                                                                                                                  Zdroj Živý kraj

S O B O T A  1 8 .  K V Ě T N A  2 0 1 3
8  -  1 5  H O D I N

P R O  N Á V Š T Ě V N Í K Y  J E  P Ř I P R A V E N  B O H A T Ý  P R O G R A M : 
  PROHLÍDKA SKLÁŘSKÉHO MUZEA S VIDEOPROJEKCÍ O HISTORII A VÝROBĚ KŘIŠŤÁLU
  PROHLÍDKA SKLÁŘSKÉ HUTĚ S ODBORNÝM VÝKLADEM (POSLEDNÍ PROHLÍDKA VE 14:30)
  PREZENTACE MISTRA RYTCE, RUČNÍHO ZLACENÍ KŘIŠŤÁLU, BRUSIČSKÁ EXPOZICE
  PRODEJ KŘIŠŤÁLOVÉHO SKLA ZA MIMOŘÁDNĚ VÝHODNÉ CENY
  BOHATÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
  OBČERSTVENÍ A PARKOVÁNÍ ZAJIŠTĚNO

HH U D EE B N Í  S KK U P I N Y ,  S O U T Ě Ž E  P R O  D Ě T I ,  T O M B O L AA

MMMOOSSER, AA.SSS.
Kpt. Jaroše 46/19, 360 06 Karlovy Vary - Dvory 
tel.: 800 166 737, +420 353 416 242
e-mail: customerservice@moser-glass.com

www.moser-glass.com

HH L AA V N Í  H O SS T :  L E O N A  MM AA C H ÁÁ L K OO VV Á
V Y S T O U P E N Í  A  A U T O G R A M I Á D A  V E  1 3  H O D I N

Náměstek hejtmana Martin Havel a lékařský ředitel nemocnice v Karlových Varech Josef März na heli-

portu Pavilonu akutní medicíny karlovarské nemocnice.                                                       Foto Vladislav Podracký

Ředitel chebského gymnázia Jaroslav Kočvara a náměstek hejtma-

na Martin Havel při kontrolním dnu na stavbě planetária jazyko-

vého centra Gymnázia Cheb.                                                              Foto KÚ
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Jedním ze žhavých kan-

didátů na vítězství ve 

fotbalovém přebo-

ru Karlovarského kraje 

a tedy aspirantů na po-

stup do vyšší soutěže 

- divize - je dlouhodo-

bě vedoucí tým přebo-

ru FK Hvězda Cheb. Ko-

nec jarní části soutěže  

a tedy celého fotbalo-

vého ročníku je sice ješ-

tě daleko a stát se mů-

že mnohé, nicméně fot-

baloví fanoušci v Che-

bu se už pomalu začí-

nají o divizi bavit. A co 

na případnou divizní 

budoucnost říká vedení 

klubu? Odpovídá prezi-

dent klubu, taneční mi-

str Vladimír Hána.        

Pane Háno, počítáte už v  klu-
bovém výboru s variantou, že áč-
ko za dva měsíce v krajském pře-
boru skutečně zvítězí a  tedy si 
vykope vyšší a náročnější soutěž? 
Připravujete se na tuto možnost, 
nebo čekáte, až jak se vše nako-
nec vyvrbí?

Ano, s  touto variantou samo-
zřejmě musíme počítat a počítáme 

s ní, přestože se nám první tři jar-
ní utkání nepovedla podle našich 
představ. 

Pokud si kluci postup do divi-
ze skutečně vykopou, rozhodně 
je nechceme zklamat. A  proto už 
teď děláme ve vedení klubu všech-
no pro to, abychom peníze na di-
vizi sehnali. 

V případě postupu totiž vzrostou 
náklady spojené s účastí mužské-
ho áčka ve vyšší soutěži. Za zápa-
sy už například nebudeme jezdit 
jen po malém Karlovarském kra-
ji, ale mnohem dál, do jiných re-
gionů, takže konkrétně náklady na 
dopravu podstatně vzrostou. 

Současný klubový rozpočet je 
jak vysoký? A o kolik by se v pří-
padě postupu áčka do republiko-
vé soutěže musel navýšit? 

Na zajištění základní činnosti 
celého klubu, tedy jedenácti druž-
stev - od nejmenší přípravky přes 
žáky a  dorost až po mužské áčko 
- momentálně potřebujeme zhru-
ba 1,4 milionu korun. Počítáme, 
že v případě postupu do divize bu-
deme potřebovat aspoň o půl mili-
onu korun ročně víc.

Hvězda, která je pokračovate-
lem RH Cheb a  Unionu Cheb, 
tedy prvoligové historie Chebu, 
hraje svá utkání od roku 1980 
na stadionu Lokomotivy, kte-
rý je dnes už velmi zanedbaný 
a zchátralý. Vím, že v souvislosti 
s fotbalovým stadionem se dlou-
ho řešily věci převodu stadionu 
na město Cheb. A  protože k  to-
mu by podle mých infomací mě-
lo defi nitivně dojít od 1. 1. 2014, 

kdy se stadion Lokomotivy stane 
městským stadionem, máte něja-
ké signály v klubu o potřebné re-
konstrukci, o případném zlepše-
ní zázemí pro klub?

Nějaké diskuse na to téma už sa-
mozřejmě proběhly, protože stadi-
on opravu nutně potřebuje. Tímto 
se ale bude muset zabývat přede-
vším vedení města. Všechno pak 
ale samozřejmě bude záviset na fi -
nančních možnostech a zdrojích. 

Nedávno jsem si na facebooku 
všiml komentáře pod jednou ze 
současných fotografi í stadionu, 
kdy nějaký člověk ze Slovenska, 
který měl v Chebu sloužit na voj-
ně na konci 50. let, píše, že stadi-
on poznává, že se na něm od té 
doby nic nezměnilo... To je troš-
ku tristní komentář, nemyslíte?   

(smích) Ano, pokud není ještě 
v horším stavu než tehdy... Hlavně  
zázemí na stadionu je nevyhovují-
cí. Šatny a sprchy jsou vážně v bíd-
ném stavu. 

Dobře, pojďme od stadionu 
zpátky ke klubu, byl jsem jen 
zvědavý, jestli mohou hráči i  fa-
noušci doufat v  nějaký posun. 
Cheb má bohatou prvoligovou 
minulost, navíc je dost velký na 
to, aby hrál „jen“ krajský pře-
bor. Neuvažovali jste v klubu tře-
ba o zakoupení licence pro vyšší 
soutěž? 

Ne, touto cestou rozhodně jít 
nechceme. Chceme-li hrát vyš-
ší soutěž, musíme si ji sportovně, 
na hřišti, vybojovat. V Chebu byly 
v nedávné minulosti různé plány, 
ať již na úplnou modernizaci sta-
dionu za zhruba 750 až 800 milio-

nů korun nebo i na 
nákup vyšší soutě-
že. Filozofi e sou-
časného vedení 
Hvězdy je ale jiná. 
Chceme sázet na 
vlastní hráče a  na 
vlastní odchovance. 
A  jestli jednou chce-
me v  Chebu hrát tře-
ba ČFL, musíme si vy-
chovat vlastní mladé hrá-
če tak dobře, aby nám 
ji vykopali.      

Takže chcete jít 
cestou vlastních 
odchovanců, te-
dy kvalitní pra-
cí s  mládeží. Po-

kud ale postoupí-
te do divize, zřej-

mě budete muset 
klub posílit o jedno-

ho, dva „hotové“ 
hráče...

Možná ano. Budou-li nám v do-
spělém áčku hrát dva nebo tři klu-
ci odjinud, kteří budou přínosem 
pro hru mužstva, tak to samozřej-
mě nevadí. Důležité ale je, aby vět-
šinu mančaft u na hřišti tvořili naši 
kluci, naši odchovanci. Kluci, kte-
ří jsou odtud, z Chebska. Aby na-
ši žáčci a dorostenci věděli, že má 
smysl na sobě pracovat, že za pár 
let už se hra mužského áčka mů-
že točit právě kolem nich. Kdy-
by viděli, že áčko tvoří hlavně na-
koupení hotoví hráči odjinud, cí-

tili by jen malou šanci uplatnit 
se v dospělé Hvězdě. A to by 

bylo špatně. Naše děti jsou 
naše bohatství a naše bu-

doucnost.            
 Václav Fikar

Aspirant na postup do divize sází na odchovance

Vladimír Hána 
- známý taneční mistr, který od druhé poloviny 70. let vede taneční klub ATK Standard Cheb (založen v ro-
ce 1959 Josefem Zelenkou v tehdejší osvětové besedě v Chebu). Vladimír Hána později rozšířil ATK Stan-
dard Cheb o Taneční školu V. Hány Cheb (založena 1. února 1994), kde se tanečnímu sportu věnují dětské 
a juniorské kategorie, zatímco v ATK Standard tančí hlavní věkové kategorie, tedy od 16 let. Už přes dva-
cet let pořádá v Chebu mezinárodní taneční soutěž Grand Prix, od roku 2011 je prezidentem fotbalové-
ho klubu Hvězda Cheb. Je ženatý, má syna, který právě odmaturoval. Jako velký chebský patriot říká: „Zá-
leží mi na tom, jak se bude v Chebu tančit a jaký se tady bude hrát fotbal. Záleží mi i na dalších sportech 
a na kultuře v Chebu. Moc si přeji, aby jsme v Chebu byli ve všem hodně dobří.“

Přírodní lanové 
centrum Sv. Linhart 

Otevíráme 
3.5.2013 v 15:00

V provozu stávající dětský okruh a nově i lanový park s 23 vysokými překážkami ve výšce 
8 – 13m – přístupno od 12 let.

Vstupné
Dětský okruh 
Děti do 16 let  70 Kč/ okruh
Děti 2 a více okruhů 50 Kč/ okruh
Skupina 10 a více osob 50 Kč/ okruh/ osoba
Dospělý    120 Kč/ okruh

Vysoký okruh
Osoba od 12 let  250 Kč/ okruh
Osoba od 12 let 5 okruhů 1000 Kč   

Nízké překážky 
Dospělý/ dítě  70 Kč/ 50 Kč/ 1 hod

Top-rope překážky
Osoba od 12 let  250 Kč

Na Vaši návštěvu se těší náš tým vyškolených instruktorů.
Možnost parkování a nově i občerstvení!

Provozní doba
Květen, červen pá  15:00 - 19:00
  so + ne  12:00 – 19:00
Červenec, srpen  denně  12:00 – 19:00
Září, říjen so + ne  12:00 – 19:00

Po telefonické dohodě a při minimálním 
počtu 15 osob v jakýkoliv den a hodinu.

Na nízké lanové překážky a top-rope překáž-
ky je nutno se objednat předem – vhodné pro 
skupinu více osob. Permanentky v prodeji.

Školy a větší skupiny pouze po předchozí 
objednávce na těchto kontaktech:
773 231 311 nebo 720 119 314
tousecka@llkv.cz, lesy@llkv.cz
Více informací na www.llkv.cz.

P R O D E J   S L E P I Č E K 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb 

PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN  

Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý z našeho odchovu!

cena 159-170 Kč/ks, v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodej ve čvrtek 9. května

Cheb, u prodejny Selka ve 12.30 h.
Fr. Lázně, u vlak. nádraží 13.20 h.  •  Skalná, u pošty 13.50 h. 

Prodej ve čtvrtek 16. května 
Žlutice, u kina v 15.20 h.  •  Bochov, u kostela v 16.00  h.

Prodej v neděli 19. května  
Nové Sedlo, u vlak. nádraží, v 12.15 h.

Kynšperk, u rest. El Paso  ve 14.00  h.  •  Cheb, u prodejny Selka v 16.15 h.
Prodej ve středu 22. května 

Toužim, u vlak. nádraží   v 16.15 h.
Prodej v sobotu 25. května 

Merklín, u obchodu v 10.30 h.  •  Děpoltovice, u obchodu  v 11.00 h.
Nejdek, u vlak. nádraží v 11.40 h.  •  Černava u OÚ ve 12.20 h.

Dolní Nivy, u OÚ ve 12.50 h.  •  Oloví, u  vlak. nádraží ve 13.20 h.
Krajková, u kostela 13.40 h.  •  Sokolov, u čerp. st. ONO  ve 14.30 h.

Otovice, u OÚ ve 15. 30 hod.
Prodej ve čtvrtek 30. května

Skalná, u fotbal. hřiště ve 13.30 h.  •  Plesná, na nám. Svobody ve 14.00 h.
Luby, u benz. pumpy ve 14.30 h.  •  Křižovatka, u požár. zbrojnice v 15.20 h.

Aš,  u vlak. nádraží Aš město, v 17. h.
PŘÍPADNÉ BLIŽŠÍ INFORMACE : TEL.: 728605840, 728165166, 415740719

Při prodeji slepiček - nová služba - výkup králičích kožek, cena 22-35 Kč/ks.

vede taneční klub ATK Sta dndard Cheb (zalo

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

pokojích s vlastním sociálním zařízením. 
Pečujeme zejména o klienty s převážnou nebo úplnou 

závislostí na péči druhé osoby (tzn. i ležící klienty).

Od 1. 1. 2013 poskytujeme nový druh sociální služby 
– domov se zvláštním režimem. Tuto službu poskytujeme  

seniorům s chronickým duševním onemocněním.

Bližší informace na tel.: 354 691 403

mail: info@domovkynzvart.cz  •  web: www.domovkynzvart.cz

Pronajměte pěknou chatu, 

chalupu,v záp. a již. Čechách,

pro rekreanty TUI Wolters ze SRN.

Jsme CK se 70 letou tradicí, 
solidní jednání, 

platba za pobyt předem.
Kontakty: 

tel.: 318 624 080, 606 227 707
pronajemchaty@seznam.cz

krajske_listy_2013_04.indd   4 15.4.2013   17:31:44
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Slavní rodáci 

z Karlovarského kraje

Křížovka o ceny

Tajenka křížovky v minulém 
čísle zněla Daniela Kolářová. 

Výhercům, kterými jsou 
Danuše Michálková ze Žlutic, 
Jan Sýkora z Nejdku, Michal 
Fišer z Lokte, gratulujeme. 
Zasíláme jim publikace o našem 
kraji. A zároveň pokračujeme 
v představování  slavných rodáků 
z měst v Karlovarském kraji... 

Z  úst tohoto fotbalového ko-
mentátora už diváci slyše-
li spoustu hlášek. Například:  
Úúúú… To byl, pane, zákrok! 
Tak ten bych nepřál ani nejlep-
šímu příteli mé ženy!; Po zákro-
ku Fadigy stadionem lehce zavoně-
la sádra; Hagi, ten běhá, ten má 
snad dvoje plíce. To by mohlo 
zajímat Muldera a  Scullyovou; 
No jó, máš na noze bebíčko...; A He-
itinga poslal Petru Čechovi re-
komando, které ani nestihl po-
depsat; A ono to půjde a né že né!; 
Zdá se, že fanoušci na něj pokři-
kují: „Hraj nebo si kup lístek!“; 
Kdyby někdo před turnajem odha-
dl takovouto cestu Řeků do semifi -
nále, byl by rád, že by dostal na ne-
děli vycházky; Poborský zrychlil 
jak řidič Stanislava Grosse ane-
bo Protáhl se mezi dvěma obránci, 
jako by tam byli namalovaní.

Co ještě dodat? Tento populár-
ní komentátor se narodil v  roce 
1965 v Chebu, mládí pak prožil ve 
Františkových Lázních. Vystudo-
val chebské gymnázium, pozdě-
ji fakultu žurnalistiky, aby v roce 
1992 nastoupil do České televi-
ze a vzápětí zcela proměnil do té 
doby zažitý styl sportovního ko-
mentování v naší zemi… Je to...?
  

  Vyluštěnou tajenku spolu s  vaší 

adresou posílejte do 6. 5. 2013 

na email: veronika.severova@

kr-karlovarsky.cz nebo na 

poštovní adresu: Krajský úřad 

Karlovarského kraje, Veronika 

Severová, Závodní 353/88, 36021, 

Karlovy Vary

Vážení čtenáři, 
v  dalším pokračování seriálu 

o nejkvalitnějších potravinářských 
výrobcích a pochutinách z Karlo-
varského kraje, které v  roce 2012 
získaly ocenění Regionální potra-
vina, vám představujeme Karlo-
varské vřídelní kapky, které vyrá-
bí Karlovarská pekárna TREND 
s.r.o.

Popis výrobku: Originální cuk-
rářský výrobek s  vynikající chu-
tí a  originálním tvarem připomí-
nající kapku vody a symbolizující 
město Karlovy Vary.

Karlovarské vřídelní kapky jsou 
vyrobené z  léčivé Karlovarské 
vřídelní vody, která je zahuštěna 
mořskou řasou. To je obaleno roz-
drceným kakaovým těstem spoje-
ným medem. 

Jde o  ojedinělý cukrářský výro-
bek, využívající výjimečnou karlo-
varskou vřídelní vodu a další pří-
rodní suroviny. 

Díky nim se vyznačuje obsahem 
minerálů a vitamínů. Při tom vy-
niká lahodnou chutí. 

Kde výrobek koupíte? Tento 
karlovarský výrobek je k  prodeji 
na fi remních prodejnách pekárny 
v  Karlových Varech, Ostrově nad 
Ohří, Horním Slavkově a v Plzni.

Z  historie fi rmy: Karlovarská 
pekárna TREND s  r.o. se zabývá 
pekařskou a  cukrářskou činnos-
tí od roku 2002. Z původních ně-
kolika výrobků se k dnešnímu dni 
rozvinula na pekárnu, která vyrábí 
na 180 druhů výrobků, které mi-
mo jiné prodává na svých prodej-
nách v  Karlových Varech, Ostro-
vě nad Ohří, Slavkově a Plzni. Na 
nich peče své výrobky po celý den. 

Výrobky pekárny jsou vyhle-
dávány pro svoji vysokou kvali-
tu, originální recepturu a vynika-
jící chuť. Již v  minulosti dosáhla 
pekárna ocenění v soutěži Regio-
nální potravina i za další pekařské 
a  cukrářské  výrobky. Část pro-
dukce pekárny je značena ochran-
nou známkou „Chráněné značení 
původu“.

Jak pomohl získaný titul Regi-
onální potravina Karlovarského 
kraje výrobku? 

Po vyhlášení výsledků soutěže se 
zvýšil  zásadně prodej oceněného 
výrobku. 

Prodej stoupl o  třetinu. Zákaz-
níci výsledky soutěže sledují a do 
pekárny si chodí i pro další speci-
ální pekařské a cukrářské výrobky 
s vazbou na karlovarský kraj – ma-
jí zájem o  neanonymní výrobky 
s nějakou zvláštností.

Výrobky a  výrobce jsou propa-
gováni  na ochutnávkách v regio-
nu a po každé z ochutnávek je znát 
zvýšený zájem zákazníků o propa-
gované výrobky.

Firma dostala bezplatně reklam-
ní materiály, katalogy oceněných 
výrobků a  označení provozovny 
jako prodejny oceněných výrob-
ků.

Ostatní k výrobku (uajímavos-
ti atp.)

Výrobek, který se vyznačuje ob-
sahem minerálů postvulkanické-
ho původu (vřídelní voda) a  dá-
le vitamíny z mořských řas při za-
chování lahodné chuti cukrář-
ského výrobku. Je vyhledáván lá-
zeňskými turisty Karlových Varů 
a  přispívá tak ke známosti lázeň-
ského města.

R E G I O N Á L N Í  P O T R AV I N A  K A R LO VA R S K É H O  K R A J E

Karlovarské vřídelní kapky
Téměř dvacítka průvodců, kteří 

působí na území našeho regionu, 
převzala na Krajském úřadě v Kar-
lových Varech  pamětní listy a kni-
hy za svůj přínos k prezentaci a zvi-
ditelnění našeho kraje. Historicky 
první setkání s  průvodci inicio-
val uvolněný krajský zastupitel Ed-
mund Janisch.

„Musíme pamatovat, že průvod-
ci jsou často prvními lidmi, s  ni-
miž se návštěvníci kraje a  turisté 
setkají po svém příjezdu do regio-
nu. A právě to, jak poutavě a atrak-
tivně náš kraj prezentují, ovlivňuje 
rozhodnutí lidí se k nám opakova-
ně vracet,“ uvedl Edmund Janisch. 
Ten také, společně s krajským rad-
ním Olegem Kalašem, informoval 
přítomné o  aktivitách kraje v  ob-
lasti cestovního ruchu i  o  proble-
matice čerpání evropských dotací.

Průvodci upozornili na praktic-

ké detaily, které často kompliku-
jí jejich činnost. Turistům napří-
klad musí vysvětlovat neočekáva-
né zkoušky sirén, uvítali by i  lep-

ší stav komunikací v  centru Kar-
lových Varů. Na závěr poděkovali 
za pozornost, které se jim ze strany 
Karlovarského kraje dostalo.

Edmund Janisch: Průvodci jsou
pro Karlovarský kraj velmi důležití

Zástupci Karlovarského kraje ofi ciálně ocenili práci turistických 

průvodců jako velmi důležitou pro Karlovarský kraj.                                                        

                                                                                                                           Foto KÚ

Jako příslušníci aktivních zá-
loh  161. strážní roty Karlovarské-
ho kraje Armády ČR jsme se zúčast-
nili akce „Bachmač Sokolovo“, kte-
rou pořádala Československá obec 
legionářská. Akce se konala k  při-
pomenutí výročí bitev u  Sokolova 
a u Bachmače, kde v době 1. světo-
vé války bojovali českoslovenští legi-
onáři. 

V  rámci celého zájezdu jsme se 
účastnili pietních aktů v  muzeu 2. 
světové války v  Kyjevě, u  pomní-
ku čs. legionářů v  obci Velká Doč 
a v Bachmači. V Charkově jsme se 

poklonili na pietním místě u  ne-
mocnice, kde bylo upáleno 400 ra-
něných a  asi 10 československých 
vojáků z praporu Ludvíka Svobody.

Nezapomenutelně na nás zapůso-
bil pochod nočním Charkovem za 
zpěvu našich lidových pochodových 
písní. Vyvrcholením celé akce při-
tom byla rekonstrukce bitvy u Soko-
lova a pokládání věnců u pomníku 
padlých, ale především váleční ve-
teráni, přímí účastníci bojů u  So-
kolova. 

Ukázali jsme nejen našim obča-
nům, ale také na Ukrajině, že ne-

zapomínáme na československé le-
gionáře a vojáky z období 2. světo-
vé války, z nichž se někteří narodili 
a žili v našem kraji. Akce Bachmač 
Sokolovo se zúčastnili tito příslušní-
ci 161. strážní roty Karlovarského 
kraje: Mgr. František Hořínek, Jan 
Blažek, Ing. Václav Kubata, Mar-
tin Novotný, Milan Klich, Jan Císař.

Záštitu nad účastí příslušní-
ků 161. strážní roty Karlovarského 
kraje převzal hejtman Karlovarské-
ho kraje Josef Novotný.                                     

Za příslušníky 161. roty AZ Kar-
lovarského kraje František Hořínek

Vojenští veteráni vzpomínali na Ukrajině 
na slavné bitvy a na padlé vojáky

Ohhří, HoH rnním Slavkově a v Plzni. půůvodu . ského mměsta.

Letištní hasiči se školili v Anglii
V  rámci zvyšování kvalifi kace 

a  odborných schopností Hasičské-
ho záchranného sboru Letiště Kar-
lovy Vary absolvovali čtyři příslušní-
ci útvaru Záchranné a požární služ-
by (ZPS) čtyřdenní výcvik ve speci-
alizovaném středisku IFTC na letiš-
ti Tees Valley v britském Durhamu.

„Hlavním cílem cvičení bylo získat 
hasičské a záchranářské návyky pro 
případ vzniku mimořádné události 
na letišti. Velkou výhodou je, že na 
rozdíl od školicího centra v Lipsku, 
které jsme dosud pro takový výcvik 
používali, jsou v IFTC používány jak 
skutečné hořlaviny, tj. zejména letec-

ký petrolej JET A1, tak hasební látky, 
které se používají při skutečném zá-
sahu. To pro účastníky výcviku zna-
mená, že získají zkušenost sálavého 
tepla hořícího leteckého paliva a ná-
sledně i  reálného zakouřeného pro-
středí v uzavřeném prostoru,“ uvedl 
ředitel letiště Václav Černý.
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 Jednání zastupitelstva kraje, kte-
ré rozhodovalo o korekcích, tedy vy-
měřené pokutě České republice za 
nedostatky zjištěné kontrolními or-
gány v ROP Severozápad, bylo emo-
tivní, vypjaté a zazněla na něm řa-
da nepravd, majících za úkol zkres-
lit přístup koalice k problému. Před-
nesená výzva zastupitelů Hnutí za 
harmonický rozvoj obcí a měst k ve-
dení kraje: „Zaplaťte vše a ještě za-
jistěte dostatek fi nancí na chod kra-
je“ byla ukázkou ryze populistické 
rétoriky bez snahy přiblížit se rea-
litě.

Bylo přece naprosto jasné a odbo-
rem ekonomiky dokladováno, že při 
splátkové platbě korekcí musí nut-

ně dojít k řadě omezení v dalším fi -
nancování projektů kraje a  ohro-
ženy mohou být i  běžné výdaje. 
Z  této skutečnosti vycházela koali-
ce KSČM – ČSSD, když navrhova-
la jednat o zapojení státu, respekti-
ve ministerstev do splácení uvedené 
částky.

Příslib náměstka ministra fi nan-
cí Ing. Jana Gregora, že minister-
stvo, v případě schválení platby ko-
rekce v plné výši Karlovarským kra-
jem, prostřednictvím Regionální ra-
dy soudržnosti NUTS 2 Severozá-
pad, podnikne kroky k  tomu, aby 
pouze Karlovarskému regionu byly 
propláceny dále projekty, byl i koa-
licí oceněn, ale byli jsme si vědomi 
vážných problémů. Opozice za této 
situace opět spustila novou dema-
gogickou kampaň s tím, že vše je již 
vyřešeno, na co čekat.

Jaký by musel být mechanismus 
k  tomu, aby byl z ROPu Severozá-
pad vyčleněn Karlovarský kraj? Mu-
sela by se upravit směrnice Evropské 

komise o  velikosti celků, které mo-
hou být samostatnými při čerpá-
ní dotací. Zatím platí velikost cca 
1 mil. obyvatel, a proto byl Ústecký 
kraj spojen s Karlovarským. Muse-
lo by být jiné hlasování ve Výboru 
Regionální rady, které je opět dáno 
směrnicí, z níž vyplývá, že pro při-
jetí usnesení musí hlasovat nadpo-
loviční většina delegovaných z kaž-
dého kraje odděleně. 

To je jen pomyslný vrchol ledovce, 
pod nímž je spousta dalších organi-
začních a správních problémů sou-
visejících s Regionální radou NUTS 
2 Severozápad.

Již tento neúplný výčet svědčí 
o  tom, že postup koalice na oddá-
lení konečného hlasování až po vy-
jasnění si alespoň základních otázek 
možného řešení situace, byl správný 
a zodpovědný. 

Občané by se měli mít na pozoru 
před politickým populismem, který 
se neohlíží na možné negativní do-
pady na občany našeho kraje.

O korekcích ROP jsme rozhodovali zodpovědně
Josef Murčo,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Stáří sebou přináší mnoho ne-
gativních projevů, kromě špatné-
ho zdravotního stavu nebo imobili-
ty k nim patří pasivita a ztráta elá-
nu, mnohé lze ale odvrátit nebo od-
sunout. Nejdůležitějším momentem 
přicházejícího stáří je pro každého 
člověka, aby se s  touto skutečnos-
tí vyrovnal a zaujal reálný a nepe-
simistický postoj ke zjištění, že do-
sáhl seniorského věku. Proto nej-
lepší smíření se stářím mají senio-
ři, kteří se aktivně na stáří připra-
vují, dle svých možností si vybíra-
jí přátele a přizpůsobují své záliby. 
Žádoucí je třeba již od produktivní-
ho věku mít své záliby, které je mož-
né aktivně vykonávat i ve vyšším vě-
ku. Vrcholový sport je možné prak-
tikovat jen v  určitém období, pro-
to je vhodné průběžně přidávat ji-
né záliby. Osvědčenou zálibou je 
práce na zahrádce, se zvířaty nebo 
různé společenské kroužky (divadel-
ní, čtenářské, turistické, ruční prá-
ce). Nesmíme zapomínat na často 
využívané role „babičky“, která hlí-
dá vnoučata. Při výchově potomků 

je tato role velmi významná a věno-
vaný čas výchově by se měl zúročit 
v pozdějším věku. Některé seniorky 
se mi svěřovaly, že si vnoučata uži-
ly daleko více, než vlastní děti, kdy 
vedle pracovních a  společenských 
povinností již na volnočasové akti-
vity s vlastními dětmi nezbýval čas. 
Vztah vnoučat k prarodičům je čas-
to popisován jako „hodná, starostli-
vá, obětavý“. Vědecký výzkum vel-
kého vzorku seniorů, který byl pro-
váděn v Británii, ukázal, že daleko 
více je zasáhne bolest svého dítěte, 
následují vnoučata a teprve pak ře-
ší bolest svou. I  z  tohoto výzkumu 
je možné vysledovat soudržnost ro-
diny a  obrovský zájem seniorů jak 
se jejich potomkům bude v budouc-
nu dařit. Ale zpět. Nejvhodnější po-
stoj ke stáří je reálné akceptování 
svého věku a  umění se přizpůsobit 
svým zdravotním i  věkovým mož-
nostem. Stárnutí způsobuje jednak 
tělesné ale i  psychické změny. Nej-
častější jsou problémy s pohybovým 
ústrojím. Senioři jsou často poma-
lejší a  prodlužují se jejich reakční 
časy, zhoršuje se zraková nebo slu-
chová schopnost či orientace v pro-
středí. Typická bývá nemožnost si 
vzpomenout na notoricky známou 
věc. Jednak klesá celková hmotnost 
mozku, stejně tak tloušťka mozko-
vé kůry. Samozřejmě i zde jsou vý-
jimky, které pak uveřejňují televize 

– dlouhověkost nebo otužilec, které-
mu je 90 let apod. Obecně ale pla-
tí, že staří dostihne v určitém věku 
každého, v  závislosti na jeho gene-
tické výbavě, životních či stravova-
cích návycích. Po 60. roku věku jsou 
muži více introvertnější oproti že-
nám. Ty jsou schopné bez problémů 
začít diskusi s  jinými ženami v ob-
chodě, u kadeřníka či v autobuse. 

Muži bývají často „mrzutí“ a  do 
neznámého prostředí se jim ne-
chce. Podle uveřejněného výzku-
mu, ovdovělý muž v seniorském vě-
ku daleko méně dbá na svůj zevněj-
šek i  celkovou čistotu. Pro seniory 
je důležité mít dlouhodobě pozitiv-
ní společenské vazby, jistotu v  ro-
dinném zázemí. Rodina může velmi 
významně prodlužovat aktivní věk 
seniorům. Odstranění apatie u  se-
niorů je významným faktorem pro 
jejich duševní zdraví. Proto je nut-
né se seniory pravidelně hovořit, dů-
ležité je ale hovořit s nimi tak, aby 
vám porozuměli. Ne každý senior 
rozumí počítačům a pro ně nezná-
mé nové technologie je odcizují. Sa-
mi to nepřiznají, ale tím je tlačíte do 
vyloučení, pocitu nepotřebnosti. Pa-
matujte, že pokud chcete svým pra-
rodičům dopřát pěkné stáří, netlač-
te je do pasivity, stagnace či úpad-
ku kompetencí. Naopak, podpoř-
te je v  jejich úsilí a  vždy nabízejte 
svou pomoc. 

Volné chvíle věnujte seniorům, ať nejsou pasivní 
Marian Odlevák,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

od dubna 2013
jarní slevy

Pan ministr Kalousek těsně před 
Velikonocemi, během své návště-
vy krajského volebního sněmu TOP 
09 v Lokti, potvrdil občanům naše-
ho kraje svůj předchozí názor, že se 
skutečně raději nechá zastřelit, než 
aby v případě Regionálního operač-
ního programu Severozápad (dále 
jen ROP SZ) postupoval stejně jako 
v  případě dalších operačních pro-
gramů, řízených ministerstvy. 

Nesouhlasí se spoluúčastí státu na 
úhradě korekce ROP SZ, na rozdíl 
od OP Doprava, OP Životní prostře-
dí a Integrovaného OP,  kde za chy-
by ministerstev při čerpání a za ne-
schopnost vyčerpat prostředky totiž 
stát (tedy i  občané Karlovarského 
kraje) zaplatí a vrátí zpět do Bruse-
lu několik desítek miliard korun.

Neustále jsou v  médiích z  jeho 
strany občané ujišťováni, že kraj-
ští politici jsou zloději, kteří roz-
krádali miliardy z  EU. Jenom jed-
na maličkost tomu chybí - pan mi-
nistr pro tato svá tvrzení nemá žád-
né důkazy, nikdo z politiků v tomto 
kraji není policií obviněn (na rozdíl 
od radních Prahy nebo bývalé mi-
nistryně Parkanové z TOP 09), na-
tož pak souzen za tyto skutky. A tak 
vinou nezákonně provedeného au-

ditu soukromou společností, kte-
rý si objednalo ministerstvo fi nan-
cí a  výsledky poté poslalo do Bru-
selu, je optikou těchto několika for-
málních pochybení vypočítána ob-
rovská korekce, daná poměrným 
procentem z  celé obrovské aloka-
ce ROP SZ. Je prostě tímto zcela za-
vádějícím způsobem předpokládá-
no, že došlo k  podobným pochybe-
ním ve VŠECH projektech ROP SZ, 
tedy nejen u krajských projektů ale 
i u projektů obcí, soukromých žada-
telů apod. 

Co na tom, že zcela určitě nedošlo 
k těmto pochybením ve všech projek-
tech (snad ani pan ministr Kalou-
sek určitě nepodezřívá např. staros-
ty z  nekalého jednání), co na tom, 
že EU vzkázala ČR, že se na pochy-
beních ROP SZ podílel i stát (konec-
konců zástupci ministerstev a  dal-
ších subjektů zasedali v Monitorova-
cím výboru ROP SZ a byli tedy o ce-
lém dění podrobně informováni), co 
na tom, že v jiných státech, kde vlá-
da nemá za cíl hospodářsky zničit 
kraje bez ohledu na jejich obyvatele, 
se v podobných případech na návrh 
příslušného ministerstva zkontrolo-
valy další projekty, čímž se procent-
ní chybovost snížila a  výsledná vý-
še korekce se tak i stonásobně snížila 
oproti původní výši a stát tak zde re-
gionům výrazně pomohl.

Zcela paradoxně by tak zaplace-
ní celé výše korekce z krajského roz-
počtu za údajné chyby v  ROP SZ, 
jehož hlavním cílem bylo snížit od-
stup našeho kraje od rozvinutějších 

regionů (je zde v rámci ČR nejnižší 
průměrná mzda, téměř nejvyšší ne-
zaměstnanost a současně i nejmen-
ší vzdělanost obyvatel), tuto propast 
ještě prohloubilo. Z těchto důvodů se 
stát musí významnou částkou podí-
let na úhradě vyměřených korekcí. 
Musí tomu tak být i proto, že u  ji-
ných OP řízených ministerstvy se 
také nikdo neptá daňových poplat-
níků, kterými jsou i občané našeho 
kraje, zda se jim chce platit za chy-
by úředníků a politiků z uvedených 
ministerstev. 

A na závěr si nemohu odpustit po-
známku: 

„Pane ministře, také bych se radě-
ji nechal zastřelit, než abych musel 
platit ty obrovské ztráty, co vznikly 
státu úřadováním vašeho spolustra-
níka, pana Drábka, na MPSV a je-
ho 1. náměstka Šišky při pořizování 
IT systémů a zavádění tolik proklí-
naných sKaret, totálním rozvratem 
Úřadů práce, stejně jako další ško-
dy na jiných ministerstvech, např. 
předraženým nákupem letadel Ca-
sa a dalšími podobnými případy.“

Jenže nejsem ministrem fi nancí 
a tak, společně s občany kraje, mu-
sím přihlížet této obrovské nespra-
vedlnosti, která zásadně zhorší ži-
votní podmínky obyvatel již tak za-
ostalého a postiženého regionu. Pev-
ně doufám, že si to občané našeho 
kraje budou pamatovat a  při dal-
ších volbách (a že jich příští rok bu-
de) to panu Kalouskovi a jeho stra-
ně TOP 09 dají svým hlasováním 
výrazně najevo…

ROP aneb to bych se také raději nechal zastřelit
Miloslav Čermák,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Pod pojmem sociální turistika si 
většina lidí asi představí turistiku 
pro nejslabší příjmové vrstvy, pří-
padně pro občany se zdravotním 
hendikepem. Je to ale také cesto-
vání mládeže za vzděláním a  no-
vým poznáním nebo cesty mladých 
manželů s  dětmi (těžko si dovedu 
představit ubytování velkých rodin 
např. v 5-hvězdičkovém hotelu - až 
na výjimky).

Dále sem patří studijní pobyty 
žáků a  studentů středních a  vyso-
kých škol, školní výlety základních 
a středních škol a hlavně různé po-
byty seniorů od relaxačních až po 
poznávací. Vedoucí postavení v se-
niorském cestování  má  Španělsko 
s velkou podporou své vlády. Např. 
evropský projekt Europe Senior 
Tourism dává slevu na jednu osobu 

v  doprovodu bez věkového omeze-
ní. I u nás je ale možné snažit se lé-
pe využívat mimosezónních období 
k nabídkám pro výše uvedené sku-
piny a formou speciálních nabídek, 
balíčků, šeků či zlevněných pouka-
zů zvýšit návštěvnost našeho regi-
onu. Řada hotelů či lázeňských sa-
natorií již tyto věci dlouhodobě na-
bízí.

Přilákejme návštěvníky do Kar-
lovarského kraje na různé kulturní 
události, pořádejme špičková spor-
tovní utkání a  turnaje, ošetřujme 
památky a pečujme o ně, chlubme 
se jimi, nabízejme regionální po-
traviny a výrobky, využívejme růz-
né stezky a tematické cesty, agrotu-
ristiku, cyklistické stezky. 

Karlovarský kraj se snaží neustá-
le zlepšovat podmínky pro to, aby 
návštěvníkům regionu měl co na-
bídnout. Z  toho důvodu například 
vložil nemalé investice do výstav-
by nových úseků páteřní Cyklostez-
ky Ohře, která je nyní průjezdná od 
Chebu až do Karlových Varů, pod-
porujeme provoz cyklobusů i cyklo-
půjčoven. Každoročně kraj udělu-

je příspěvky na obnovu památek ve 
výši přes 5, 5 milionu korun, ale ta-
ké na tradiční kulturní akce v regi-
onu, ať už jde o  fi lmové nebo hu-
dební události roku. 

Usilujeme rovněž o  zápis lázeň-
ských měst i  hornických pamá-
tek na Seznam světového kulturní-
ho dědictví UNESCO, což bude mít 
významný přínos pro rozvoj cestov-
ního ruchu. 

Předkládejme našim potencionál-
ním zákazníkům prostě vše a zdů-
razněme rozmanitosti, které kraj 
nabízí. Vždy platí, že spokojený zá-
kazník se vrací tam, kde se o  ně-
ho pečovalo, tam, kde jsou přívěti-
ví lidé a kde si skutečně odpočinul 
a zbavil se alespoň na chvíli každo-
denních starostí.  

Važme si každého, kdo k nám při-
jíždí, přichází nebo přilétá. Exper-
ti v cestovním ruchu tvrdí, že asi 64 
procent z celkového počtu evropské-
ho obyvatelstva se chystá a  pravi-
delně každoročně odjíždí na dovo-
lenou. A  tato procenta představují 
řádnou sumu peněz, a proto ji vyu-
žijme a nestůjme opodál. 

Sociální turistika? To je i cestování mladých
Edmund Janisch,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Jsem členem kulturní komise 
a musím uznat, že nám nejde v na-
ší práci především o  barvu stranic-
kého dresu. Na posledním zasedání 
jsme kontrolovali rozdělení sumy fi -
nancí. Na podporu činnosti divadel, 
na opravy kulturních památek nebo 
na činnost hudebních souborů atd.  

Vztah mezi kulturou a  ekonomi-
kou je stoprocentně nerozlučný. Ja-
ko mezi politikou a  ekonomikou, 
školstvím a ekonomikou nebo spor-
tem a ekonomikou. Ekonom je čes-
ky hospodář. Bez výroby není zisk 
na opakování všech oblastí života. 
A ten je podmíněn jen výrobou zbo-
ží v průmyslu, zemědělství a fungo-
váním služeb. 

Karlovarský kraj býval zdrojem 
velkého bohatství, které zajišťovaly 
závody porcelánek, papíren, fungo-
val ve větším rozměru těžební prů-
mysl nebo strojírenství. Také textil-
ní průmysl, výroba hudebních ná-
strojů, jízdních kol, lázeňství apod.  
Zisky se ztenčily a dnes je nejen kul-
tura víc jak ohrožena. S  pokračují-
cím zadlužováním státu nás nečeká 
nic dobrého. A vůbec už nemyslet na 
problémy v Regionálním operačním 
programu. Mám tedy vážné pochyb-
nosti, jak se vyrovnáme se stále sni-
žujícími se zdroji  fi nancí. 

Ekonomický  pohyb  v  továrnách 
je velice složitý a o kultuře práce ani 
nemluvit. Často slýchám, že dnes 
má každý svobodu slova. Člověk po-
dává kvalitní výkony jen v  co nej-
lepších podmínkách. Svoboda slova 
zůstala jen na papíře. Každý to do 
továrny přichází  jen přežít. Máme 
v naší továrně sice odborovou orga-
nizaci, ale daří se nám jen zmírňo-

vat dopady na zaměstnance plynou-
cí z rozhodování vedení a. s. Kultu-
ra práce se zhoršila dost podstatně. 
Strach z  propuštění ze zaměstnání 
má samozřejmě své příčiny. Musí-
me nazývat věci pravými jmény, po-
depsaly se na tom všechny „polis-
topadové“ vlády. To by bylo na sa-
mostatný článek, který by nesl ná-
zev: Vztah mezi politikou a ekono-
mikou. Ne, to není poučování čte-
náře, ale poznání dělníka, člena kul-
turní komise. 

Raději ale zpátky k našemu téma-
tu. Dotace, na kterých jsme nejen 
v kulturní komisi závislí, protože pe-
níze jako míru hodnoty sami nevy-
tváříme, budou trvale klesat. Poda-
ří–li se nám za jedno volební obdo-
bí stav kulturních statků nezhoršit, 
bude to malý zázrak. A neustále se 
zabývat personální politikou vedení 
kraje je překážka navíc. Tady se na-
bízí otázka vztahu mezi etikou a po-
litikou. A  to už jsem posunul pro-
blém trochu jinam.  Do vztahu mezi 
ekonomikou a  školstvím. I na škol-
ství bude méně a méně peněz. A ně-
kteří studenti gymnázií by si to měli 
konečně uvědomit. Ještě nic moc ne-
umí, natož aby kádrovali lidi, kte-
ří svůj úkol ve společnosti už téměř 
splnili. Přinejmenším tím, že 40 let 
pracovali. A  chtějí dál odevzdávat 
své zkušenosti společnosti. Lidem, 
bez rozdílu v pohledu na svět. 

Laskavý čtenář snad promine, po-
užiju–li citát známého čínského fi -
lozofa a  politika Konfucia: „Je jed-
no, jestli je kočka černá nebo bílá, 
ale hlavně že chytá myši“. A Václav 
Sloup ví, co ho čeká. Proč by neměl 
dostat možnost, aby to dokázal?

„Aktivním“ studentům bych 
úlet v  hodnocení radních odpustil 
a  vzkázal bych, jak to udělal novi-
nář a publicista Stanislav Motl. „Ni-
kdy nesuď člověka za jeho činy, po-
kud jsi nebyl na jeho místě“. A stu-
denti, kteří soutěžili vloni na téma 
„Od osvícenství k  občanské společ-

nosti“, si ten citát můžou ověřit ve 
výsledkové publikaci. Nedávám  stu-
denty do jednoho pytle. Z ostrovské-
ho gymnázia se umístili na druhém 
místě a to je potřeba ocenit. 

Vzdělaný člověk by měl být nad 
věcí. Když jakási učitelka odmítne 
převzít ocenění z rukou radního pro 
školství Václava Sloupa, tak to už 
nemá podle mého názoru s dobrými 
lidskými mravy nic společného. A to 
se děje při připomenutí Dne učite-
lů. To už je Labyrint světa a ráj srd-
ce naruby. Potom je na pořadu dne 
Všeobecná porada o  nápravě věcí 
lidských. Asi to není v naší zemi nic 
nového. Možná i  z  podobného dů-
vodu Jan Ámos Komenský natrvalo 
v roce 1628 emigroval.

Voliči zastupitelstvu a radním roz-
hodně vystaví za čas účet. A  všem 
politickým stranám. Jak v  továrně, 
tak i  v  zastupitelstvu musí být na 
práci klid.  Když píšu tyto řádky, tak 
nevím, s  čím nás překvapí někteří 
zastupitelé nebo jak se „připraví“ na 
řádné zastupitelstvo v dubnu diváci. 
Zažil jsem ale průběh jednání řád-
ného zastupitelstva v únoru... 

Podle mého názoru bylo chová-
ní části veřejnosti pokleslých mravů. 
Po převratu jsem slyšel na náměs-
tích výkřiky ve smyslu: „Nejsme jako 
oni“. Když čtete v  hledišti transpa-
renty, které si tam někteří diváci při-
nesli, tak musíte pochybovat o zdra-
vém rozumu. Vyberu dva. „Slou-
pe, milujeme tě až za hranici“ nebo 
„Sloupe, dáváme ti jedno zastupitel-
stvo, možná dvě“. 

To každopádně vypovídá o  ne-
dobré společenské situaci. A zase ta 
Sloupova hranice. A teď zase slyším 
o  pervitinu, jak se mu daří v  pří-
hraničí na trhu. A  snad mi veřej-
nost promine tento závěr, ke které-
mu použiju citát německého básní-
ka, režiséra a teoretika divadla Ber-
tolta Brechta: 

„Žádný pochod vpřed není obtíž-
nější, jako ten zpět k rozumu“. 

Vztah mezi kulturou a ekonomikou
Jan Tancibudek,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Dne 25. května se v areálu So-
ciálních služeb, p. o., v Dolních 
Pochlovicích v  Kynšperku nad 
Ohří, uskuteční Den otevře-
ných dveří, a to v rámci projet-
ku „Setkávání generací“.

Návštěvníkům areálu budou 
po celý den k  dispozici stán-
ky s  občerstvením a  drobným 
prodejem suvenýrů a  výrobků, 
chybět nebude ani bohatý kul-
turní program. Vstupné je dob-
rovolné.

Jeho součástí  budou koncer-
ty - Báry Zemanové (od 15.30) 
a Václava Neckáře se skupinou 
Bacily (od 17.00). Vystoupí zde 
ale i  další regionální soubory 
a umělci.

Zařízení navštíví také herečka 
Květa Fialová. Její pobyt v Kyn-
šperku bude spojený s besedou 
a  křtem nově vydávané publi-
kace.

Den otevřených 
dveří. S Fialovou, 

Neckářem a 
dalšími umělci 

TOPÍTE SE V DLUZÍCH?
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Jsem
nový autosalon  
TOYOTA AUTO EDER

Naplníme vaše p edstavy. Od dubna 2013 nov  na Chebské ulici v Karlových Varech.
Chebská ulice, Karlovy Vary, tel.: 359 807 094
mobil: 725 093 019   www.toyotakarlovyvary.cz

Auto Eder
je i na Facebooku! 

AutoEder stehovani 285x100_2.indd   1 8.4.2013   15:00:07

V oblasti zdravotního pojiš-
tění byla Všeobecná zdravot-
ní pojišťovna vždy Vaší jistotou 
a bude jí nadále. Nenechte se 
proto, prosím, oklamat nekalý-
mi praktikami obchodních zá-
stupců některých konkurenč-
ních zdravotních pojišťoven. Ti 
nepravdivě informují o našich 
službách či naší údajně svízelné 
ekonomické situaci a současně 
se snaží naše klienty přeregis-
trovat k jiné zdravotní pojišťov-
ně. Pojištěnce VZP ČR tito „ná-
boráři“ často navštěvují dokon-
ce doma a vyvíjejí na ně nepa-
třičný nátlak. Těmto praktikám 
se budeme razantně bránit a 
připravujeme konkrétní právní 
kroky k zamezení dalšího obtě-
žování našich pojištěnců a šíře-
ní nepravdivých informací, kte-
ré nás poškozují. Nenechte se 
jimi ovlivnit, protože i „nezávaz-
ný“ podpis je podle nového zá-
kona právně relevantní a nelze 
jej odvolat. K 1. lednu 2014 by 
tak podvedeným klientům VZP 
ČR hrozila nechtěná změna do-
savadní zdravotní pojišťovny. 

VZP ČR nasmlouvala pro letoš-
ní rok zdravotní péči ve všech 
smluvních zdravotnických za-
řízeních a tím zajistila dostup-
nou a komplexní zdravotní péči 
všem našim klientům. 

V rámci dalšího zkvalitnění na-
šich služeb bych Vás rád upo-
zornil i na benefi ty, které Vám 
nabízíme.

Využívat můžete i následující 

výhody: 

• Zdravý život – příspěvek až 

1 500 Kč ročně pro pojištěn-

ce od 15 let, kteří jsou členy 
Klubu pevného zdraví, na po-
hybové či rehabilitační aktivi-
ty a očkování nehrazené z ve-
řejného zdravotního pojiště-
ní. Nově vás navíc odměníme, 
pokud vaše dítě ve věku do 15 
let absolvuje preventivní pro-
hlídku u stomatologa (www.
vzp.cz/zdravy-zivot) 

• Zdravá rodina – příspěvek 

až 500 Kč ročně pro pojiš-

těnce do 14 let (včetně) na 
očkování nehrazené z veřej-
ného zdravotního pojištění, 
fi xní rovnátka či kurz plavání 
(www.vzp.cz/zdrava-rodina)

• Bezlepková dieta – příspě-
vek až 6 000 Kč ročně na ná-
kup bezlepkových potravin 
pro klienty do 26 let (nezao-
patřené dítě – student) s dia-
gnózou celiakie. Příspěvek je 
vyplácen čtvrtletně do částky 
1 500 Kč (www.vzp.cz/bezlep-
kova-dieta)

• Mořský koník – léčebně-
ozdravný pobyt pro děti ve 
věku 6 až 17 let (včetně) trpí-
cími vybranými chronickými 
onemocněními (www.vzp.cz/
morsky-konik)

• Bezplatný vstup do Klubu 

pevného zdraví = možnost 
čerpat slevy u vybraných celo-
státních či regionálních part-

nerů VZP a tím ušetřit tisíce 
korun (www.vzp.cz/kpz)

• Baby klub a VZP výbavička 
– slevy díky Sphere kartě a vý-
hodné nákupy v cca 9 000 ob-
chodech v celé ČR a DVD rád-
ce získáte při registraci vašeho 
právě narozeného miminka 
na klientském pracovišti VZP 
(www.baby-klub.cz)

• Voucherové programy na 

vybraná očkování, díky kte-
rým můžete ušetřit tisíce ko-
run při ochraně proti chřipce, 
žloutence, klíšťové encefaliti-
dě nebo rotavirům 

• Využití on-line komunikace 
prostřednictvím iPodatelny – 

Portálu VZP ČR, který v někte-
rých situacích úplně nahrazuje 
návštěvu pracoviště VZP ČR.

10% sleva pro všechny pojiš-

těnce VZP ČR, 20 % sleva pro 

členy KPZ:

• Cestovní pojištění 

• Úrazové pojištění

30% sleva pro studenty - pojiš-

těnce VZP ČR

• Cestovní pojištění

20% sleva pro členy Klubu 

pevného zdraví

• Úrazové pojištění

•  Zdravotní pojištění PATRON

Bezpříspěvkoví dárci krve a 

dárci kostní dřeně

• zdarma pojištění léčebných 

výloh na max. 35 dní za 1 ka-
lendářní rok nebo zvýhodně-
né roční cestovní pojištění pro 
opakované pobyty v cizině 

VZP, základní stavební kámen
zdravotního pojištění

Více informací o službách Všeobecné zdravotní pojišťovny najdete na 
stránkách www.vzp.cz. V případě jakýchkoli pochybností se obracejte, 
prosím, na nejbližší pracoviště VZP ČR nebo na infolinku 952 222 222. 

Studenti Střední průmyslové 
školy Ostrov se prosadili na sou-
těžní přehlídce studentských pra-
cí, která byla věnována alterna-
tivním energiím, energetickým 
úsporám a  snižování emisí v  do-
pravě. Přehlídka byla součás-
tí celostátní konference projektu 
„Enersol 2013“, která se uskuteč-
nila v Chebu.

Nejvíce na sebe upozornil Pe-
tr Řehák, jehož práce nazvaná 
„Úspory v  energetice nástrojem 
virtuální instrumentace“ získala 
3. místo v jedné ze tří soutěžních 
kategorií - Enersol a  praxe. Oce-
něný student se ve své práci zabý-

val řešením úspor elektrické ener-
gie na SPŠ Ostrov. 

Skvělé umístění mu zajistilo po-
stup do mezinárodního kola sou-
těže, které se uskutečnilo 18. a 19. 
dubna v Táboře (po uzávěrce toho-

to vydání).
Ve stejné kategorii pak další stu-

dent ostrovské školy, David Ši-
mandl, obsadil v konkurenci dva-
advaceti soutěžících 15. místo 
s prací „Aplikace vodíku“.

Právě studentské práce jsou stě-
žejní aktivitou projektu „Enersol 
2013“. Jejich zpracování a násled-
ná prezentace ve škole, na veřej-
nosti, krajské, celostátní či mezi-
národní konferenci nejlépe vysti-
hují program environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty. Mi-
mo to jsou v rámci projektu pořá-
dány odborné semináře, exkurze 
a praxe.

SPŠ Ostrov má studenta v mezinárodním kole 

Vyšší odborná škola v  Chebu 
obsadila 3. místo v celorepubliko-
vé soutěži VoškaRoku.cz, kterou 
organizuje Česká studentská unie 
(ČeSU). Soutěž srovnává vyšší od-
borné školy v  zemi podle důleži-
tého kritéria - pohledu studenta 
VOŠ. Chebská škola se tak vyso-
ko v žebříčku umístila jako jediná 
z regionu.

„Na výsledek celorepubliko-
vého hlasování jsme velmi pyš-
ní. Vnímáme ho jako velkou po-
chvalu ze strany našich studentů 
i  proto, že žádná jiná VOŠ v  na-
šem kraji v  soutěži nebodovala. 
Máme radost, že intenzivní práce 
celého týmu pedagogů nám při-
nesla takový úspěch. Být třetí ze 

177 vyšších odborných škol v ze-
mi je skvělé,“ radovala se z umís-
tění v žebříčku zástupkyně ředite-
le VOŠ Cheb Lucie Poláková.

Studenti hodnotili vyšší od-
bornou školu v  Chebu mimo ji-
né z pohledu schopnosti vyučují-
cích zajímavě vyložit látku. Nebo 
jestli je škola dostatečně prakticky 
připravila na vstup do pracovního 
procesu či jaké mají možnosti za-
pojení do studentských projektů 
na škole. A nebo jestli jsou vyučo-
vané předměty na škole zajímavé. 

Tato kritéria považuje ČeSU za 
zásadní, podle studentské unie 
přímo vypovídají o  kvalitě da-
né vyšší odborné školy. Unie tím 
chce středoškolákům pomoci v je-

jich rozhodování, na jaké vyšší 
odborné školy se mohou hlásit.

Chebská SZŠ a VOŠ je mimo ji-
né iniciátorem mnoha společen-
ských a  komunitních projektů. 
Založila tradici „Jarmarků rados-
ti“ (20. dubna se uskutečnil již 6. 
ročník) a  spoluorganizovala dva 
velké benefi ční koncerty skupiny 
Th e Tap Tap. 

Ve spolupráci s  Karlovarským 
krajem pak vloni v červnu zorga-
nizovala kulturně-osvětový fes-
tival PATAFEST v  Domově pro 
osoby se zdravotním postižením 
PATA u Hazlova. Jeho druhý roč-
ník, na kterém již studenti pracují, 
se uskuteční 23. června.

Václav Fikar

VOŠ Cheb je 3. v celostátním žebříčku 

Kamil Chudačík, student 3. roč-
níku oboru Stavebnictví na ISŠ-
TE Sokolov, zaujal svou prací od-
bornou porotu a  v  česko-sloven-
ském kole 3. ročníku soutěže Vec-
tor King získal skvělé 3. místo. Do 
fi nále Kamila vybrala odborná 
porota na základě jeho zaslaného 
portfolia.

Soutěž Vector King je určena žá-
kům středních škol, kteří se zají-

mají o modelování v programech 
typu CAD. Vektorová grafi ka 
a podpůrné programy pro tvorbu 
modelů a  sestav jsou podstatnou 

částí technického vzdělávání. 
„V  česko-slovenském kole po-

rota hodnotila kompozici, nároč-
nost a  propracovanost návrhu 
a  nakonec originalitu a  inovaci. 
Ve fi nálovém kole soutěžící zpra-
covávali grafi ckou práci na zákla-
dě vybraného tématu, přičemž na 
její vypracování měli časový limit 
šest hodin,“ vysvětlil Pavel Janus, 
ředitel ISŠTE Sokolov.

Národní úspěch studenta ISŠTE Sokolov
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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

Do Varů míří půlmaraton
Už přes jeden tisíc běžců se při-

hlásilo k účasti v historicky 1. roč-
níku Mattoni 1/2Maratonu v Kar-
lových Varech. Kapacita závodu, 
který startuje 25. května v  18 ho-
din, je 1 800 běžců. 

„Téměř polovina přihlášených 
je z Karlovarského kraje, následu-
je Praha, Ústecký a  Středočeský 
kraj. Třetinu přihlášených tvoří že-
ny,“ informovala Veronika Honso-
vá z organizačního týmu.

Jak řekla, karlovarský Matto-
ni půlmaraton mohou závodní-
ci absolvovat v  různých délkách 
tras. Vedle celého půlmaratonu 
(21,0975 km) mohou běžet ve čtyř-
členné štafetě, kdy první tři absol-
vují trať po pěti kilometrech, po-
slední běží zbývajících 6,0975 km. 

„Nebo si trať mohou rozdělit do 
dvou úseků v  závodě 2RUN, kdy 

první z dvojice běží deset kilome-
trů a  druhý 11,0975 km. Pokud 
vám chybí kolega do 2RUN či šta-
fety, můžete využít naší nové služ-
by Spoluběžci, kde si svého parťáka 
do závodu najdete,“ uvedla.

Mattoni 1/2Maraton Karlovy Va-
ry je součástí RunCzech běžecké 
ligy, která tvoří prestižní běžecký 
žebříček, umožňující poměřit své 
výsledky s ostatními běžci v kate-
goriích podle pohlaví, věku a pře-
devším unikátní rozdělení podle 
profesí.

Jaká bude trasa závodu?
Na více než 21 kilometrů dlou-

hou trať závodníci vyběhnou od 
pošty v  centru města. Závodní-
ci poběží Zahradní ulicí na Mlýn-
skou kolonádu, přes Starou lou-
ku až ke Grandhotelu Pupp, od-

kud se budou vracet po druhé stra-
ně kolonády. Tedy přes Divadelní 
náměstí, okolo vřídla až k  mostu 
17. listopadu. „Běžci dále absolvu-
jí část okruhu v Tuhnicích, kde po-
běží po ulicích Západní, Šumavská 
a Moskevská a po třídě T. G. Masa-
ryka,“ popsala závodní trasu Hon-
sová. 

Co se ve Varech poběží?

Mattoni 1/2Maraton:
21,0975 km, jednotlivci
Mattoni 1/2Maraton:
3 × 5 km + 1 × 6,0975 km, štafeta
2Run:    10 + 11,0975 km, štafeta
Mattoni Rodinný běh: 3 km (běh 
určený rodinám s  dětmi, který 
startuje dvě hodiny před hlavním 
závodem).

Václav Fikar 

 Pád na studený trávník vyčerpá-
ním, popadání dechu, propocená 
trička. Kdo by chtěl tvrdit, že stře-
doškoláci nedokáží dát do sportu 
úplně všechno, šeredně by se mý-
lil. Krajské kolo již 17. ročníku Ju-
niorského maratonu, které se bě-
želo 8. dubna v centru Karlových 
Varů bylo atraktivním závodem, 
ve kterém studenti běželi na hra-
nici možností.

Do štafetového závodu na mara-
tonské trati pro desetičlenná druž-

stva se přihlásilo devět středních 
škol, na trať jich ale nakonec vy-
běhlo jen sedm. První čtyři týmy 
přitom dosáhly výborných časů!

Pořadí:
1. První české gymnázium K. Vary
                                                      – 02:53:36
2. Gymnázium Ostrov               – 02:55:34
3. SOŠ pedagogická, gymnázium,
                    VOŠ Karlovy Vary  – 02:56:57
4. Gymnázium Cheb                  - 02:57:00
5. SOŠ Logistická a SOU Dalovice
                                                         - 03:16:09
6. Střední škola živnostenská Sokolov
                                                             - 03:27:18
7. SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary     - 03:27:47

„První dvě školy postupují do ce-
lostátního fi nálového kola a pobě-
ží štafetový závod na Volkswagen 
Maratonu Praha, který se koná 
12. května. Všechny fi nálové týmy 
jsou přitom zařazené do slosová-
ní o hlavní cenu – výlet pro všech-
ny do Bruselu,“ uvedla pro Krajské 
listy Veronika Honsová z pořáda-
jícího týmu.                   Václav Fikar

Zima a maximální nasazení. To byl Juniorský maraton 

Momenty Juniorského mara-

tonu  v Karlových Varech. Vle-

vo dole vítězné družstvo s po-

hárem, který studenti převza-

li z rukou hejtmana Josefa No-

votného. 

         Všechna fota:  Václav Fikar

Kůň z Ašska
vítězí v Americe

Kobylka Agnes z rodného ran-

če v Hranicích u Aše (chovate-

le koní Václava Slouky), která 

má nový domov v  americkém 

Oregonu, získala se svou mla-

dou majitelkou Annikou F. ce-

nu Kalifornie 2012. Hned poté 

dorazila z USA do Hranic u Aše 

zpráva: Annika with Agnes just 

won grand champion in the li-

mited eq down in Thermal Ca-

lifornial. Very exciting!                                         
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