
SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
vstup do nového roku vždy 

provázejí očekávání a  odhady 
toho, co přinesou následující 
měsíce. Jen na nás ale zůstává, 
zda bude rok 2014 lepší a méně 
bouřlivý, než ten předchozí.

Vedení Karlovarského kraje 
bude i  letos pokračovat v  plá-
nech, které by měly usnadnit 
a  zpříjemnit život všem lidem 
v regionu. 

Připravujeme proto nejen řa-
du velkých projektů, o kterých 
mnohokrát byla řeč. Podstat-
né pro nás ale také je posilo-
vat spolupráci s  obcemi nebo 
podporovat zájmová sdružení. 
V  krajském rozpočtu jsme vy-
členili příspěvky pro rybáře, za-
hrádkáře i chovatele. Spolupra-
covat budeme nadále s okresní-
mi mysliveckými spolky. 

Každoročně také sleduji vče-
laře, kteří přicházejí na krajský 
úřad se žádostmi o  příspěvky, 
a s radostí mohu říci, že zájem 
i  těch mladších o  tuto užiteč-
nou zálibu stále stoupá. V  po-
sledních letech se počet mla-
dých včelařů v  regionu zvýšil 
o několik desítek.  Loni jsme na 
podporu včelařů původně při-
pravili v krajském rozpočtu 800 
tisíc korun, na základě velkého 
počtu žádostí jsme pak ještě do-
taci o  více než 400 tisíc korun 
navýšili. 

Náš kraj bohužel patří ve sta-
tistikách k těm, kde se vyskytuje 
vysoké procento onkologických 
onemocnění. Aby takto nemoc-
ní pacienti měli lepší péči a ne-
museli ve špatném zdravotním 
stavu vyhledávat pomoc v Plz-
ni nebo ještě vzdálenějších ne-
mocnicích, zahájíme v  tomto 
roce přestavbu prostor v cheb-
ské nemocnici, kam se sou-
středí onkologická péče v  kra-
ji, abychom tam mohli umístit 
nový moderní lineární urych-
lovač, díky kterému bude léčba 
mnohem šetrnější.

Klidné dny v roce 2014   přeje   
váš hejtman    

              Josef Novotný, hejtman 
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Pocházím z Prahy, jsem 
ale patriot Sokolova  

Lidé, kteří denně  
zachraňují naše životy
Nový seriál Krajských listů představuje ty, kteří za-
chraňují lidské životy v našem regionu.   více strana 6

Rozhovor s Jaroslavou Hernadyovou, osobností roku 
2013 v Karlovarském kraji.                                 více strana 4

Sportovec 
Karlovarského kraje 
Nominujte jednotlivce i  kolektivy v  dalším ročníku 
sportovní ankety.                 anketní lístek na straně 10

Měla se narodit až 6. ledna, na-

konec ale na svět přišla dřív. Za 

plného rachotu petard, dělobu-

chů a ohňostrojů. Osmačtyřicet 

centimetrů dlouhá Mia Singero-

vá z Hazlova se narodila v cheb-

ské nemocnici 1. ledna, jen šest 

minut po silvestrovské půlno-

ci. Je tak prvním miminkem ro-

ku 2014, narozeným v Karlovar-

ském kraji.  A jako taková obdr-

žela od Karlovarského kraje šek 

na deset tisíc korun. 

„Je to určitě příjemný dárek. Co 
za něj pořídíme, ještě nevím. Mu-
síme vše prodiskutovat s přítelem, 
rozhodně ale koupíme něco pro 
malou,“ poděkovala matka Mii 
Andrea Hanišáková za fi nanční 
dar, který jí předal hejtman Karlo-
varského kraje Josef Novotný. Spo-
lu s  šekem obdržela i  dvě kytice. 
Od hejtmana a zaměstnanců gyne-
kologicko-porodnického oddělení 
chebské nemocnice. 

Mia se narodila s porodní váhou 
2,6 kilogramu, měřila 48 centimet-
rů. Její otec Michal Singer byl u po-
rodu, i když si k němu musel zcela 
neplánovaně odskočit z práce. 

„Pracuje jako číšník, po porodu 
se do práce znovu vrátil,“ smála se 
Andrea Hanišáková.

                                     Václav Fikar

Vítej, Mio. Rok 2014 trval přesně šest minut
a v Chebu už koupali prvního občánka roku 

Hejtman Josef Novotný předává Andree Hanišákové, matce prvního miminka roku 2014 v kraji, kytici a šek Karlovarského kraje na de-
set tisíc korun. Rodiče použijí peníze na nákup věcí pro dcerku.                                                                                                                        Foto Václav Fikar

Zdravý rozum zvítězil. Po rych-

lostní silnici R6 Praha-Karlovy 

Vary-Cheb se přece jenom bu-

de jezdit ve čtyřech pruzích. 

Úsporná varianta se střídavým 

třípruhem, o které začalo mi-

nisterstvo dopravy vloni neče-

kaně hovořit, by tak měla být 

defi nitivně pohřbena.   

„Během návštěvy zástupce mi-
nisterstva dopravy v  Karlovar-
ském kraji jsme se ohradili pro-
ti tomu, aby se v některých čás-
tech R6 jezdilo ve střídavém tří-
pruhu, což považujeme za pro-
vizorní řešení, zcela nekomfort-
ní pro řidiče. Jsem rád, že se po-
dařilo plán ministerstva změnit. 
Ministerstvo dopravy také pod-
le dohody zařadilo stavbu úseku 
Nové Strašecí–Řevničov, obchvat 
Řevničova a první etapu obchva-
tu Lubence k fi nancování za po-
moci evropských peněz, tedy 
z  Operačního programu Dopra-
va II,“ informoval hejtman Josef 
Novotný.

Ministerští úředníci se rozhod-
li doplnit a  aktualizovat studii 
technického řešení a  efektivity 
dostavby rychlostní komunika-
ce R6 po podnětu hejtmana Jose-
fa Novotného. Po úpravě studie 
pak centrální komise minister-
stva dopravy (MD ČR) rozhodla, 
že „eršestka“ od Karlových Varů 
do Nového Strašecí povede pod-
le původního předpokladu. Te-

dy ve čtyřpruhu a ve dvou typech 
šířkového uspořádání. 

Komise vybrala jednu z variant 
aktualizované studie, která počí-
tá se souborem staveb od napoje-
ní na stávající R6 u Nového Stra-
šecí až po Olšová Vrata. Stavět 
se bude po etapách, kterým bu-
dou předcházet výkupy pozemků 
a příprava staveb. 

O  rozhodnutí centrální komi-
se MD ČR byli informování i sta-
rostové dotčených obcí na trase. 

„V příštích měsících požádáme 
o  písemnou informaci minister-
stva dopravy a  Ředitelství silnic 
a dálnic ČR (ŘSD) o výkupu po-
zemků a  přípravě staveb. Po ro-
ce od našeho posledního setká-
ní s  představiteli ministerstva 
dopravy, které se konalo letos 
na podzim, by se měla na zákla-
dě dohody s  MD ČR uskutečnit 
schůzka, během níž vyhodnotíme 
postup dostavby,“ dodal hejtman.

Budoucí rychlostní silnice R6 
Praha-Karlovy Vary-Cheb, kte-
rá je proslulá odkládáním star-
tů výstavby jednotlivých úse-
ků (připomeňme si, že podle vů-
bec původního záměru ŘSD mě-
la být R6 kompletně dokončena 
už v roce 2012), je čtyřpruhá za-
tím jenom mezi Chebem a Kar-
lovými Vary a  pak mezi Pavlo-
vem a Prahou, kde se na dálniční 
křižovatce v Praze-Řepích napo-
juje na Pražský okruh. 

                    (pokračování na str. 3)

Na Prahu ve čtyřech pruzích, 
potvrdilo ministerstvo

Jeden hrací arch a v něm ale-

spoň pět samolepek z navští-

vených hradů a zámků v Karlo-

varském kraji plus samolepku 

z krajského muzea nebo gale-

rie. Podmínky soutěže „S památ-

kami Karlovarského kraje“ splni-

lo v roce 2013 dvaapadesát mi-

lovníků historických pamětihod-

ností z téměř celých Čech. Na 

čtyři z nich se pak usmálo štěs-

tí při losování a od Karlovarské-

ho kraje obdrželi hodnotné ce-

ny. Akorát před Vánocemi.

Vítěz GPS navigace, Martin Čer-
ný z  Prahy, měl na seznamu pě-
ti navštívených památek v  Karlo-
varském kraji také státní zámek ve 
Valči.

„Nejvíc se mi líbilo právě tam,  
protože mám čtyřletou dcerku, 
s níž jsme se mohli volně pohybo-
vat v celém areálu zámku a navštívit 
i  výstavu panenek a  kočárků,“ ře-
kl. Jak Martin Černý dodal, do Kar-
lovarského kraje jezdí z Prahy pra-
videlně, narodil se totiž v  Marián-
ských Lázních.

Štěstí se při losování usmálo i na 
gymnazistku Adélu Soulkovou 
z Bezdružic na Tachovsku, která vy-
hrála mobilní telefon.

„Při návštěvě hradu v  Lokti nám 
nabídli možnost účastnit se soutě-
že, tak jsme toho využili a jeli jsme 
se podívat ještě na Hartenberg, do 
Chyše, Valče a do Bečova,“ vyjme-
novala památky, které si v roce 2013 

v našem regionu prohlédla. 
Dalšími dvěma vylosovanými ví-

tězi byli Tomáš Veselý a Lukáš Vr-
zal.

Soutěž „S  památkami Karlovar-
ského kraje“ se konala v hlavní tu-
ristické sezóně, konkrétně od červ-
na do října loňského roku. Prá-
vě v  tomto období mohli turis-
té v  navštívených památkách, mu-
zeích a  galeriích regionu sbírat sa-
molepky a vlepovat je do soutěžní-
ho archu. Samolepky byly k dostání 
na zámku Chyše, na hradě a  zám-
ku Bečov, na hradech Loket, Va-
leč a Hartenberg a na zámku Kynž-
vart. A dále v Galerii fotografi e G4 

v Chebu, v Galerii výtvarného umě-
ní v Chebu, Galerii umění v Karlo-
vých Varech a  v  muzeích v  Karlo-
vých Varech, Chebu a v Sokolově. 

„Lidé se touto cestou nejen se-
známí s  našimi krásnými památ-
kami, ale k  tomu navíc mají mož-
nost získat zajímavé výhry,“ připo-
mněl krajský radní pro oblast kul-
tury Oleg Kalaš s tím, že po minu-
lých ročnících se soutěž uskuteč-
ní také v  roce 2014. „O  vyhlášení 
nového ročníku soutěže bude Kar-
lovarský kraj informovat na svých 
internetových stránkách i  v  Kraj-
ských listech,“ dodal. 

                                    Václav Fikar

Nejvíce se mi líbilo ve Valči, řekl
jeden z vítězů turistické soutěže 

Krajský radní pro oblast kultury Oleg Kalaš předal vylosovaným 

výhercům turistické soutěže „S památkami Karlovarského kraje“ 

ceny Karlovarského kraje.                                                                             Foto KÚ
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Krajský úřad Karlovarské-
ho kraje nabídl mladým lidem 
možnost vyzkoušet si práci asis-
tenta na jednotlivých odborech. 
Praxe probíhají v rámci projek-
tu „Šance pro mladé v Karlovar-
ském kraji“. 

Bližší informace o  projektu 
nám poskytl ředitel Krajského 
úřadu Karlovarského kraje Ro-
man Rokůsek.

Můžete nám říci, o  jaký pro-
jekt se jedná?

Projekt „Šance pro mladé v Kar-
lovarském kraji“ realizuje obec-
ně prospěšná společnost bfz na 
základě zadání Krajské pobočky 
Úřadu práce v Karlových Varech. 

Projekt je spolufi nancován Ev-
ropským sociálním fondem pro-
střednictvím Operačního progra-
mu Lidské zdroje a zaměstnanost 
a  státním rozpočtem České re-
publiky.

Jaké jsou cíle projektu?
Hlavním cílem projektu je kom-

binací poradensko-vzdělávacích 
aktivit a praxí zvýšit zaměstnatel-
nost mladých lidí v Karlovarském 
kraji. Účastníci projektu získají 
nové znalosti a dovednosti, které 
jim napomohou získat uplatnění 
na trhu práce.

Pro koho je projekt konkrétně 
určený?

Do projektu se mohou zapojit 
uchazeči o zaměstnání do 30 let, 
kteří jsou v  evidenci Úřadu prá-
ce déle než 5 měsíců, mají mini-
málně úplné střední vzdělání a je-
jich celková doba odborné praxe 
nedosáhla po úspěšném ukonče-
ní studia 2 let. 

Kolik účastníků projektu je 
u vás na praxi a jak dlouho pra-
xe probíhá?

V předchozím období jsme tím-
to způsobem zapojili do pracov-
ního procesu dva účastníky pro-
jektu. Nyní dostali příležitost dal-
ší tři. Praxe probíhají čtyři měsí-
ce, přičemž případné prodloužení 
praxe je řešeno dodatkem smlou-

vy.

Co všechno se u  vás účastníci 
projektu naučí?

Účastníci projektu získávají 
praxi například při archivaci do-
kumentů, kopírování podkladů 
nebo provádění úkonů prostřed-
nictvím datových schránek. Po-
dílejí se i na zajištění odborných 
agend výkonu samostatné působ-
nosti.

Jak byste ohodnotil projekt?
S tímto projektem máme velmi 

dobré zkušenosti. Jeden z  účast-
níků projektu se dokonce osvěd-
čil natolik, že na krajském úřadě 
získal práci.

Ředitel krajského úřadu informuje:
Na krajském úřadě mohou mladí lidé získat praxi

Roman Rokůsek

VY SE PTÁTE, HEJTMAN ODPOVÍDÁ

Dobrý den, pane hejtmane,

hodně se v poslední době mluví o nemocnicích nejen v našem kra-

ji, ale i v celé republice, a hlavně o úhradové vyhlášce. Chci se Vás 

zeptat, jak to bude dál od příštího roku s  nemocnicí v  Karlových 

Varech a  v  Chebu? Jestli se fi nancování od pojišťoven zlepší. Bo-

jím se, abychom nemuseli jezdit do nemocnice do jiného kraje, ja-

ko např. Ústeckého či Plzeňského. Jestli jako doposud budou fun-

govat všechna oddělení? Bude z KKN a.s.  příspěvková organizace? 

A bude to lepší, když bude nová vláda ČSSD a  bude ministr zdravot-

nictví z ČSSD? Mockrát Vám děkuji za Vaši odpověď a přeji hodně 

úspěchů.                                                                                                       T. Zemanová

Dobrý den, paní Zemanová,
v žádném případě nedojde k tomu, aby obyvatelé Karlovarského kra-
je museli jezdit někam jinam, pokud se k tomu sami nerozhodnou. 
Oddělení budou fungovat tak, jak doposud fungovala. Nicméně chá-
pu Vaše obavy, protože situace v  nemocnicích skutečně není opti-
mální. Ačkoliv by problémy nemocnic měl v prvé řadě řešit stát, dlou-
hodobě tak nečiní! Z tohoto důvodu musel Karlovarský kraj přijmout 
taková opatření, aby chod Karlovarské krajské nemocnice alespoň 
částečně stabilizoval. Základní kapitál nemocnice navýšil o 32 milio-
nů korun a nemocnice obdržela nepeněžitý dar v podobě pozemků.
Pokud se jedná o výhled do budoucna, tak návrh úhradové vyhlášky 
pro rok 2014 je sice lepší než pro tento rok, ale z prvotních odhadů, 
které máme k dispozici, nelze předpokládat, že dojde k takovému ná-
růstu plateb od zdravotních pojišťoven, aby se nemocnice dostaly ze 
ztrátových čísel. V této souvislosti jsme se na listopadovém zasedá-
ní Zastupitelstva Karlovarského kraje dohodli, že necháme zpracovat 
koncepci zdravotnictví v Karlovarském kraji. Ta by měla nastínit další 
vývoj akutní lůžkové péče v regionu a podmínky, za kterých je mož-
né provozovat stávající zdravotnická zařízení. 

STRUČNĚ Z REGIONU

  Město Jáchymov se zřejmě zbaví další ruiny. Zchátralou budovu 
Medika, která do roku 1989 sloužila jako sklad léčiv, nedávno koupi-
lo v dražbě za 87 tisíc korun, aby ji mohlo odstranit. Demolice ruiny se 
zřejmě uskuteční v roce 2014, vloni Jáchymov poslal k zemi i zchátralý 
Hornický dům v cenru města.
   
 Osm set milionů korun na straně výdajů, necelých sedm set milionů 
na straně příjmů. Takový je rozpočet města Chebu na rok 2014. Pokud 
jde o výdaje, celých šedesát milionů korun investují v Chebu do roz-
šíření průmyslové zóny. Přibližně 18 milionů utratí město za výstav-
bu vodovodu a kanalizace do Horních Dvorů a k letišti. Patnáct milio-
nů korun budou stát opravy bytů a nebytových prostor, sedmnáct mi-
lionů pak celoplošné opravy komunikací - ulic Dukelská, Svobody, Ke 
Křížům, Všebořská, Horní, K Dolinám, Sluneční, K Letišti nebo Tichá.

 Od ledna 2014 došlo v Karlových Varech ke změnám v trasách a za-
stávkách městské hromadné dopravy. Na seznamu řady změn je napří-
klad zrušení linky číslo 10 a obnovení linky číslo 14. Změn se dočkal 
jízdní řád linky číslo 13, kde došlo k prodloužení některých spojů z ko-
nečné na sídliši až na Letnou. Po trase Garáže MHD -Tržnice - Dolní 
nádraží začala jezdit nová linka číslo 18. 

 Karlovarské zastupitelstvo přijalo rozpočet města na rok 2014 s pří-
jmy 1,046 miliardy a výdaji 1,148 miliardy. Schodek ve výši 101,8 mili-
onu korun pokryje financováním z vlastních zdrojů nebo z dotací, kte-
ré město očekává po dokončení projektů. Mezi největší investice v Kar-
lových Varech bude patřit stavba haly pro míčové hry a centra zdraví 
a bezpečí, na které má město v rozpočtu vyčleněno 71 milionů, pokra-
čovat bude i revitalizace Staré Role, kam poteče 14,4 milionu korun. 

Žádají 6,7 miliardy, získat ale 

mohou jen 5,3 milionu ko-

run. Zájem o evropské dota-

ce z Regionálního operačního 

programu (ROP) Severozápad 

předčil na konci roku 2013 

všechna očekávání. Ne všichni 

žadatelé proto získají na plá-

nované projekty unijní dotaci.

„Je jasné, že nebude možné 
uspokojit všechny žadatele, ale 
pro ROP Severozápad je ten-
to převis na straně zájemců dob-
rá zpráva. Podpořeny budou nej-
lépe hodnocené projekty. Záro-
veň se potvrdily naše předpokla-
dy a výstupy z šetření absorpční 
kapacity,“ uvedl předseda Regio-
nální rady Petr Navrátil.

Objem požadovaných dotací 

přesahuje množství peněz, které 
jsou pro dané typy projektů k dis-
pozici, prakticky ve všech oblas-
tech podpory. 

Například střední a  malá měs-
ta z  Karlovarského a  Ústeckého 
kraje požádala v  rámci Oblasti 
podpory 1.2 Podpora revitaliza-
ce a  regenerace středních a  ma-
lých měst o  1,3 miliardy korun. 
Malé obce pak v Oblasti podpory 
2.2 předložily projekty zaměřené 
na zlepšení fyzické infrastruktu-
ry za přibližně 630 milionů. 

Do výzvy pro oblast podpory 
3.1 Rozvoj dopravní infrastruk-
tury regionálního a nadregionál-
ního významu byly podány žá-
dosti za téměř 2,8 miliardy korun 
(včetně samostatné výzvy pro ob-
chvaty). 

Žadatelé chtějí z ROPu 
více než 6,5 miliardy

104 469. Číslo, které znamená 

počet odbavených pasažérů na 

karlovarském letišti v roce 2013. 

Letiště u krajského města tím 

opět nejen překonalo stotisíco-

vou hranici, ale mírně vylepšilo 

i dosavadní rekord v počtu od-

bavených cestujících v jednom 

kalendářním roce.  

„Rok 2013 se stal dalším úspěš-
ným rokem ve fungování meziná-
rodního letiště v Karlových Varech. 
Opět byla překonána hranice 100 
000 odbavených cestujících v  jed-
nom roce, a to i přesto, že v průbě-
hu roku došlo k výpadku dvou li-
nek – společnosti Rossiya do Sankt 
Petěrburgu a společnosti České ae-
rolinie do Samary. Tato skutečnost 
tak potvrzuje setrvalý zájem o pří-
má letecká spojení. Výpadek ces-
tujících na těchto dvou linkách byl 
totiž zcela kompenzován nárůstem 
počtu cestujících na tradičních lin-
kách, zejména na lince z/do Mosk-

vy. Z hlediska Karlovarského kraje 
je však klíčové, že prakticky všich-
ni cestující následně pobývají v na-
šem regionu, a  tím významně na-
pomáhají rozvoji turistického ru-
chu, ekonomiky a udržení zaměst-
nanosti,“ řekl náměstek hejtmana 
Petr Navrátil.

Stabilně nejvýznamnější pozici 
si drží linka z/do Moskvy, jejíž po-
díl se zvýšil na zhruba 68 % z cel-
kového počtu odbavených cestují-
cích. Následují linky do Sankt Pe-
těrburgu a  Jekatěrinburgu. Kromě 
pravidelných linek tradičně fungo-
vala během letní sezóny chartero-
vá linka do Antalye, kterou využilo 
1229 cestujících. 

Karlovarské letiště předpokládá 
i letos mírný nárůst počtu odbave-
ných cestujících. Během roku totiž 
bude zavedeno charterové  spojení 
z  německého Düsseldorfu, což je 
společný projekt Lázní Františko-
vy Lázně, a. s., Karlovarského kra-
je a německé společnosti Euromed.

Letiště hlásí rekord,
odbavilo víc cestujících

Příjmy ve výši 4,59 a výdaje 4,68 

miliardy korun. Tak vypadá roz-

počet Karlovarského kraje na 

rok 2014. Rozdíl tvoří splát-

ka jistiny a úroků jednoho úvě-

ru na předfi nancování projek-

tů s evropskou dotací, poníže-

ná o splátku jistin a úroků dvou 

dalších úvěrů a o splátky návrat-

né fi nanční výpomoci od minis-

terstva fi nancí.

„Většina našich příjmů krajským 
rozpočtem jenom prochází. My 
máme k  dispozici celkem asi 1,7 
miliardy korun,“ připomněl  kraj-
ský hejtman Josef Novotný s  tím, 
že z této částky míří asi 220 milio-
nů korun do školství, 130 milionů 
stojí kraj provoz záchranné služby 
a 700 milionů dopravní obslužnost 
a opravy krajských silnic.

Krajský rozpočet na rok 2014 sa-
mozřemě počítá s  podporou pro-

jektů, spolufi nancovaných z fondů 
Evropské unie. 

„Vzhledem k tomu, že bývalá vlá-
da ČR zrušila fi nanční spoluúčast 
státního rozpočtu na spolufi nanco-
vání projektů dotovaných z ROP Se-
verozápad, budeme se snažit dokrýt 
vlastními zdroji potřebné fi nanč-
ní prostředky,“ upozornil náměstek 
hejtmana Jaroslav Borka. Jak dodal, 
Karlovarský kraj nechce omezovat 
investice a počítá s realizací pláno-
vaných akcí ve všech oblastech. 

Proto v rozpočtu počítá s částkou 
448 milionů korun na předfi nan-
cování a  spolufi nancování pláno-
vaných projektů.

V  oblasti takzvaných „standard-
ních“ výdajů je rozpočet mírně 
přebytkový. To znamená, že v  ro-
ce 2014 bude kraj schopen svými 
vlastními příjmy pokrýt nejen vý-
daje odborů a příspěvkových orga-
nizací, ale i všechny splátky.

Krajský rozpočet neomezuje 
plánované investiceŘidiči by se v budoucnu mohli 

dočkat bezpečnější cesty z Kar-

lových Varů do Kyselky. Karlo-

varský kraj totiž nechá zajis-

tit skalní masívy proti sesuvům. 

Předpokládané náklady na akci, 

která bude realizována v rám-

ci Operačního programu Životní 

prostředí, dosáhnou zhruba ne-

celých 107 miliónů korun.

Karlovarský kraj chce nechat za-
bezpečit frekventovanou silnici 
do Kyselky, nad kterou se v úseku 
dlouhém asi dvanáct kilometrů ty-
čí nestabilní skalní masívy. 

„Silnice musela být kvůli padají-
címu kamení již několikrát uzavře-
na. Naštěstí se to obešlo bez zraně-

ní. Vzhledem k  tomu, že bychom 
neradi, aby se podobná situace 
opakovala, schválili jsme vyhláše-
ní výběrového řízení na zajištění 
skalních masívů,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro oblast dopravy Petr 
Navrátil.

Technické řešení spočívá v  pro-
vedení sanace na 29 místech. 
V rámci stavebních prací dojde ke 
kácení a mýcení, čištění zvětralého 
skalního povrchu, bourání nesta-
bilních bloků, plombování, kotve-
ní skalních bloků, uložení pevnost-
ních sítí a zajištění dopravně inže-
nýrských opatření, včetně obno-
vy poškozeného krytu komunika-
ce. Realizace prací by mohla začít 
již v březnu tohoto roku. 

Silnice z Varů do Kyselky 
bude bezpečnější

Náměstek hejtmana Jaroslav Borka  nad jednotlivými rozpočto-

vými kapitolami.                                                                                                Foto KÚ

Řidiči po čtyřpruhé R6, cyklisté nebo bruslaři po Cyklostezce Ohře. 
Už od jara 2014 si budou moci lidé vybrat, jak se budou pohybo-
vat mezi Karlovými Vary a Chebem. Zatímco dálnice je rychlej-
ší a logicky pohodlnější, na cyklostezce si dají pořádně do těla. Dí-
ky mírnému počasí pokračovala výstavba posledního úseku cyk-
lostezky z Chocovic do Chebu i v zimě, snímek zachycuje chystané 
přemostění Ohře nedaleko chebského sídliště Zlatý Vrch. 
                                                                                                    Foto Václav Fikar

Rok 2014 spojí K. Vary
s Chebem cyklostezkou

Pro milovníky regionálních dě-

jin vyšla kniha Václava Kotěšovce 

s názvem „Kraslická čítanka“. Kni-

ha je věnována nejenom lidovým 

krojům a tradicím na Kraslicku, 

ale také třeba přírodním krásám 

krušnohorské krajiny či historii 

místních podniků a škol.

Desítky let sbíral bývalý uči-
tel Václav Kotěšovec podklady pro 
svou knihu. O její vydání se pak za-
sloužil Svazek měst a obcí Kraslicka 

a vydavatelství AZUS Březová. Kni-
ha poutavou formou vypráví o  re-
gionální historii, kultuře, školství, 
zdravotnictví, hornictví apod. Čte-
náři se rovněž dozví něco více o vý-
robě hudebních nástrojů či rozkvě-
tu místních závodů. Nechybí ani ob-
rázky a fotografi e. 

Kniha Kraslická čítanka o  roz-
sahu více než 300 stran je už nyní 
k dostání v Kulturním a informač-
ním centru v Kraslicích za 320 ko-
run. 

Vyšla nová kniha
o historii Kraslicka

Prezident České republiky Miloš Zeman navštívil ve dnech 13.-15. 
ledna Karlovarský kraj. V rámci třídenního pobytu v regionu se setkal 
s představiteli kraje, navštívil porcelánku Thun v Nové Roli a podniky 
Lias Vintířov a OZAP Toužim. V Ostrově besedoval se studenty gym-
názia, v Jáchymově, Karlových Varech, Sokolově, Chebu a Žluticích 
s občany těchto měst. Pozdravil se také s obyvateli Bečova, kde si 
prohlédl relikviář sv. Maura.          Foto Stanislava Petele

Prezident Zeman 
v Karlovarském kraji
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Pavilon akutní medicíny Karlo-

varské krajské nemocnice v Kar-

lových Varech (PAM) oslavil rok. 

Co pacientům přinesl? Jakým 

způsobem proměnila stavba za 

zhruba 600 milionů korun kraj-

ské zdravotnictví?  

Podle představitelů Karlovarské 
krajské nemocnice (KKN) přispěla 
investice do moderní budovy ne-
jen k výraznému zlepšení prostře-
dí pro pacienty, ale stala se i nosite-
lem mnoha provozních změn, ze-
jména v oblasti akutní péče. Celko-
vě pak karlovarskou nemocnici ka-
tapultovala do 21. století.

„Asi největší posun znamena-
lo otevření PAMu v  oblasti akut-
ní péče. Skončily například překla-
dy pacientů k leteckému transpor-
tu na letišti, vzdáleném několik ki-
lometrů od města, protože nemoc-
nice získala vlastní heliport. Karlo-
vy Vary díky stavbě získaly i vlast-
ní magnetickou rezonanci a  řadu 
dalších pracovišť. Nejviditelnějším 
je nová Emergency, která zásadně 
změnila přístup k  akutním paci-
entům,” upozornil lékařský ředitel 
KKN Josef März.

Nové pracoviště slouží jako jed-
notné kontaktní i  vstupní místo 
pro záchrannou službu. Zajišťuje 
převzetí pacienta i rychlou a přes-
nou diagnostiku, případně zahá-
jení léčby, funguje tedy stejně jako 
v  moderních nemocnicích západ-
ní Evropy. Jen za první rok tak kar-
lovarská Emergency poskytla péči 
více než 40 tisícům pacientů.

Další významný posun v  pé-
či o  pacienty znamenalo vybudo-
vání centrálních operačních sálů 
v  PAM. Ty zahrnují celkem sedm 

pracovišť, která disponují nejmo-
dernější technikou, včetně digita-
lizace. Slouží nejen chirurgům, ale 
i  ortopedii, gynekologii, urologii, 
oddělení ORL a kardiologii. 

„Zásadní změnou je i  centrali-
zace jednotek intenzivní péče pod 
OARIM a koronární jednotku. Při-
nesla nejen vyšší efektivitu při po-
skytování péče, ale také zlepšení je-
jí úrovně díky funkčnímu systému 
konziliářů. Během roku jen skrz 
OARIM prošlo přes tři tisíce paci-
entů a z toho více než třetina byla 
zcela mimo spád Karlových Varů,” 
řekl März. 

Podle generálního ředitele Kar-
lovarské krajské nemocnice Pe-
tra Svobody je PAM především 
významným posunem na cestě 
k  vybudování krajské nemocnice 
v Karlových Varech. 

„Z provozu Pavilonu akutní me-
dicíny je zcela zřejmé, že karlovar-
ská nemocnice má významně na-
dregionální působnost. Částečně 
je to dáno historicky, z  větší čás-

ti ale investicemi do nemocnice 
v  posledních letech, díky kterým 
karlovarská nemocnice poskytu-
je nejširší spektrum péče v  regio-
nu a disponuje špičkovým technic-
kým vybavením. Některá její pra-
coviště navíc v regionu ani nema-
jí obdoby,” připomněl.

Jak dále Svoboda řekl, cílem 
KKN je soustředit v Karlových Va-
rech všechny klíčové obory s  tím, 
že ve zbývajících nemocnicích by 
měly být hlavně základní obory. 

„Předpokládá to další rozvoj 
komplexního onkologického cen-
tra, kardiocentra nebo iktové jed-
notky. To ale rozhodně nezname-
ná, že by se ostatní nemocnice ne-
měly dále rozvíjet. Například je 
připravena velká investice a  kon-
cepční řešení nemocnice v Chebu,” 
doplnil Svoboda. 

„Záměrem kraje bylo propo-
jit nemocnici do funkčního cel-
ku. Budeme pokračovat v její pod-
poře,“ uzavřel náměstek krajského 
hejtmana Miloslav Čermák.              

Novému pavilonu ve Varech je rok. 
Jak zlepšil úroveň zdravotnictví?

Zlepšení vybavení nemocnic, 

obnova vodovodů a kanalizací 

v obcích s příspěním kraje, bu-

dování nové cyklostezky, do-

končování oprav škol a domo-

vů pro seniory. Karlovarský kraj 

obrátil poslední list v kronice 

událostí roku 2013, ve kterém 

se vedení kraje snažilo uskuteč-

nit všechny naplánované akce.

V  uplynulých měsících dosta-
ly nemocnice v Karlových Varech, 
v Sokolově a v Chebu 700 nových 
lůžek a téměř stovku různých pří-
strojů, ať už to byly rentgeny, pří-
stroje pro plicní ventilaci nebo 
monitory životních funkcí. 

V červnu zasáhly české a morav-
ské regiony ničivé povodně. Ško-
dy v  našem kraji naštěstí nebyly 
tak významné, jako v  dalších ob-
lastech. „Pomohli jsme proto dvě-
ma nejvíce postiženým obcím na 

Litoměřicku a  každé z  nich jsme 
věnovali 200 tisíc korun,“ uvedl 
hejtman Josef Novotný. Kraj ta-
ké okamžitě z rozpočtu uvolnil 10 
milionů korun na likvidace škod 
na silnicích. 

Také vloni pokračovala tradič-
ní soutěž Vesnice roku. Vyhrála ji 
obec Hájek u  Ostrova, která byla 
na své vítězství náležitě pyšná. 

Na příspěvky do sportu a volno-
časových aktivit vynaložil kraj přes 
jedenáct milionů korun. Přispíval 
ale i  v  dalších oblastech. Celkem 
pět a půl milionu korun například 
udělil vlastníkům památek na je-
jich obnovu. 

„Téměř jedním milionem korun 
jsme podpořili údržbu lyžařských 
běžeckých tratí, například v  okolí 
Mariánských Lázní nebo Jáchymo-
va,“ upřesnil hejtman. Na obnovu 
lázní v Kyselce šlo půl milionu ko-

run. Pokračovaly ale i důležité in-
vestice. Vzniklo nové rehabilitač-
ní oddělení s  19 lůžky v  sokolov-
ské nemocnici, rekonstrukcí pro-
šly prostory chebské záchranky. 

„Důležité jsou pro nás i  ty části 
kraje, které se nacházejí na okra-
jích regionu. Rádi bychom napří-
klad zvýšili zájem mladých lidí 
o studium na Střední lesnické ško-
le ve Žluticích. 

Proto kraj nechal obnovit vyba-
vení pokojů domova mládeže při 
Střední lesnické škole ve Žluticích, 
aby studenti měli možnost bydlet 
v příjemných podmínkách. Budo-
va má i nová okna,“ vysvětlil Josef 
Novotný.

Co čeká náš kraj v roce 2014?

Podle slov hejtmana bude kraj 
i nadále pokračovat v podpoře ry-
bářů, zahrádkářů nebo myslivců, 
spolupracovat bude i  s  Českým 
svazem chovatelů. 

„Osvědčila se nám podpora vče-
lařů, v  současnosti přijímáme žá-
dosti o příspěvky a počet žadatelů 
už teď svědčí o velkém zájmu pře-
devším těch, kteří s včelařstvím za-
čínají,“ poznamenal Josef Novot-
ný. Kraj také doufá, že se mu pove-
de získat evropské peníze na stav-
bu obchvatu Chebu a Hroznětína, 
řešit bude i  přípravu prostor pro 
zlepšení onkologické péče v cheb-
ské nemocnici. 

Nové učebny pak plánuje pro 
karlovarské gymnázium, pokračo-
vat budou i práce na rekonstrukci 
prostor pro oční oddělení nemoc-
nice v Sokolově.                          (red)

Rok 2013 je za námi.
Co přinese rok 2014? 

(dokončení z str. 1)
Práce na stavbě R6 byly státem 

obnovené na podzim 2013. Kon-
cem září se dělníci se vrátili k Bo-
šovu, aby dokončili 4,1 kilomet-
ru dlouhý úsek rychlostní silnice 
do Lubence. Tento úsek „eršest-
ky“ by byl dnes už hotový, kdyby 
jeho stavbu v roce 2010 nezastavil 
tehdejší ministr dopravy Vít Bárta 
s odůvodněním, že stavba je pře-
dražena. Nyní má být hotový 31. 
října 2015, stavba vyjde na 1,53 
miliardy korun.

Kromě již rozpracovaného úse-
ku Lubenec-Bošov už ŘSD připra-
vuje i další stavby na budoucí R6. 
V roce 2015 by tak měly být zce-
la připravené k výstavbě silnice v   
úsecích Nové Strašecí-Řevničov 
za 1,9 miliardy korun a  obchvat 
Řevničova, včetně obchvatu Kru-
šovic, za 2,16 miliardy. 

O rok později by se mělo dostat 
na obchvat Lubence. Další stavby 
na trase Karlovy Vary-Praha jsou 
plánované až po roce 2020, na-
příklad Olšová Vrata-Karlovy Va-

ry v  roce 2023, tedy za devět let. 
Celkem by dostavba R6 měla přijít 
zhruba na 28 miliard korun. 

Z historie snah o dálniční

propojení Chebu a Prahy

První plány na propojení Che-
bu s  Prahou vznikaly již v  po-
lovině 30. let dvacátého století 
v  rámci přípravy dálkové silnice 
„Cheb-Praha-Košice“. Přišla ale 
válka, a tak z plánu sešlo. Němec-
ká říše nicméně o dálnici do Che-
bu dál usilovala, ovšem už nikoliv 
z  Prahy. Prioritou se pro ni stala 
tzv. Sudetská dálnice „Cheb-Kar-
lovy Vary-Liberec“. Po odstoupe-
ní tzv. sudetského území Česko-
slovenska Německé říši postupo-
valy projekční práce velmi rychle. 

Už 1. prosince 1938 zahájila 
společnost RAG - die Reichsau-
tobahngesellschaft  (státní organi-
zace zajišťující přípravu a výstav-
bu řišských dálnic) stavební práce 
na Sudetské dálnici u Chebu. Dí-
ky vývoji válečných událostí se ale 

podařilo rozestavět zhruba jen 28 
km dálnice mezi Chebem a Kar-
lovými Vary a  také u Liberce. Po 
roce 1945 však Československo 
nemělo zájem stavbu této dálnice 
dokončit, a  tak staveniště zůstalo 
ponecháno svému osudu.

Novým impulsem v přípravě ka-
pacitních silnic se stalo až usnese-
ní vlády ČSSR č. 286/1963, které 
stanovilo koncepci dlouhodobé-
ho rozvoje silniční sítě a místních 
komunikací. Pro rychlostní silni-
ci R6 se stalo důležité hlavně vlád-
ní usnesení č. 282/1971 o rozvoji 
silnic v letech 1971 - 1975. V roce 
1980 schválilo federální minister-
stvo vnitra rozsah silnic pro mo-
torová vozidla v  ČSR, ve kterém 
byla pro výstavbu stanovena ta-
ké rychlostní silnice R6 ve směru 
Praha-Karlovy Vary-Cheb, která 
tak začala psát svou novodobou 
historii. 

Snahám o  dálniční propojení 
Prahy s Chebem a odtud dál s Ně-
meckem je tedy nyní zhruba už 
osmdesát let.               Václav Fikar

Z Prahy do Karlových Varů ve čtyřech 
pruzích, potvrdilo ministerstvo

PAM.                                                                                                Foto Václav Fikar

Krajští zastupitelé na svém pro-

sincovém jednání v Chebu ne-

odsouhlasili návrh stabilizace 

školství a postavili se tak pro-

ti rušení některých škol a dal-

ším změnám v systému škol-

ství v kraji. Samotná stabilizace 

i hlasování zastupitelstva vyvo-

lalo velké ohlasy v médiích i na 

veřejnosti. Zeptali jsme se pro-

to hejtmana Josefa Novotného, 

jaký je jeho postoj k této věci.    

Od počátku projednávání ná-
vrhu stabilizace školství se staví-
te proti rušení škol. Stále zastá-
váte tento názor?

Zastávám stále stejný názor už 
od doby, kdy se navrhovalo ruše-
ní základních škol na zastupitel-
stvu v  Sokolově, jehož jsem čle-
nem. Už tehdy jsem měl k takové-
mu opatření výhrady. Školy by se 
neměly rušit, existují i jiná řešení, 
třeba možnost úpravy struktury 
oborů, snížení počtu přijímaných 
žáků a  podobně. Toto stanovis-
ko jsem pravidelně opakoval také 
na jednáních Rady Karlovarského 
kraje od roku 2008, kdy jsem na-
stoupil do funkce hejtmana a kdy 
se začaly objevovat návrhy na ru-
šení krajských škol.

Věděl krajský radní pro škol-

ství, JUDr. Václav Sloup, že sta-
bilizaci školství a rušení škol ne-
podpoříte?

Samozřejmě. V době, kdy JUDr. 
Sloup připravoval s odborem škol-
ství materiál tzv. stabilizace škol-
ství, jsem opět zdůrazňoval, že ja-
ko bývalý učitel a ředitel školy ne-
mohu připustit, aby se problema-
tika krajského školství řešila ces-
tou rušení škol. Ale zároveň při-
pomínám, že komunisté vyhrá-
li krajské volby, nominovali své-
ho člověka na post radního pro 
školství a  pod jeho vedením sta-
bilizace školství vznikala. A  ne-
ní možné, abych direktivně pro-
sazoval svůj názor, protože mu-
sím respektovat to, že jsem sou-
částí Rady kraje. Zrovna tak, jako 
když se občas objeví zmínka, že je 
pan radní Sloup „můj náměstek“. 
Nejsem ředitel fi rmy, náměstky 
si nevybírám, nominovala ho je-
ho strana, KSČM. Jsme tedy spo-
lu v jednom týmu, ale proti rušení 
škol budu vystupovat stále a proti 
komukoliv.

Při hlasování o stabilizaci škol-
ství na prosincovém krajském 
zastupitelstvu jste se hlasování 
zdržel. Co to znamená?

 To, že jsem se zdržel hlasová-
ní o stabilizaci školství na zasedá-

ní krajského zastupitelstva, zna-
mená, že jsem stanovisko radního 
pro školství nepodpořil. Jiný vý-
klad je mylný. 

Co teď bude s  krajským škol-
stvím dál? Demografi cké pro-
gnózy i ekonomické statistiky si 
žádají změny…

Osobně vidím možné změny mi-
mo jiné ve zpřísnění přijímacích 
zkoušek, a to celoplošně, čímž by 
se méně dětí dostalo na maturit-
ní obory a  posílilo by se učňov-
ské školství. Důležitou roli také 
hrají ředitelé škol. Ti jako mana-
žeři musí reagovat na snížení po-
čtu žáků, musí uřídit ekonomi-
ku provozu školy. Krajské škol-
ství a  jeho budoucnost nevisí ve 
vzduchoprázdnu a neznamená, že 
když se neodsouhlasila stabilizace 
školství, tak nastane chaos a zma-
tek. Pro naše školy je platný dlou-
hodobý záměr vzdělávání a vzdě-
lávací soustavy v  Karlovarském 
kraji, který vychází z  celostátní-
ho dokumentu. A  ti, kteří sledo-
vali krajské zastupitelstvo, vědí, 
že do 30. června tohoto roku mu-
sí radní pro školství zpracovat no-
vá opatření, jimiž se opět zastupi-
telé budou zabývat. V každém pří-
padě ale stále budu proti rušení šk
ol.                                               (red)

Hejtman: Jsem proti rušení škol

Jedna z  plánovaných akcí. Výstavba jihovýchodního obchvatu 

Chebu by měla začít v roce 2014.
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Za dlouholetou práci pro měs-

to Sokolov a  blízké okolí získa-

la v  závěru roku 2013 zvláštní 

cenu za mimořádný přínos Kar-

lovarskému kraji. Vedoucí kraj-

ského střediska Českého svazu 

žen Jaroslava Hernadyová.      

Paní Hernadyová, kolik členek 
má Český svaz žen (ČSŽ) u  nás 
v  Karlovarském kraji a  jaké akti-
vity jim zde nabízí?

V  současné době má Český svaz 
žen v  Karlovarském kraji 274 čle-
nek. Bohužel stárneme a stále je nás 
méně. Přesto se na našich aktivitách 
podílí a účastní další lidé.

Hlavní a  velice rozmanitá je čin-
nost v  základních organizacích, 
kde členky pořádají nejrůznější ak-
tivity, a  to nejen pro naše ženy, ale 
pro všechny, kdo se chce zúčastnit. 
V posledních letech jsme se připo-
jovaly k  výzvám Evropské komi-
se (EK), která vyhlašuje celoevrop-
ská témata pro jednotlivé roky. Rok 
2011 byl vyhlášen „Evropským ro-
kem dobrovolných činností na pod-
poru aktivního občanství“. Členky 
ČSŽ v  našem kraji zviditelnily je-
ho cíle na celokrajském setkání na 
Statku Bernard v Královském Poří-
čí, které se uskutečnilo za fi nanční 
podpory měst Cheb, Chyše a Soko-
lov, Sokolovské uhelné a členek or-
ganizací ČSŽ z Karlovarského kraje.

V  roce 2012 byl pořádán v  rám-
ci „Evropského roku aktivního 
stárnutí a  mezigenerační solidari-
ty - EY 2012“ krajský seminář za 
fi nanční podpory měst Sokolov, 
Chyše a Nadace Žena. Cílem semi-
náře bylo shrnutí nových poznatků 
pro konkrétní naplňování této vi-
ze. Hlavním programovým bodem 
pak byla tématická prezentace, jak 
na to, abychom stárly co nejpoma-
leji, zdravě a radostně. Semináře se 
zúčastnilo 94 účastníků.

V roce 2012 jsme také zpracová-
valy vyjádření k  Národní strategii 
podporující pozitivní stárnutí, pro 
období let 2013 až 2017, předklá-
dané MPSV. A  pak, jako úkol ra-
dy ANNA KK, následovala přípra-
va obdobného materiálu pro pod-
mínky Karlovarského kraje - Stra-
tegie podporující pozitivní stárnutí 
pro období let 2013 až 2017 - Kar-
lovarský kraj. 

A v loňském roce?
Rok 2013 vyhlásila EK u  příleži-

tosti 20. výročí založení evropské-
ho občanství v rámci Maastrichtské 
smlouvy v  roce 1993 jako Evrop-
ský rok občanů. Krajská rada ČSŽ 
k  této výzvě uspořádala v  Sokolo-
vě, ve spolupráci s Asociací nestát-
ních neziskových aktivit Karlovar-
ského kraje (ANNA KK), diskusní 
fórum k Evropskému roku občanů. 
Fórum bylo koncipované jako ve-
řejné setkání občanů kraje s poslan-
ci a  odborníky na evropskou pro-
blematiku.

Některé z  aktivit vašeho stře-
diska jsou směřované do oblasti 
vzdělávání, tedy seminářů a před-
nášek. Jaký je mezi členkami zá-
jem právě o tyto aktivity? 

Zájem o  naše aktivity se stále 
zvětšuje. Když jsme před lety pořá-
daly celokrajskou akci, měly jsme 
problém naplnit autobus. Účastníci 
našich akcí jsou totiž z celého kra-
je, i z malých osad, odkud v sobotu, 
kdy setkání bývají, není žádné spo-
jení. A tak si dopravu musíme zajis-
tit sami. Že to není levná záležitost, 
nemusím zdůrazňovat. Zde musím 
poděkovat městům Sokolov, Cheb, 
Chyše a Nadaci Žena, že nás svými 
fi nančními i materiálními příspěv-
ky podporují. 

Dnes už nám nestačí dva autobu-
sy a občas musíme přistoupit k vý-
běru účastnic. To je ovšem situace, 
kterou osobně velice špatně nesu. 

O jaká témata kurzů je mezi va-
šimi členkami největší zájem?

Neumím říct, která témata a nápl-
ně kurzů jsou nejoblíbenější. Přijdu 
na radu s  nápadem a  asi proto, že 
jsme všechny naladěny na podob-
nou notu, téma je schválené, i když 
třeba není tzv. „ženské“. Tady bych 
připomněla naší velkou exkur-
zi do vojenského Újezdu Hradiště 
v  Doupovských horách. Zájem byl 
o  tankodrom, velící věž, doskočiš-
tě výsadkářů, ale i o pozůstatky sta-
rých osad a nedotčenou přírodu.  

Podnikáte také poznávací zájez-
dy nebo zájezdy za kulturou?

Pravidelně jezdíme do Podháj-
ské na ozdravný pobyt a  za báječ-
nou termální vodou. Z  Podhájské 
jsme uspořádaly zajímavé poznáva-
cí zájezdy. Z Bratislavy jsme po Du-
naji dopluly do Vídně, kde jsme na-
vštívily známá historická místa. Jin-
dy jsme si zase zajely do nedalekých 
Levic, které mají zajímavou histo-
rickou minulost. 

Teď mě tak napadá… Pomáhaly 
jste v  poslední době členkám ne-
bo i nečlenkám ČSŽ s praktickým 
řešením složitých životních situa-
cí nebo přímo krizových?

Naše organizace v  loňském roce 

založila konto, které má sloužit pro 
pomoc našim členkám v krizových 
situacích. 

Pomáhaly jsme i  v  minulosti, 
např. při povodních. Vybrané pro-
středky byly, na základě doporu-
čení místních krajských pracovnic, 

zaslány přímo rodinám našich čle-
nek. 

V  roce 2013 byly v  Česku hod-
ně medializovány předváděcí ak-
ce některých společností, zamě-
řené na prodej nejrůznějších vý-
robků, a to i v souvislosti s novým 
fi lmem Šmejdi, který skrytou ka-
merou upozornil na drsné poza-
dí předváděcích akcí pro senio-
ry. Manipulaci, nátlak, ponižová-
ní, agresi. Jsou předváděčky pro-
blémem, kterým by se Český svaz 
žen z pohledu ochrany svých čle-
nek zabýval? 

Pokud vím, z  našich členek se 
žádná nedostala do tak dramatic-
ké situace.    

Krajské středisko Českého svazu 
žen se v roce 2012 přihlásilo k ev-
ropskému roku Aktivního stárnu-
tí a mezigenerační solidarity, kte-
rý vyhlásila Evropská komise. Je-
ho cílem bylo „vytvoření kultu-
ry aktivního stárnutí, založené 
na společnosti vstřícné pro všech-
ny věkové skupiny“. Jak tedy ten-
to rok vypadal z  pohledu vašeho 
střediska? Co mu přinesl a  jaký 
byl jeho praktický přínos?

O semináři k roku aktivního stár-
nutí jsem se již zmínila. Přiznám se, 
že když jsem seminář začala připra-
vovat, neměla jsem představu, jaký 
je to závažný problém. Myslím si, 
že se tato problematika nedostateč-
ně medializuje. Nikdo z  účastníků 
semináře nevěděl, že od roku 2009 
je 29. duben Evropským dnem Me-
zigenerační solidarity a že rok 2012 
měl být věnován sbližování žáků 
škol a starších lidí. Cílem měla být 
debata o tom, co znamená stárnutí 
a  jak si mohou generace pomáhat. 
Školy měly organizovat dny otevře-
ných dveří pro seniory. Nikdo ne-
věděl, co je „Index stáří (60+)“. In-
dex stáří vyjadřuje, kolik v popula-
ci připadá osob ve věku 65 let a více 
na 100 osob ve věku 0–14 let.

Co si vlastně máme představit 
pod pojmem „kultura aktivního 
stárnutí“?

Pojmem „kultura aktivního stár-
nutí“ má asi pro každého jiný vý-
znam. Z mého pohledu je nutné si 
zachovat dobrou mysl, mít co nej-
méně zdravotních problémů a hlav-
ně stále něco dělat a sledovat, co je 
kde nového. To ovšem nepřijde sa-
mo a  i  na stárnutí se musí člověk 
připravit.

Podle všech existujících demo-
grafi ckých studií má evropská, 
a  tedy i  česká populace stárnout, 
bude tedy zřejmě velmi rych-
le přibývat lidí seniorského věku, 
z nichž celá řada bude chtít prožít 
stáří aktivně a  kulturně. Je na to 
česká společnost připravená?

Nabízí se otázka, proč takový zá-
jem na nejvyšší politické úrovni, 
aby senioři byli aktivní. Důvody 
jsou zcela prozaické. Podle demo-
grafi ckých, výhledových studií bu-
de čím dále méně produktivních li-
dí, v roce 2060 bude v EU 30 % ob-
čanů ve věku nad 65 let. Pro porov-
nání - v roce 2010 to bylo jen 16 %. 
Předpokládá se, že na dva obyvatele 
v  produktivním věku připadne je-
den senior. A  nejsou-li produktiv-
ní občané, není ekonomický a  so-
ciální rozvoj. Proto vláda přijala už 
v r. 2007 „Národní program přípra-
vy na stárnutí na období let 2008 až 
2012 s  názvem „Kvalita života ve 
stáří“ s cílem reagovat na demogra-
fi cké a společenské změny.

A co z toho vyplývá pro budoucí 
seniory? Jednak by měli být fi t a ta-
ké by se měli zasadit o  to, aby by-
ly vytvořeny podmínky pro pracu-
jící seniory.

Žijete v Sokolově. Jak se Sokolov 
proměnil, řekněme za posledních 
dvacet let. Jaká pozitiva na vašem 
městě vidíte a  co by se ve městě 
ještě mohlo zlepšit?

Do Sokolova jsem přišla v  roce 
1957 z  Prahy. Jen pamětníci mo-
hou porozumět tomu, jaký to byl 
šok. Od té doby nastala velká změ-
na, a  to jak v  proměně města, tak 
i  v  mém myšlení. Jsem tu doma 
a jsem patriot. Z pohledu dlouhole-
té aktivní funkcionářky bych si pro 
všechny neziskovky přála „Spolko-
vý dům“, kde by se daly provozovat 
všechny aktivity.

Jak jste přijala oznámení, že jste 
se stala držitelkou Zvláštní ceny za 
přínos Karlovarskému kraji v roce 
2013? 

Když přišel e-mail s oznámením, 
že jsem byla nominována, byla jsem 
právě v Praze v nemocnici. Bylo to 
pro mne překvapení a asi každého 
napadne, proč zrovna já. Na rovinu 
přiznávám, že mne to velmi potě-
šilo, i když jsem si to uvědomila až 
dodatečně, protože v průběhu slav-
nostního vyhlášení jsem byla, jak se 
říká, „na měkko“.              

                                       Václav Fikar

Žena, která se stala krajskou osobností roku 2013 

Od nového školního roku 
2014/15 budou moci úspěšní ab-
solventi středních škol dálkově stu-
dovat vysokou školu v  Sokolově. 
Snaha Karlovarského kraje o  roz-

šíření možností vysokoškolského 
studia v  kraji nepřišla vniveč, ve-
dení kraje se dohodlo se Západo-
českou univerzitou Plzeň (ZČU) 
na otevření pobočky Fakulty stroj-

ní v  prostorách ISŠTE v  Sokolo-
vě. Uchazeči o  bakalářský studij-
ní program (kombinovaná forma)
musí poslat přihlášky ke studiu je 
nutné zaslat nejpozději do 15. dub-

na, dopis s instrukcemi o průběhu 
přijímacího řízení obdrží nejpoz-
ději do konce května. 

Více informací na webu fakulty: 
www.fst.zcu.cz

ZČU Plzeň umožní v Sokolově studium strojní fakulty

Značka kvality na špičkové 
evropské úrovni 
KALIBRA NOVA s.r.o.

KALIBRA NOVA, s.r.o., Hroznětínská 183
360 01 Otovice u Karlových Var
bezplatná linka: +420 800 888 789   |   tel.: +420 353 505 515 
email: kalibra@kalibra.cz   |   web: www.kalibra.cz

 Český výrobce otvorových výplní z hliníku, plastu i dřeva, který produkuje 20 let na špičko-
vé evropské úrovni.

 KALIBRA NOVA s.r.o. má vlastní výrobní zázemí ve dvou technologicky vyspělých a plně au-
tomatizovaných provozech s controllingem na ploše 38 000 m².

 Filosofií společnosti je pracovat pro zákazníky, kteří vyžadují a ocení kvalitní technické řešení.

 Předností našeho technologického týmu je vývoj, konstrukční řešení, projekce a design.

 Prioritou společnosti KALIBRA NOVA jsou investice do lidského kapitálu, technologií a inovací.

 Naše společnost také nadstandardně spolupracuje s odbornými školami, kde svojí činností šíří 
osvětu mezi žáky středních odborných škol o výhodách technického vzdělávání a jeho využití 
v pracovním životě.

Na konci roku 2016 začne řidi-

čům sloužit západní obchvat 

Sokolova. Poslední etapě jeho 

výstavby už nic nebrání, stát ji 

schválil k „řešení ekologických 

škod, vniklých před privatiza-

cí hnědouhelných těžebních 

společností v Karlovarském 

a Ústeckém kraji“. 

„Jsem velmi rád, že po odeslání 
dopisu hejtmana Karlovarského 
kraje Josefa Novotného ministro-
vi průmyslu a obchodu bylo právě 
s  přihlédnutím k  hejtmanově žá-
dosti svoláno ještě před koncem 
roku 2013 jednání příslušné me-
ziresortní komise. Teď začíná pří-
prava vyhlášení výběrového řízení 
na dodavatele,“ oznámil náměstek 

hejtmana Miloslav Čermák.
Podle ministerstva fi nancí, které 

bude mít vyhlášení výběrového ří-
zení na starosti, by při bezproblé-
movém průběhu výběrového říze-
ní mohlo dojít k podpisu smlou-
vy o dílo s vybraným zhotovitelem 
stavby už na konci letošního roku. 

„V závěru roku 2016 by tak mo-
hl být kompletní západní ob-
chvat Sokolova zprovozněn, včet-
ně posledního úseku, který tvo-
ří z  velké části několikasetmet-
rové přemostění silnice ze Soko-
lova do Citic a  železničních tra-
tí do Chebu a do Kraslic,“ doplnil 
Čermák s  tím, že náklady na po-
slední etapu stavby se budou po-
hybovat kolem 220 milionů ko-
run.                                              (vf)

Západní obchvat Sokolova 
by mohl být v roce 2016

Nezisková organizace Pomoc 

v nouzi buduje na zahradě u Do-

mu na půl cesty v Nebanicích ma-

lou sociální farmu. Klienti zaříze-

ní tam budou s  asistencí sociál-

ních pracovníků pěstovat ovoce, 

zeleninu a starat se o slepice.

„Sociální farmaření funguje v řa-
dě sociálních zařízení, akorát tu-
to činnost nazývají jinak. My na-
příklad práci na zahradě zahrnu-
jeme do sociálně terapeutických 

činností. Klienti tak přebírají od-
povědnost za péči o  zvířata, plo-
diny a získávají nové pracovní ná-
vyky. Ve výsledku je to prospěš-
né nejen pro ně samotné, ale také 
pro okolí domu na půl cesty, kte-
ré se tím přirozeně zkrášluje,“ řek-
la sociální pracovnice Radka Koz-
lová s tím, že velkým vzorem je pro 
ni sociální farma ve Valči u Karlo-
vých Varů, kterou provozuje AREA 
viva - sdružení pro ekologii a  ze-
mědělství. 

 V Nebanicích na Chebsku 
začala vznikat  sociální farma 

Jaroslava Hernadyová
- nar. 25. 1. 1939 v Praze. Absolventka Vyšší průmyslové školy geo-
logické v  Praze. V  roce 1957 nastoupila na umístěnku do Hnědou-
helných dolů a briketáren (dnes Sokolovská uhelná, právní nástupce 
a.s.) jako geolog. U této důlní společnosti pracovala až do odchodu 
do důchodu, kdy zastávala funkci vedoucí oddělení důlního měřictví 
a geologie. V Českém svazu žen aktivně působí více než 35 let. V sou-
časné době na pozici vedoucí karlovarského krajského střediska a ja-
ko místopředsedkyně okresní rady v Sokolově.
Jako vedoucí krajského střediska organizuje a  zajišťuje vzdělávací 
semináře, přednášky, konference, výlety, exkurze, ozdravné pobyty 
a propagaci svazu vydáváním krajského zpravodaje, bulletinů, publi-
kováním v Ženě třetího tisíciletí. Jako místopředsedkyně Okresní ra-
dy žen v Sokolově spoluzajišťuje Okresní shromáždění žen s přednáš-
kami a  besedami, prodej květin při Českém dnu proti rakovině. Je 
členkou rady ANNA KK (Asociace nevládních neziskových aktivit Kar-
lovarského kraje) a členkou TJ Sokol Sokolov. Jejím velkým koníčkem 
je práce s počítačem a dovolenou věnuje poznávacím zájezdům, na-
posled na Island. 
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FREY ModeErlebnisKaufhaus Marktredwitz
Freiwahl Kaufhaus GmbH & Co. Centrum KG
Markt 34-38 · 95615 Marktredwitz
Otevřeno: po-pá: 9:00-19:00 hod. • so: 9:00-18:00 hod.

A tak nás najdete:

www.freyer leben.de

ÚŽASNÝ ZÁVĚREČNÝ VÝPRODEJ
16.1.-1.2.
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Moderní obchodní dům módních prožitků 
v  Marktredwitz je bezesporu znám daleko za 
hranicemi. Vedoucí pracovníci si předsevzali 
učinit z nakupování skutečný prožitek. Při náv-
štěvě tohoto velkého módního domu sami pocí-
títe, že nejde o  pouhé heslo, ale že je všichni 
zaměstnanci skutečně naplňují. To je základem 
úspěchu chrámu módy ve východním Bavorsku, 
který denně nadchne několik tisíc návštěvníků. 

Němečtí a také čeští zákazníci oceňují zejména 
velký výběr značkové módy pro všechny věkové 
kategorie. Pro batolata, děti, mladé a mladě se 
cítící až po vyznavače klasické konfekce se tu 
nabízí vše, co potěší srdce ženských i mužských 
vyznavačů módy. Právě u  značkového sorti-
mentu má Frey co nabídnout. Na prodejní ploše 
přes 8.000 čtverečních metrů se nabízí výběr, 
který uspokojí každé přání – a  to za všeobec-

ně známé výhodné ceny Frey. Navíc je možné 
v Německu nabídnout mnoho značek výhodně-
ji, než je tomu v sousedních Čechách. Potvrzují 
to mnozí čeští zákazníci zblízka i daleka, kteří si 
užívají výhod centra Frey. Čeští zákazníci také 
oceňují mimořádný servis a vstřícnost zaměst-
nanců Frey.

Zažijte i  vy dům módy, který je v  této podobě 
v regionu mezi Prahou, Norimberkem a Regens-
burgem jedinečný. Vedle skleničky sektu nebo 
šálku kávy je přirozenou součástí servisu Frey 
v průběhu nákupu cílené poradenství od česky 
hovořících spolupracovníků. Pro vás to znamená 
nakupování bez jazykové bariéry!

Nadchněte se i  vy pestrou nabídkou módy 
a jedinečným zážitkem při nákupu v obchodním 
domu Frey v Marktredwitz! Vyplatí se to!

Frey – obchodní dům módních zážitků v Marktredwitz!

Naše spolupracovnice

Romana Kuchenreuther

vám ráda poradí

i česky!

Marktredwitz

Cheb

Sokolov
Selb

A93

A93

E49

E48

E48

E48

A93

A93

Přátelští spolupracovníci ve všech odděleních jsou vždy připraveni pomoci radou i skutkem!

K návštěvě zve velkoměstská atmosféra a moderní prezentace zboží. 

Moderní a velký – tak se prezentuje obchodní dům módních zážitků Frey v Marktredwitz!

V pánském oddělení je velká nabídka byznys sty lu.
Pohled do dámského oddělení s klidovou zónou pro krátký 
odpočinek při nákupu.
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OBSESE,
OOMIAK,
PERIOT,

RPM, ŠPET,
SNAIL

SPRÁVNÍ
JEDNOTKA

JMÉNO
PÌ VCE

BLACHUTA

ZKRATKA
NAŠÍ
ZEMÌ

POBÍDKA

TÌ ŽKÉ
VIROVÉ

ONEMOC.
DÝCHACÍCH

CEST

ÚSTA 
(MED.) PØEDLOŽKA LESK

HLAVNÍ
MÌ STO
ITÁLIE

(SLOVEN-
SKY)

ZKRATKA
ÈESKÉ

TELEVIZE

PRAVO-
SLAVNÝ
OBRAZ

MATEØSKÉ
KLÍNY

ÈERNOŠSKÁ

NEW YORKU

JAPONSKÁ 
LOVKYNÌ

PEREL

SOLMI-
ZAÈNÍ

SLABIKA
ÚTOK VÝKLENEK

VE ZDI

SEMTAM
ÈESKÝ

DIRIGENT
(OTAKAR)

VELKÝ
PES

PAPEŽOVA
OPORA

2. DÍL 
TAJENKY

ALE

KRASLICKÝ
PODNIK

ZVÝŠENNÝ
TÓN

NÁZEV
NEZNÁMÉ

DRUH
PAPOUŠKA

OHNIVÝ
JAZYK

OT./MIN.
(ZKR.)
AMER.

ZPRAVOD.
AGENTURA

DOMÁCKY
ONDØEJ
CHEM.

ZNAÈKA
CÍNU

SLOVENSKY
JESTLIŽE

ÈESKÉ
PEKAØSTVÍ

PLETENEC
VLASÙ

SDRUŽENÍ
(PLUR.)

TUŽIT
TÌ LO

ANGLICKY
HLEMÝŽÏ

DÍRY NA
PUNÈOŠE

ZÁPOR

SLUHA
(HANLIVÌ )

SPZ
LUÈENCE

UMÌ LECKÝ
SLOH

MALÉ
MNOŽSTVÍ

RUSKÝ
SOUHLAS

PØEDLOŽKA POSLAT
(ANGL.) KOMBINÉZA

CHOVATI
SE JAKO
TETØEV

OVÌ ØENÝ
FAKT

HLAS
KOZY

ESKYMÁCKÝ
ÈLUN BICYKL

ESPERANT.
VEJCE

DÙLEŽITÍ
ÈLENOVÉ

TÝMU

KRÁTKÝ
KOMICKÝ
VÝSTUP

PODNIK
V

HLINSKU
MALÉ DÍTÌ CENINA

SLOVENSKY
KONEC ZPÌ VOHRA

OZNAÈENÍ
ÈS. LETADEL

SPZ
TRNAVY
KUSY 

PALIVOV.
DØÍVÍ

HLTAVÌ
PÍT

VANUTÍ

ÚDER 
NOHOU

INICIÁLY
TONDY

PANENKY

DOJEM

SOLMIZAÈNÍ
SLABIKA

ANGLICKY
DÝM KURÝØI

RACHMA-
NINOVOVA

OPERA

NEJVÌ TŠÍ
JIHOMOR.
RYBNÍK

PLAVIDLO
Z KLÁD

SLOVENSKÝ
ZÁPOR

ØÍMSKY
51

SPZ
BRNO 
MÌ STO

TENISOVÉ
HØIŠTE

PRIMÁT

BÝVALÁ
ZNAÈKA
AVIVÁŽE

NÌ MECKY
KDYŽ

KALHOTY
(HOVOR.)

NEVINNÁ
DÍVKA

CHEM.ZN.
YTERBIA

SNÌ ŽNÝ
MUŽ

DOMÁCKY
ALEXANDR

JMÉNO
JAZZMANA
DÉCZIHO

TISÍC
GRAMÙ

GLYCERIDY
MASTNÝCH

KYSELIN

LIKÉRNÍK

LÉKOPISNÉ
OZNAÈENÍ

SOLI

VRANÍK

UMLUVIT

PØEDSTAVA

INICIÁLY
HEREÈKY

POSTLEROVÉ

NÁZEV
ZNAÈKY

POLOMÌ RU
SPZ STARÁ
LUBOVÒA

POPÌ VEK

ZKRATKA
ØÍDÍCÍHO

STØEDISKA

ZPÙSOBIT
BOLEST

1. DÍL 
TAJENKY KMET

DRÁHY
ANGLICKÁ
JEDNOTKA
HMOTNOSTI

NÌ MECKÉ
MÌ STO

Křížovka o ceny 
POZORUHODNÁ MÍSTA 

KARLOVARSKÉHO KRAJE

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: Franz Gruss.

Výhercům, kterými jsou 
Miroslava Karbánová 
z Chebu, Marta Kožíšková 
z Jáchymova a Jindřich 
Urban z Karlových Varů, 
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji.
 
Tato národní přírodní památka 
se nachází v  západní části Dou-
povských hor, sotva jeden kilo-
metr vzdušnou čarou od Dubi-
ny na Karlovarsku. Váže se k ní le-
genda o skřítcích, kteří tam hlída-
li poklad a  od místních lidí, s  ni-
miž spolužili v  sousedství, vyža-
dovali jen něco málo jídla. Jak ale 
časy plynuly, chamtiví sedláci dá-
vali skřítkům jídla méně a méně, 
až se sktřítkové rozhodli uvedené 
místo opustit. 
Král skřítků pak požádal převoz-
níka, zda by je mohl převézt přes 
Ohři. Převozník souhlasil a skřítky 
převážel na druhý břeh celý dlou-
hý den. Za to ho pak malý král 
odměnil zlatem a  také převozní-
kovi nabídl, že může být posled-
ním z  lidí, kdo jeho národ spatří. 
Převozníka zajímalo, kolik skřít-
ků vlastně převezl, a  tak nabíd-
ku krále přijal. Ten pak zavelel: 
Klobouky dolů!, a  tak převozník  
spatřil tisíce skřítků, kteří se vy-
pravili ke Krušným horám. A tady 
už je nikdy nikdo nespatřil.
Místo se jmenuje...?

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší 
adresou posílejte do 6. 2. 2014 
na email: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na 
poštovní adresu: Krajský úřad 
Karlovarského kraje, Veronika 
Severová, Závodní 353/88, 
36021, Karlovy Vary

Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. 

Desítky osobností, které každý den zachrání ně-

komu z nás život. Ať již instrukcemi z operační-

ho střediska, při zásahu v terénu nebo na ope-

račním sále. Je nám ctí vám je představit.     

Co mě přivedlo k mé současné práci:
Svou práci považuji i za koníček, ale i za své po-

slání. Práce na záchranné službě mě vždy velmi lá-
kala. Je to jako adrenalinový sport, nikdy nevíte, co 
vás čeká. A není rozdíl, zda pracujete na operačním 
středisku nebo vyjíždíte sanitním vozem k pacien-
tovi. I po téměř čtrnácti letech na záchranné službě 
mám z každého tísňového telefonátu i  výjezdu zá-
chranné služby respekt.

Můj první zásah:
Jedním z mých prvních zásahů se šťastným kon-

cem byl porod miminka, krásné zdravé holčičky, 
když maminka nestihla dojet do porodnice.

Většinu své praxe na záchranné službě trávím na 
operačním středisku. Tato práce je veřejností často 
podceňována. Je psychicky velmi náročná, operátor-
ky musí umět určit diagnózu pacienta pouze z  in-
formací volajícího, musí umět poskytnout první po-
moc po telefonu, umět navést lidi ke kvalitní resu-
scitaci u  bezvědomí a  v  neposlední řadě musí být 

dobrými psychology. Často pracují 
s volajícími ve stresu, dokáží je uklidnit, aby mohly 
poslat pomoc k postiženému co nejrychleji.

Případ, který se mi vryl do paměti:
Těchto případů je mnoho. Bohužel nemají vždy 

šťastný konec. Ale i to je  součástí našeho života. Na-
štěstí jsou vždy vyváženy těmi šťastnějšími.

Jako jeden z mnoha bych uvedla případ, kdy vola-
jící na linku 155 žádal pomoc pro svého kamaráda 
v bezvědomí. Byl v lese, nedokázal určit svou polohu 
a nám se ho, společně s ostatními složkami IZS, po-
dařilo najít. Úspěšně jsme ho resuscitovali a tím mu 
zachránili život bez trvalých následků.

Co mě má práce naučila:
Má práce mi dala hlavně pokoru. Každou službu 

poslouchám na tísňové lince nebo vidím na výjez-
dech strach, bezmoc, tragédie. To vás donutí pře-
hodnotit své životní priority. Zjistíte, že není důleži-
té rozčilovat se nad maličkostmi, ale naopak. Berete 
spoustu věcí s nadhledem. Ale aby to nevyznělo jen 
smutně, velmi často se ve službách zasmějeme. Od-
dychneme si, když má zásah šťastný konec.

Má práce mě naučila jak co nejlépe komunikovat 
s lidmi, rozlišovat, co je v danou chvíli nejdůležitěj-
ší, a  řešit věci operativně. Umět si poradit v každé 
situaci. 

Čemu se věnuji ve volném čase:
Svůj volný čas se snažím trávit co nejvíce se synem. 

Ráda cestuji, chodím na procházky. Mé zaměstná-
ní vyžaduje celoživotní vzdělávání, tudíž ve volném 
čase jezdím i na odborné semináře a studuji vyso-
kou školu.

S E R I Á L  K R A J S K Ý C H  L I S T Ů

K Roku české hudby, který se 
v České republice koná jednou 
za deset let, se připojil také Kar-
lovarský kraj. Výročí českých hu-
debních velikánů si letos připo-
mene muzikologickou konferen-
cí, operním koncertem i pořady 
pro děti a mládež.  

„Zároveň vzpomeneme na kar-
lovarské setkání Antonína Dvořá-
ka s  Lázeňským symfonickým or-
chestrem, dirigentem Augustem 
Labitzkým a  dalšími osobnost-
mi, jejichž spolupráce vyvrcholi-
la uvedením kontinentální premi-
éry 9. symfonie E-moll „Z Nového 
světa“ dne 20. července 1894 v kar-
lovarském Poštovním dvoře,“ při-
pomněl významnou událost kraj-
ský radní pro oblast kultury Oleg 
Kalaš.

K  oslavám Roku české hudby 
2014 se Karlovarský kraj připojí ve 
spolupráci s Mezinárodním pěvec-
kým centrem Antonína Dvořáka 
a s městem Karlovy Vary. 

„Společně připravíme dvoudenní 
muzikologickou konferenci o  tra-
dici a  přítomnosti hudby v  na-
šem regionu, která se bude konat 
v květnu příštího roku v Becherově 
vile. Akce naváže na dvě předešlá 
odborná setkání z let 2004 a 2008. 
Konference by měla iniciovat a za-
znamenat informace, rozbory, ese-

je odborníků i  amatérských nad-
šenců nejen z  Karlovarského kra-
je, ale obrátíme se i  na odborní-
ky z  celé republiky. Po skončení 
akce budou přednesené příspěv-
ky zpraco- vány a  vy-
dány v sa- m o -
statné pu-
blikaci,“ do-
dal Oleg Kalaš.

V  rámci zmíněné konfe-
rence se uskuteční koncert 
s  podtitulem „Pocta mla-
dých operních hvězd tvůr-
cům české opery“. Příležitost 
ukázat svůj talent dostanou mla-
dí vítězové a  laureáti Mezinárod-
ní pěvecké soutěže Antonína Dvo-
řáka, která se každoročně ko-
ná v  Karlových Varech. Program 
koncertu je koncipován jako po-
cta jubilujícím tvůrcům české ope-
ry Bedřichu Smetanovi, Antonínu 
Dvořákovi a Leoši Janáčkovi.

Pořad pro děti v sedmi městech

Další z  akcí k  Roku české hud-
by, kterou Karlovarský kraj chys-
tá, je pořad s  názvem „Rok české 
hudby v opeře“, který bude určený 
mladým. Přesněji žákům druhého 
stupně základních škol a  studen-
tům středních škol. 

Pořad zavítá do sedmi měst v kra-
ji - do Karlových Varů, Chebu, So-

kolova, Ostrova, Kraslic, Marián-
ských Lázní a Františkových Lázní.

„Projekt Děti, mládež a kultura se 
nám velmi úspěšně podařilo napl-
ňovat už vloni, kdy se s fi nančním 
příspěvkem Nadace ČEZ konalo 

231 koncertů a dalších kul-
turních akcí pro více 

než 27 tisíc před-
školáků, 

žáků zá-
k l a d n í c h 
i  středních 
škol,“ vypočítal 
radní s tím, že Nadace Č E Z 
podporuje pořady v krajském pro-
gramu Děti, mládež a  kultura už 
dva roky. „Pro rok 2014 tedy chce-
me nadaci znovu požádat o  pod-
poru, protože v oblasti kultury pů-
jde o skutečně výjimečné období,“ 
dodal radní Kalaš.

Rok české hudby se koná vždy 
v  letech zakončených čtyřkou, na 
kdy připadají výročí mnoha vý-
znamných českých hudebníků 
a skladatelů. Mimo jiné úmrtí Bed-
řicha Smetany, Antonína Dvořáka 
a Bohuslava Martinů.  

                                    Václav Fikar

K Roku české hudby chystá
Karlovarský kraj několik akcí

Rok 2013 přinesl SOU stravová-

ní a služeb v Karlových Varech 

nejen stoleté výročí působe-

ní v Ondřejské ulici, ale i 15. roč-

ník gastronomické soutěže žáků 

středních škol v oborech kuchař 

a cukrář „Lázeňský pohárek“. 

V  závěru roku 2013 soutěžilo 
v  prostorách karlovarského hote-
lu Imperial 24 žáků, kteří reprezen-
tovali své střední školy i  pracoviš-
tě, na kterých praktikují. Mezi sou-
těžícími byl i žák ze školy v Pegnitz 

u Bayreuthu. Všichni soutěžící pre-
zentovali v Imperialu jak připrave-
né výrobky, tak i dovednosti a zruč-
nost na pódiu před porotou a veřej-
ností. V porotě přitom zasedli před-
ní odborníci naší gastronomie, kte-
ří v závěru obohatili soutěž Lázeň-
ský pohárek ukázkami svého umění 
a ochotně předávali soutěžícím své 
zkušenosti. 

Výsledky soutěže obecně potvrdi-
ly vysokou úroveň gastronomické-
ho vzdělávání v Karlovarském kra-
ji. Vítězem kategorie Kuchař se stal 

Michael Kavka, žák karlovarské po-
řádající školy praktikující v Hotelu 
Carlsbad Plaza. Vítězkou kategorie 
Cukrář se stala Lucie Urbanová, žá-
kyně Střední školy technické a gast-
ronomické Chomutov.

Uznání však bez rozdílu patří 
všem účastníkům za snahu nebýt 
průměrným a pracovat na svém od-
borném růstu. Tradice i výsledky již 
patnáctileté soutěže dokládají kvali-
tu karlovarské gastronomie i zdejší-
ho vzdělávání v tomto oboru. 

RNDr. Jiří Neumann

Lázeňský pohárek již popatnácté

Zdravotní záchranáři, hasiči, lékaři, policisté. dobrými psychology. Často pracují 

S E R I Á L  K R A J S K Ý C H  L I S T Ů

Zachraňují naše životy

Jméno: Renata Čermáková
Věk: 38 let
Znamení: Lev
Záchranářem jsem od roku: 2000 – operátor 
Krajského zdravotnického operačního střediska 
a výjezdová sestra
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Silný zápach a obavy o zdraví. 

Obyvatele Chodova v létě su-

žovaly výpary z dehtových ka-

lů odkaliště ve Staré Chodov-

ské, které patří mezi takzvané 

ekologické zátěže regionu. S ře-

šením problému odkaliště ny-

ní přislíbil pomoc ministr fi nancí 

v demisi Jan Fischer. 

Na ministra se obrátil hejtman 
Josef Novotný s  žádostí, aby stát 
dofi nancoval likvidaci nebezpečné 
ekologické hrozby u  Chodova. Na 
základě tohoto podnětu pak minis-
terstvo fi nancí připravilo podklady 
pro vládu, které by umožnily navý-
šení částky na likvidaci odkaliště. 

„Stát sice původně peníze na od-

stranění nebezpečných látek ve 
Staré Chodovské vydal a  Soko-
lovská uhelná začala před několi-
ka lety pracovat na odtěžení kalů. 
Po čase se ale ukázalo, že vyčleně-
né peníze na kompletní likvidaci 
odkaliště nestačí. Proto jsem oslo-
vil ministra Jana Fischera, aby uči-
nil takové kroky, které by umožni-
ly navýšit fi nanční garanci, která je 
součástí smlouvy mezi minister-
stvem fi nancí a  společností Soko-
lovská uhelná. Sanace skládky deh-
tových kalů by pak mohla pokra-
čovat a  obyvatele Chodova a  oko-
lí by přestal obtěžovat nepříjemný 
zápach a  nemuseli by se bát o  své 
zdraví,“ uvedl hejtman.

Město, těžaři i kraj budou společ-
ně dál jednat se státem, aby situaci 
s problémovým odkalištěm vyřešil.

Odkaliště u Chodova? Ministr fi nancí
přislíbil hejtmanovi řešení problému

Odkaliště v Chodově. Pomůže vláda s řešením tohoto problému? Na snímku nahoře seznamuje sta-

rosta Chodova Josef Hora hejtmana Josefa Novotného s touto ekologickou zátěží.                      Foto KÚ

Na tři desítky hráčů z celého 

kraje přijely před Vánocemi do 

Sokolova, aby se v Domě dětí 

a mládeže pokusili uspět ve Vel-

kém předvánočním turnaji. Če-

kaly je souboje s krvelačnými 

monstry i pomstychtivými má-

gy, hlavně ale mezi sebou.   

Jednalo se totiž o turnaj v karet-
ní hře Magic: Th e Gathering. Dru-
hý ročník Velkého předvánoční-
ho turnaje uspořádal Matěj Bína, 

který v  DDM Sokolov vede krou-
žek společenských her. „První roč-
ník měl velký úspěch, proto jsem 
se rozhodl pro další. Byl bych rád, 
kdyby se z  turnaje stala tradice,“ 
řekl. 

Na sokolovském turnaji bylo vi-
dět, že je to hra pro každého. Nej-
mladšímu hráči bylo deset, nej-
staršímu přes třicet let. „A  klidně 
mohli hrát proti sobě,“ dodal Bína 
s tím, že zájemci si mohou hru vy-
zkoušet v sokolovském DDM. (par)

Magic: The Gathering. 
Sokolov žil karetní hrou

poskytuje své služby seniorům v jednolůžko-
vých 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.

Domov pro seniory
 v Lázních Kynzvart 

Bližší informace na tel.: 354 691 403
mail: info@domovkynzvart.cz web: www.domovkynzvart.cz
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Cena mletých minerálů v plechovce 565 Kč/400g vč. poštovného, vydrží 2 měsíce.
Množstevní slevy již od dvou balení: 2 ks = 530Kč/1 kus, 3 ks = 515 Kč/1 kus,

4-5 ks = 480 Kč/1 ks, 6-11 ks = 460 Kč/1 ks, od 12 ks = 430 Kč/1 ks.
Ceny kapslí: 1 ks = 786 Kč, 2 ks = 746 Kč/1 kus, 3 ks = 716 Kč/1 kus, 4-5 ks = 686 Kč/1 ks, 6-11 ks = 656 Kč/1 ks,

od 12 ks = 631 Kč/1 ks. 1 balení kapslí vydrží 2 měsíce.
Při objednání 4 a více balení obdržíte knihu o Schindeleho minerálech v cene 150 Kč zdarma.

Množstevní slevy lze vzájemně kombinovat. Např. 2 plechovky + 2 kapsle = 2332 Kč (+ kniha zdarma).
* denní náklady 6,50-8,50 Kč, podle ceny za plechovku, tedy za cenu malé oplatky, levnější než třetinka piva nebo pytlík brambůrků.

Kamenné zdraví, s.r.o.
Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909 , 777 690 712 

www.kamennezdravi.cz

Může tohle být náhoda?
Minerály užívám druhým rokem. Mám endoprotézu kyčle, to je v pořádku nebolí. Ale časem se objevily potíže, začal mne 

bolet žaludek a koleno, bývala jsem unavená. Tak jsem v časopise objevila vaše minerály a objednala jsem si. Žaludek nebolí 
a koleno také ne, a cítím se velice dobře i únava je pryč. Je mi 66 let a minerály doporučuji, jsou opravdu skvělé. Vaše zákaz-
nice   Marie Vejvodová, Týn nad Vltavou  

Je mi 84 let. Minerály jsem již užíval dvakrát. Často jsem dostával i v noci křeče ve svalech, hlavně na stehně a lýtku. 
Také mi začalo pobolívat koleno a měl jsem bolesti kyčelního kloubu. Myslel jsem, že mě čekají berle. Po užívání tyto bolesti 
odezněly, i když je již 4 měsíce neberu. Dnes mi volala 83 letá sestra, že jí také minerály pomohly. Objednávám tedy další 
i pro manželku. S pozdravem  Zdeněk Zelený, Supíkovice

S radostí Vám píšu o mých zkušenostech se Schindeleho minerály. Od loňského roku je užívám pravidelně. Měla jsem 
problémy s vysokým krevním tlakem a občasné křeče v nohou. Účinek se dostavil po pár týdnech. Díky tomu již neužívám 
další léky. Všem vřele doporučuji a objednávám s úsměvem na rtech dalších deset balení. Marie LUKÁŠOVÁ, Chrudimsko

Už rok užíváme s mužem vaše minerály.  Manžel je celý šedivý, dnes má ale dost vlasů černých. Já měla časté záněty 
močových cest, které ustoupily, a problémy s krční páteří. Hodně let jsem nemohla plést, dnes pletu denně už měsíc a žádná 
bolest, z toho jsem nadšená. Trápilo mne to celý život a v 60 letech mám pokoj od bolesti. Dnes jsem si objednala 4 plechovky. 
Děkuji,  Miluše Vačkářová, Lovosice

V lednu letošního roku jsem v novinách objevila reklamu na Schindeleho minerály. Velmi mě to zaujalo, protože jsem právě 
bojovala s artrózou kolene. Přišlo mi to pod ruku právě vhod.  Je mi 63 let a tak už nějaké zdravotní potíže mám. Respektive 
měla jsem. Za 11 měsíců braní mě už vůbec nic nebolí. Velikou radost mám z toho, že mi přestaly padat vlasy a zlepšil se 
spánek. Konečně mohu spát celou noc bez problémů. Děkuji,  Jana Růžičková, Město Libavá

Dobrý den, je mi 64 let a již rok užívám pravidelně vaše Schindeleho minerály. Mám odoperovaný kotník, obě ramena, 
mám vysoký krevní tlak a lupenku. Bolest ustupuje a lupenku nemám v takové míře jako dříve. Nejprve jsem si kupoval všeli-
jaké doplňky, ale změna nenastala, musel jsem přejít na léky proti bolesti. Ale s vašimi  minerály se můj celkový zdravotní stav 
velmi zlepšil, a proto si objednávám další 3 balení!  Minerály mi doporučila moje známá, která je užívá i se svým manželem 
už více jak 2 roky a jsou moc spokojení.  Zdeněk Dufek, Batelov

Nebo snad podvod? 
Záměrně si necháváme od každého zákazníka schválit uveřejnění jeho zkušeností s minerály pod celým jménem 

a městem. Ti lidé jsou dohledatelní. Jen nechceme, aby jim drnčely telefony, proto bez celé adresy, to je jistě pochopi-
telné. Kdyby to nefungovalo, nikdo by nám nenapsal. A nikdo by si minerály neobjednal podruhé. 

Rakušané vyváží minerály do mnoha zemí, i mimoevropských. Vytěžená hornina podléhá pravidelným kontrolám 
v Rakousku. Odborné analýzy udávají věrohodné informace o vstřebatelnosti jednotlivých prvků. Vše je možné zkon-
trolovat na našich stránkách nebo na stránkách výrobce: www.mineralien.co.at

Placebo? 
Nikdy jsme netvrdili, že je to všelék. Nic není stoprocentní. Ale může si někdo po mnoha letech obtíží vsugerovat 

ústup artrózy nebo prakticky vyléčení dny, kdy jsou lidé najednou dlouhodobě bez obtíží? Snížení hladiny cukru, cho-
lesterolu, krevního tlaku – v mnoha případech na zcela normální hodnoty? Odeznění mnohaletých migrén, různých 
gynekologických obtíží? Jak to, že lidem najednou mizí různé vyrážky, ekzémy, lupénka? Proč se najednou daleko 
lépe všechno hojí? Atd. atd., mohli bychom pokračovat. Zlepšení stavu vlasů, nehtů, trávení, příliv energie a chuti 
do života už bereme skoro jako samozřejmost. A kdo dává minerály svému zvířátku nebo květině, za pár týdnů obvyk-
le nevěří, co se to děje. Zde o efektu placeba těžko může být řeč. 

A že to není klinicky ověřený lék? Není to lék, je to rozemletá hornina. Je to směs životadárných prvků, aditivované 
palivo pro tělo, které se pak obvykle začne uzdravovat samo. 

Stále za tak nízkou cenu*, že zbývá snad jen připustit si, že by to mohla být pravda.

Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
Nebo jen náhoda, placebo, či dokonce podvod?

Záruka původu a složení minerálů rakouským výrobcem a místními přísnými kontrolami.

Pošlete nám svůj pravdivý příběh a získejte plechovku minerálů zdarma a slevu na příští nákup.

V rámci zvyšování 

kvality vzdělávání 

v Karlovarském kra-

ji realizuje Integro-

vaná střední škola v Chebu (ISŠ 

Cheb) projekt nazvaný Tech-

nologické a poradenské cent-

rum ve školní praxi. Jeho cílem 

je podpořit technické vzdělává-

ní v regionu.    

Záměr reaguje na nepříznivou si-
tuaci na úrovni dostupnosti kvalifi -
kované pracovní síly v  technických 
oborech Karlovarského kraje. Ta 
je způsobena i  tím, že náplň výuky 
SOŠ mnohdy neodpovídá potřebám 
fi rem a jejich požadavkům na tech-
nologické znalosti absolventů. Žáci 
se mnohdy učí na zastaralém zaříze-
ní, a tak jsou hůře uplatnitelní na tr-
hu práce. 

„Projekt cílíme na žáky základních 

škol, které by jeho aktivity měly mo-
tivovat k vyššímu zájmu o vzdělává-
ní v maturitních oborech Mechanik 
elektrotechnik – robotizace, a Stro-
jírenství - programování CNC stro-
jů a  v  učebních oborech Elektro-
mechanik pro zařízení a  přístroje 
a Strojírenské práce,“ vysvětluje ře-
ditel školy Mgr. Bc. Tomáš Mašek.

Během projektu, který potrvá do 
konce roku 2014, projdou žáci pro-
cesem formování profesní orien-
tace - od diagnostiky předpokladů 
a kompetencí, až k odborným semi-
nářům a  exkurzím v  partnerských 
fi rmách a  ve školním technologic-
kém centru, které ISŠ Cheb vybudo-
vala v roce 2013. Centrum vybavené 
adekvátní technikou výrazně zlepši-
lo podmínky pro výuku technických 
oborů v Chebu. 

Další informace na webu školy: 
www.iss-cheb.cz

ISŠ Cheb cílí na podporu 
technického vzdělávání

Společnost Vialin, o.s realizuje v Karlovarském kraji projekt

„Podpora Pohybové a řečové výchovy v MŠ“.
CZ.1.07/1.3.42/02.0014

Významná barokní památka his-

torického Chebu, Špejchar, stojí 

před rozsáhlou rekonstrukcí. Ta 

si vyžádá zhruba pětadvacet mi-

lionů korun, část z těchto peněz 

se pokusí Karlovarský kraj získat 

z ROPu Severozápad. Po rekon-

strukci se má Špejchar stát vý-

znamným uměleckým centrem 

středoevropského formátu, kam 

se mj. přestěhuje i galerie G4.

„Budeme žádat o  dotace v  obje-
mu 15 miliónů korun, zbylé nákla-
dy uhradíme z krajského rozpočtu. 
Kdybychom však s žádostí o dota-
ci na renovaci Špejcharu neuspěli, 
museli bychom vstoupit do jedná-
ní s  městem o  rekonstrukci stáva-
jících prostor,“ informoval krajský 
radní Oleg Kalaš.

Přestavbou Špejcharu na umělec-
ké centrum středoevropského for-
mátu se veřejnosti zpřístupní vý-
znamná památka v  historickém 
centru Chebu, která přímo nava-
zuje na prohlídkovou trasu Františ-
kánského kláštera. 

V  objektu budou výstavní pro-
story, multimediální studio, ateli-

ér, fotokomora, digitální pracoviš-
tě, prostory pro konání workshopů, 
přednášková síň, knihovna odbor-
né literatury, projekční síň, depozi-
tář sbírky fotografi í i kanceláře.

„Nejdražší bude přístavba s  ná-
kladním výtahem a pak také nové 
rozvody elektřiny a zavedení vytá-
pění. Pokud jde o  Galerii fotogra-
fi e G4, její charakter zůstane zacho-
vaný. I  nadále bude zaměřená vý-
hradně na fotografi i,“ dodal Kalaš 
s  tím, že ve stávajících prostorách 
galerie v Kamenné ulici, které pat-
ří městu Cheb, zlobí vlhkost a chy-
bí tam odpovídající sociální zaříze-
ní a zázemí. 

Záměr na přestěhování fotogra-
fi cké galerie do Špejcharu souvisí 
s  rozsáhlou směnou majetku me-
zi Karlovarským krajem a  měs-
tem Cheb. V jejím rámci kraj předá 
Chebu objekt bývalého kostela sva-
té Kláry a jeden z domů v komple-
xu Špalíčku na náměstí Krále Jiřího 
z Poděbrad, město naopak na kraj 
převede právě Špejchar a  budovu, 
kde funguje část krajské Integrova-
né střední školy Cheb.

                                       Václav Fikar

Barokní Špejchar 
uměleckým centrem

krajske_listy_2014_01.indd   7 16.1.2014   9:16:17



strana 8střední školství

ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015   

OBORY VZDĚLÁNÍ - VÝUČNÍ LIST
23-51-E/01 Strojírenské práce

   ŠVP - Zámečnické práce

   ŠVP - Obráběcí práce

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Žákům poskytujeme zdarma pracovní oděvy a zapůjčujeme 

učebnice. 

Rádi vás u nás vždy přivítáme a provedeme vás po škole.

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

Střední odborná škola pedagogická, 
gymnázium a vyšší odborná škola 
Karlovy Vary
Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary

Vzdělávání v pedagogické oblasti má na škole více než čtyřicetiletou 
tradici. V polovině 90. let byla oborová skladba rozšířena o gymnaziál-
ní obory a od roku 2005 je součástí školy též VOŠ.

Obory vzdělávání SOŠPg a G:

75-31-M/01  Předškolní a mimoškolní pedagogika
78-42-M/03  Pedagogické lyceum
75-41-M/01  Sociální činnost
79-41-K/41  Gymnázium 

Obor vzdělávání VOŠ:

75-32-N/06  Sociální pedagogika

Možnosti pro absolventy: 

Po absolvování výše zmíněných oborů je možno pokračovat ve studiu na VŠ či VOŠ, ze-
jména pak se zaměřením pedagogickým, humanitním, uměleckým a tělovýchovným. 
V případě uplatnění na trhu práce mohou absolventi pracovat v oblasti školství, soci-
ální péče apod.

Ubytování a stravování:

Pro školu tyto služby zajišťuje Domov mládeže Karlovy Vary.

Mgr. Bohuslav PEROUTKA, ředitel   |   Lidická 40, 360 20 Karlovy Vary
tel.: 354 224 711, 354 224 722 , fax: 353 234 596

e-mail: info@pedgym-kv.cz   |   www. pedgym-kv.cz

UČEBNÍ OBORY (tříleté, zakončené závěrečnou zkouškou)

STUDIJNÍ OBORY (čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou)
18-20-M/01 Informační technologie

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
 nabízí pro školní rok 2014/2015 tyto obory vzdělávání:

ZDARMA
ZDARMA

ZDARMA

Stipendium až 7000,- Kč/ročně
ISŠTE Sokolov je školou, kam má smysl chodit.

ISŠTE Sokolov umí žáky zejména technických oborů 
umístit na sjednaná pracoviště a zaměstnat. 

Nejmodernější škola Karlovarského kraje pro výuku 
technických i ekonomických oborů.

Od 1. 9. 2014 se  v prostorách ISŠTE Sokolov otevírá odloučené 
pracoviště FST ZPČU v Plzni, obor Strojírenství, kombinovaná 
forma. Přihlášky podat na FST ZPČU v Plzni, vyznačit Sokolov.

DNY  OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:   
24. LEDNA 2014  (8 - 17 h.), 21. ÚNORA 2014  (8 - 17 h.) 

 
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

Den otevřených dveří:
4. února 2014 (8-17 hodin)

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

STŘEDNÍ  ODBORNÉ  UČILIŠTĚ TOUŽIM
 Plzeňská 330,  364 11 Toužim

přijme pro školní rok 2014/2015 
žáky do učebních oborů:

tříleté učební obory

23-68-H/01 automechanik 65-51-H/01 kuchař-číšník (zahraniční stáže)
41-52-H/01 zahradník 23-51-H/01 zámečník (možnost stipendia) 

přednostně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami: 

tříleté učební obory

41-55-E/01  opravářské práce

41-52-E/01  květinářské a aranžérské práce

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

 

Gymnázium, základní škola a mate ská 
škola Mánesova s.r.o. 

Mánesova 1672, 356 01 Sokolov 
tel.: 359 807 052, mobil: 605 237 676 

e-mail: info@skolamanesova.cz  

Škola rodinného typu pro motivované 

Od p edškolního v
po gymnázium nabízíme ve t ídách 

s malým po
všestranného rozvoje s p ihlédnutím 

k individuálním pot ebám jedince. 

PŘIJÍMÁME STUDENTY 
DO 1. – 4. ROČNÍKU GYMNÁZIA

Přijímací zkouška se skládá z testu studijních předpokladů 
a motivačního pohovoru. Přijímáme studenty i do vyšších ročníků 

gymnázia kdykoliv během školního roku.

Další informace a přihlášení ke zkouškám na 

w w w . s k o l a m a n e s o v a . c z

STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
SOKOLOV
STŘEDNÍ ŠKOLA ŽIVNOSTENSKÁ
SOKOLOV

Studijní obory s maturitním vysvědčením

Učební obory s výučním listem

Nástavbové studium s maturitním vysvědčením

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

14.2.2014
 www.zivnostenska-sokolov.cz

, příspěvková organizace

Pro školní rok 2014/2015 přijímáme žáky do těchto oborů:

Střední odborné učiliště stravování 
a služeb Karlovy Vary

 1913 - 2013
100 let  tradice, kvality a zkušeností

Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary 

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

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

Přijímací řízení 

pro školní rok 2014/15:

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

Čtyřletý obor s maturitní zkouškou
65-41-L/01  Gastronomie 

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

Kriteria přijímacího řízení budou zveřejněna na 
www stránkách školy.

Všechny nabízené obory jsou navrženy tak, aby byly propojeny s praxí. Odborný výcvik a odborné praxe 
budou probíhat u smluvních partnerů - budoucích zaměstnavatelů. www.zskraslice.cz

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice nabízí volná místa SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice nabízí volná místa 
ve studijních a učebních oborech:ve studijních a učebních oborech:

P IJÍMACÍ ÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015:

Bližší informace:
webové stránky: www.goaml.cz
e-mail: goaml@goaml.cz
tel: 354 624 166

Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázn
Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázn

I : 47723394

Mgr. Miloslav Pelc, editel školy
tel: 354 624 166, fax: 354 602 526

pro každý obor vzd lání bude v následujícím školním roce p ijato 30 žák
- obor osmileté gymnázium kód 79-41-K/81
- obor ty leté gymnázium kód 79-41-K/41 
- obor obchodní akademie kód 63-41-M/02

Termín odevzdání p ihlášek editeli školy do 15. b ezna 2014 v etn . 
Uchaze i na všechny obory vzd lání (G, OA) budou konat p ijímací zkoušku formou SCIO 
test   z eského jazyka, matematiky a obecných studijních p edpoklad . Další náležitosti 
p ijímacího ízení upravují kritéria, která budou zve ejn na na webových stránkách školy.

1. kolo p ijímacích zkoušek – 23. nebo 24. dubna 2014

krajske_listy_2014_01.indd   8 16.1.2014   9:16:37
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Nedávno jsem četl v Hospodářských 
novinách článek, že největším českým 
dluhem nejsou veřejné fi nance, ný-
brž milion nenarozených dětí za po-
sledních dvacet let. „Zadlužili jsme 
se v  obou těchto položkách, ale lid-
ský faktor je možná vážnější než dluh 
v penězích. Přitom onen fi nanční dluh 
považujeme za důležitější, a to až do 
té míry, že je potřeba šetřit na podpo-
ře rodinné politiky. To je krátkozra-
ké,“ říká profesor ekonomie Lubomír 
Mlčoch z Fakulty sociálních věd Uni-
verzity Karlovy v Praze, který nedáv-
no sepsal studii nazvanou Ekonomie 
rodiny v  proměnách času, institucí 
a hodnot.

Podle něj některé evropské státy 
podporují rodiny promyšleněji a hlav-
ně dlouhodoběji. Nemění pravidla 

a  vytvářejí ovzduší důvěry a  jakých-
si záruk, že stát rodinu nenechá pad-
nout. Z tohoto hlediska vychází nejlé-
pe Francie, odborníky dobře hodnoce-
né jsou také severské státy.

O  podpoře rodin a  porodnosti se 
v politice často hovoří, především před 
volbami, ale opravdový zájem dlouho-
době projevuje jen ČSSD a KDU-ČSL. 
Obě politické strany si dobře uvědo-
mují, že reprodukční chování rodiny 
je široce podmíněný bio-sociální pro-
ces. Podpora ze strany státu je pouze 
jedním z  několika faktorů, které pů-
sobí při rozhodování o založení rodi-
ny. Vliv státních zásahů (rodinné pří-
davky, zákonná ochrana v pracovním 
a  sociálním právu, apod.) lze hodno-
tit jen v  souvislostech ostatních pod-
mínek, které má rodina v daném státě. 

Například v 70. letech více jak polo-
vina žen měla již druhé dítě nejpozdě-
ji ve věku do 25 let. Současný trend, 
kdy většina matek své těhotenství od-
kládá, lze jen těžko státním zásahem 
změnit. Jedním z častých důvodů po-
klesu porodnosti jsou uváděny ekono-
mické důvody. 

Osobně bych tento faktor neozna-

čil za nejvýznamnější, ale svou úlo-
hu hraje především v období nejisto-
ty z  dalšího politického a  ekonomic-
kého vývoje. 

Příkladem budiž situace po roce 
1989, kdy ve vyspělých západních ze-
mích úhrnná porodnost neklesla pod 
hranici 1,5 dítěte na jednu ženu, na-
proti tomu v České republice se od ro-
ku 1996 tento ukazatel nachází pod 
hranicí 1,2 dítěte na jednu ženu. Stát 
může svými kroky, nejen přídavky 
a sociálními dávkami, podpořit rodi-
ny s dětmi, také například odstraně-
ním DPH na dětské zboží (pleny, bo-
ty, oblečení) až do věku 10 let, protože 
spotřeba tohoto zboží je přímo úměr-
ná s rostoucím dítětem. 

Stát sice vybere méně peněz na 
DPH, ale na druhou stranu bude 
mít dostatek vlastních občanů, kte-
ří budou pracovat na výplaty důcho-
dů. Zároveň se zvýší všeobecná spo-
třeba zboží, kterou způsobí postupný 
nárůst počtu obyvatel. Rodiny, stej-
ně jako živnostníci a  občané, očeká-
vají od politiků především stabilitu, 
vizi a  rozvoj konkurenceschopné no-
vé generace. 

Jak podpořit vyšší porodnost v Česku 

Za přispění Karlovarského kraje 

a Nadačního fondu obětem ho-

locaustu vyšla knižní publikace 

Jitky Chmelíkové Mlsové, Miri-

am Friedmann a  Michaela Run-

da David Friedmann - svědek 

holocaustu. 

Kniha, která je trojjazyčná (čes-
ky, německy, anglicky), informuje 
o  životě a díle malíře Davida Fri-
edmanna, který v roce 1946 na So-
kolovsku vystavoval díla s  téma-
tikou holocaustu, na která se mu-
seli chodit dívat zdejší Němci ještě 
před svým odsunem. 

V  roce 1947 se Friedmann opět 
vrátil do okolí Sokolova a  Habar-

tova a  nakreslil zde sérii obrazů 
s hornickou tématikou. Tyto obra-

zy v  roce 2006 získalo sokolovské 
muzeum, které chystá jejich stálou 
expozici. Publikace je proto čás-
tečně pojatá jako výstavní katalog 
s  reprodukcemi darovaných umě-
leckých děl Davida Friedmanna.   

Část nákladu bude distribuována 
do škol a bude sloužit jako pomůc-
ka při výuce o holocaustu. V sou-
vislosti s připravovanou stálou ex-
pozicí uměleckých děl Davida Fri-
edmanna v  sokolovském muzeu 
chystá Muzeum Sokolov i  dopro-
vodný program pro školy. Druhou 
část nákladu publikací je možné 
koupit přes muzejní e-shop a nebo 
na pokladnách sokolovského zám-
ku (www.muzeum-sokolov.cz) 

Kniha o Friedmannovi. Svědkovi holocaustu 

Na karlovarském portálu je pěkná 
anketa s  otázkou, na kterou odpově-
dělo víc jak 200 čtenářů: Může lázeň-
ská léčba zásadně ovlivnit zdravotní 
stav člověka?

Jelikož jsem přímý účastník, který 
lázeňskou léčbu prodělal, můžu na ni 
alespoň ze subjektivního pohledu od-
povědět následovně. Může. Ale z  90 
procent je to o přístupu pacienta.

Byl jsem v  lázních dva roky po so-
bě a  výsledek se dostavil. Zažil jsem 
převratnou změnu. Proto jsem zdrcen 
skutečností, že se téměř všechny láz-
ně prodaly a  některé dokonce zanik-
ly. A nemám na mysli jen dětské láz-
ně Kyselka. 

Když lázně vznikaly, začaly se pro-
vozovat jen pro bohaté. Později ale 
sloužily všem občanům. Komu vadilo, 
že byly státní? Jak mohlo národní hos-
podářství nést v  onom období téměř 
bezplatnou péči? Teď už ale k věci. Pět 
let jsem trpěl hroznou bolestí zad a jen 
užitím prášků se bolesti na den zmír-
nily. Prodělal jsem různé rehabilita-
ce a  už jsem měl vidiny, že skončím 
na invalidním vozíku. Závodní lékař-
ka už nevěděla, co mi má předepsat. 
Při jedné návštěvě v ordinaci ale řek-
la: „Co kdybychom vyzkoušeli lázně“. 

Byl jsem překvapený. Ve třiceti letech 
jet do lázní? Rodina, děti, prošlo to… 

Obětoval jsem tři týdny dovolené 
a  poprvé jel do lázní. Místo pobytu 
byla Třeboň a moc rád na to vzpomí-
nám. Koupele v „zázračné“ vodě, jin-
dy ve vaně po krk ponořen do řídkého 
bahna, masáže... A cvičení. V té chví-
li jsem si nemyslel, že to je to nejdů-
ležitější. A  to musí udělat po lázních 
každý, kdo prodělal jako já, lázeňskou 
léčbu na pohybové ústrojí. Jak jsem 
naznačil výše, vše je na člověku sa-
motném. Nikdy jsem neměl nadváhu, 
sportoval jsem, ale bolesti byly. 

Pro můj další život byla rozhodují-
cí přednáška v lázeňském domě, tehdy 
nesl název Aurora. Pořád jde o  Tře-
boň. Šli jsme tam z  lázeňského do-
mu na Zlaté stoce. Zaujalo mě tvrzení 
přednášejícího, že příčinou všech bo-
lestí zad je z 90 % nerovnoměrné roz-
ložení svalstva kolem páteře. A 60 % 
břišních svalů právě páteř drží. Tu 
jsem si vzpomněl, že mi doktorka, 
která chodívala do základní školy na 
prohlídku, už tenkrát říkala, že mám 
slabé břišní svaly. 

Abych to zkrátil. Přiznám, že jsem 
ještě na doporučení závodní lékařky 
lázně zopakoval. Ale na řece Lužnici 
bylo v září krásně. Také v lázeňské re-
stauraci s pražskými herci. Když jsem 
jim švabachem napsal i jen jednu vě-
tu, nemusel jsem nikdy platit. Zřejmě 
nějaké to pivo a dobrá pohoda prospí-
vá... 

Rok poté jsem jel do Hodonína. Zase 
bych mohl popisovat průběh, ale jdu 
radši k tomu hlavnímu. I na řece Mo-

ravě bylo krásně. Jen cvičením může-
me zhodnotit to, co lázně do člověka 
vkládají. Dnes je to jinak, dnes si člo-
věk pobyt v lázních rozmyslí. Už zase 
nejsou pro všechny. Kdo z dělníků na 
to má? Nejlepší je ale prevence. Správ-
ný způsob života. A  poznání, že na-
še kostra neunese vše, i když se na to 
prvních deset, dvacet let připravuje. 
A „básníci“ by mohli vyprávět. 

Konečně závěr. V  případě pohybo-
vého ústrojí postačí pět cviků. Kaž-
dý den cvičím od posledního poby-
tu v těchto lázních. A to je už 33 let. 
S bolením zad pak nemám vůbec žád-
ný problém. Vysadím–li ale cvičení na 
tři, čtyři dny, je zle. Do páteře se do-
staví bolestivé brnění, které přechází 
až do stehen. Tělo se prostě hlásí, po-
trestá lenost. A pět, deset minut mu-
sí člověk každý den najít. Ještě je dů-
ležité říct, že zlepšení se dostavilo až 
půl roku po návratu z druhých lázní, 
právě až po pravidelném cvičení. Žád-
ný kouzelný proutek. Když svou zku-
šenost a  poznání doporučím podob-
ně trpícím dělníkům, tak většinou sly-
ším: „Já se k  tomu cvičení nepřinu-
tím“. Většinou pak kolegovi odpoví-
dám: „Tak to tě to až tak moc nebolí“. 

Podobně jde podle mého názoru po-
stupovat při léčbě vnitřních orgánů. Je 
to ve stylu života, ve stravování a mí-
ře odpovědnosti chování k  sobě sa-
motnému. Jinými slovy – nekouřit, 
nepřejídat se a najít si deset minut na 
jednoduché cvičení doma na koberci. 
Vnější vlivy na organizmus člověka se 
podle mě negativně projevují jen mi-
nimálně.

Lázně. Vše je na samotném člověku

Ohlíží-li se člověk do dětství za 
vzpomínkami na Vánoce, nevybavu-
jí se mu většinou více či méně vysně-
né dárky. 

To, co v  člověku zůstává, je pocit 
pohody se svými sourozenci, rodi-
či, všemi blízkými, kteří už třeba ani 

nejsou mezi námi. Chci proto všem 
občanům Karlovarského kraje po-
přát, aby si tyto chvíle uchovali pro 
dny nastávající, kdy před nás život 
staví různé překážky. 

Do nového roku 2014 bych chtě-
la všem popřát dobré zdraví, proto-
že to je základem pro naši spokoje-
nost, a dostatek elánu pro každý den. 
Ve zdraví se také odráží naše poho-
da a  předpoklad pro porozumění 
druhým. Kromě zdraví, lásky, štěstí  
a úspěchů v osobním životě vám chci 
popřát  také to, aby Karlovarský kraj 
udělal několik dalších kroků k napl-
ňování předsevzatých cílů, aby se náš 

kraj stával dobrým místem pro život 
občanů a  pohostinným místem pro 
domácí i  zahraniční návštěvníky. Je 
před námi rok, který bude i pro koa-
lici KSČM a ČSSD velkou zkouškou. 
Přejme si, ať v  této zkoušce obstojí-
me, dokážeme být k  sobě navzájem 
tolerantní, vstřícní a  ohlížet se ze-
jména na to, aby lidé v našem kra-
ji byli spokojení. Levicově orientova-
ní občané to od nás očekávají. Měj-
me odvahu a sílu hledat a nacházet 
tu lepší tvář světa kolem nás. 

Přeji nám všem inspirativní nápa-
dy, chuť do práce a motivaci k tomu 
ji prvotřídně odvést. 

Přání do nového roku 2014

Nebe - hejtman Novotný: „Jsem 
proti rušení středních škol v  Kar-
lovarském kraji, ale můj hlas je je-
nom jedním ze 45.“ Tato slova náš 
hejtman pronesl dne 10. 12.2 013 
na demonstraci studentů, rodičů 
a  učitelů proti rušení středních škol 
v Nejdku a Chodově. Dudy - hlasová-
ní pro zachování všech středních škol 
v Karlovarském kraji do konce voleb-
ního období na zasedání zastupitel-
stva dne 12. 12. 2013. Hejtman No-
votný: zdržel se hlasování.

Na demonstraci jsem se přijel osob-
ně podívat a  na jednání zastupitel-
stva jsem byl přítomen. Hejtmanovo 
nebe i dudy jsem viděl na vlastní oči 
a slyšel na vlastní uši. A pořád nevím, 
jak si vysvětlit tento diametrální roz-
díl mezi slovy a činy našeho hejtma-
na. Tento obrat o 180 stupňů během 
dvou dnů. To opravdu nemá bývalý 
učitel, ředitel ISŠTE v Sokolově, ná-
zor na rušení či zachování škol v kra-
ji, že se zdržuje hlasování? Kdo jiný, 
než odborník s letitou praxí v oboru 
školství a vrcholný politik by na toto 
měl mít jasný názor?

Média otiskla z  této demonstrace 
fotografi e, kde hejtman novinářům 
několikrát zapózoval s  demonstru-
jícími studenty dokonce se zdviže-
nou pěstí pod transparentem  „STOP 
ZRUŠENÍ NAŠÍ ŠKOLY!“. A to pře-
sto, že toto rušení škol navrhuje jeho 
vlastní náměstek, komunista Sloup, 
kterého hejtman stále drží a podpo-
ruje ve funkci, i když občané kraje po-
depisují petice a demonstrují pro jeho 
odvolání díky jeho kontroverzní mi-
nulosti politruka u pohraniční stráže. 

Je to skoro až komické. A  schizo-
frenní. A není to také zrovna týmo-
vé takhle veřejně vystoupit proti své-
mu kolegovi z krajské vlády. A  to je 
hejtman bývalý výborný volejbalista 
a týmový hráč. Časy se zřejmě mění. 
Ale když dojde od slov k činům, vše 
je jinak.

Evidentně to není v  současné poli-
tice nic neobvyklého. Hejtman Ha-
šek taky veřejně tvrdil, že večer po 
volbách nebyl za prezidentem Zema-
nem, a pak otočil a přiznal, že vlast-
ně byl. Nebo bývalý hejtman Rath, 
který ve sněmovně ohnivě řečnil pro-
ti korupci a poté byl policií přistižen 
se sedmi miliony v  krabici od vína. 
Shodou okolností se jedná ve všech 
třech případech o  hejtmany, kteří 
jsou současně také poslanci. Takzva-
ní „hejtmanci“.  „Hejtmanec“  je ne-
hezké slovo, ale ani kumulace funk-
cí není hezká, tak je to tak v pořád-
ku. Ale zdá se, že to má na tyto politi-

ky poněkud zhoubný vliv. Slova a či-
ny – nebe a dudy. 

Vše by bylo možná legrační, kdy-
by se nejednalo o poměrně význam-
né zásahy do životů studentů, jejich 
rodičů, učitelů a také měst, kterých se 
rušení škol týká. Současná nejistota 
jejich existence se jich velice dotýká. 
Dotýká se celého krajského školství, 
které je díky Sloupově koncepci „Sta-
bilizace“ a  jejímu stažení velmi de-
stabilizované. A díky hlasům hejtma-
na a  dalších tato nejistota pokraču-
je dál. Pokus o to dát školám alespoň 
nějakou jistotu zkrachoval.

Dodatek: Náměstek pro školství za 
KSČM, JUDr. Sloup, argumentoval 
pro svojí koncepci a rušení škol tím, 
že současný stav je díky úbytku žá-
ků ekonomicky neudržitelný. A  ta-
ké kvůli nedávnému a nepochopitel-
nému zvýšení kapacity středních škol 
v Ostrově a v Sokolově, zapomněl do-
dat. Komunisté nedokázali tuto kon-
cepci prosadit ani u  svého koaliční-
ho partnera ČSSD a  sami ji z  jed-
nání zastupitelstva stáhli. Náměstek 
Sloup poté na zastupitelstvu prohlá-
sil, že už do konce volebního období 
nebude žádnou jinou koncepci před-
kládat. A dovoluji si položit dvě otáz-
ky: Co bude soudruh Sloup do kon-
ce volebního období, když je součas-
ný stav ekonomicky neudržitelný, ve 
funkci náměstka pro školství vlastně 
dělat? A  opravdu má takto vypadat 
funkční vláda Karlovarského kraje?

Slova a činy – nebe a dudy

ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015   

PRO ROK 2014/2015 PŘIPRAVUJEME OBORY:

18-20-M/01  Informační technologie se zaměřením

                   a) aplikace osobních počítačů
                   b) informatika v ekonomice

36-47-M/01  Stavebnictví se zaměřením

               a) pozemní stavby
                 b) stavební obnova - pozor NOVINKA

Den otevřených dveří:
15. února 2014 

Marian Odlevák,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Jan Tancibudek,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Miroslav Balatka,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Barbora Vojtová,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Pátý ročník Grand restaurant 

festivalu, který potrvá do konce 

února, vyzývá lidi: „Nejezte, ne-

pijte ani nežijte blbě!“ Záštitu 

nad ním převzal hejtman Karlo-

varského kraje Josef Novotný.

  
Festival začal 15. ledna v  třia-

osmdesáti restauracích ve třiceti 

městech České republiky, mimo 
jiné v Karlových Varech. V těchto 
restauracích mohou lidé za zvý-
hodněné festivalové ceny ochut-
nat speciality nejlepších a  nejza-
jímavějších restaurací z  publika-
ce Maurerův výběr Grand Restau-
rant 2014. 

Konkrétně v Karlovarském kra-

ji se festivalu účastní dvě karlo-
varské restaurace - hotel Carlsbad 
Plaza (La Bohéme restaurant) 
a Grandhotel Pupp (Grandrestau-
rant). Ochutnávky jsou v  rozme-
zí od 250 do 600 korun. Hosté si 
mohou vybrat, jestli ochutnají zá-
kladní, dvouchodovou nebo tří-
chodovou degustaci (s nápoji). 

Nejezte blbě, vyzývá festival
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Běháte rádi? A že vás už na-

padlo proběhnout se i někde 

jinde než klasicky doma „oko-

lo baráku“? No, ideální destina-

cí nejsou zdaleka jenom Karlovy 

Vary, které se i díky blížícímu se 

druhému ročníku tamního Mat-

toni půlmaratonu pomalu mě-

ní v město běhu zaslíbené. Dal-

ší báječný kraj, odkud se vám 

nebude chtít domů, je Chebsko, 

přesněji řečeno Františkovy Láz-

ně a jejich okolí.

Pomiňme nyní skutečnost, že to-
to lázeňské město se pro svoji cha-
ritativní 24hodinovku pozvolna 
stává hlavním městem dobroběhu. 
I když, přece... Víte, že v polovině 
listopadu tam dorazilo 450 běžců 

z celé republiky, kteří ve Smetano-
vých sadech nakroužili přes 11 tisíc 
kilometrů a vybrali 42 tisíc korun?

Do Františkových Lázní ale stojí 
zato zajet řádně provětrat běžecké 
obutí v kteroukoliv roční dobu. Už 
pro ten zvláštní poklid lázeňského 
městečka, pro hustou síť dokona-
lých asfaltových stezek i  měkouč-
kých pěšinek, po nichž klidně mů-
žete oběhnout i  Ameriku. Jistě, je 
to rybník, to mu ale na kouzlu ni-
jak neubírá. Pokud se vydáte opač-
ným směrem, asi sedm kilometrů 
od pověstné Frantíkovy sochy leží 
přírodní rezervace SOOS se svým 
Císařským pramenem, který neza-
mrzá ani v pětadvaceti pod nulou. 
Vážně! 

Opomenout nelze ani hrad See-

berg či Zelenou horu, bájné pout-
ní místo s  kamennou Bismarcko-
vou rozhlednou u  Chebu, z  níž 
máte celý západní cíp Karlovarské-
ho kraje jako na dlani. A podívání 
je to vpravdě okouzlující. 

A pokud vás přepadne na zpáteč-
ní cestě hlad (jakože tradičně čistý 
a silný vzduch tomu výrazně napo-
máhá), žádný strach. Tak dobře, ja-
ko v tamních restauracích, se najíte 
málokde. Na shledanou ve Františ-
kových Lázních! A  jak jinak, rov-
něž 24. května v Karlových Varech 
se startovním číslem na prsou. Za-
jistěte si svoje místečko na startu 
raději hned teď, ať můžete pobíhat 
po tomhle nádherném kraji v kli-
du.                                  Michal Vítů,

PIM Běžecký klub

Běžeckému srdci prospějí 
také Františkovy Lázně

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 20 3“
JEDNOTLIVCI

Příjmení, jméno:

Adresa:

Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Sportovní odvětví, disciplina: Kategorie:

Úspěchy v daném roce: Různé:

„Nejlepší sportovec Karlovarského kraje za rok 20 3“
SPORTOVNÍ KOLEKTIV

Subjekt (OS, TJ, SK atd.):

Datum narození:

Telefon:

Adresa: Telefon:

Sportovní odvětví, disciplina: Kategorie:

Úspěchy v daném roce: Různé:

Karlovarský kraj vyhlašuje 13. roč-
ník ankety „Sportovec roku“. Spor-
tovní kluby mohou své návrhy zasí-
lat do 28. února 2014.

Vyhlašované kategorie:
 mládež – jednotlivci, sportov-

ní kolektiv do 19 let (dívky, chlapci)
 dospělí – jednotlivci, kolektiv
 handicapovaní sportovci – jed-

notlivci, kolektiv (mládež, dospělí)
 trenér – jednotlivci 
 sportovní legenda – bývalý vý-

borný sportovec, trenér, funkcionář
 sportovní osobnost – nejúspěš-

nější sportovec roku 2013

Důležité údaje:
 umístění jednotlivců a sportov-

ních kolektivů na  mistrovství ČR, 
ME, MS
 účast na mezinárodních soutě-

žích
 u jednotlivců i sportovních ko-

lektivů uvést: OS, TJ, sportovní klub, 
oddíl apod., příjmení, jméno, datum 
narození, kategorii, sportovní od-
větví, disciplínu, kontakt a  nejlepší 
umístění v roce 2013
 vyplněný formulář musí mít ra-

zítko a  podpis kompetentní osoby 
OS, klubu, oddílu, svazu atd.

Vyzýváme všechny sportovní sub-
jekty, působící v Karlovarském kraji, 
k podání návrhů na nejlepší sportov-
ce regionu roku 2013. 

Návrhy zasílejte nejpozději do 28. 
2. 2014 na adresu: KÚ Karlovarské-
ho kraje, odbor školství, mládeže 
a  tělovýchovy, Závodní 353/88, 360 
06 Karlovy Vary. E-mail: epodatel-
na@kr-karlovarsky.cz. Informace: 
Josef Kočí, tel.: 354 222 491, mobil 
736 650 340.

Nejlepším sportovcem Karlovar-
ského kraje se loni stala olympionič-
ka Ivana Sekyrová z AK Sokolov.

SPORTOVEC KARLOVARSKÉHO KRAJE 2013

KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje (Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary) - KONTAKTY                                                                        
 

tel. 354 222 300, 354 222 400, 354 222 112 (ústředna), fax 354 222 509, (podatelna), elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka: siqbxt2

Ani v novém roce fotbalové pří-

pravky nezahálí, a proto je pro 

ně připraven už třetí halový tur-

naj, který FK Baník Sokolov pro 

malé talenty organizuje. Nyní 

na řadu přijdou hráči U11. Tur-

naj se koná v neděli 2. února od 

9 hodin ve sportovní hale ISŠTE.

Stejně jako v uplynulých sezónách, 
tak i v této si FK Baník Sokolov při-
pravil pro ty nejmenší talenty sérii 

halových turnajů, na kterých všich-
ni zúčastnění mohou předvést své 
umění. První turnaj, který se usku-
tečnil ještě v prosinci, patřil katego-
rii U8. Do souboje o turnajový titul 
se zapojilo celkem sedm celků z Kar-
lovarského kraje. Následoval led-
nový turnaj kategorie U 10 za účas-
ti SK Plzeň, Kadaně, Ostrova, Karlo-
vých Varů, Hvězdy Cheb, německé-
ho Schwandorfu a Baníku Sokolov. 

Tyto turnaje jsou však již minu-

lostí, a tak si vás dovolujeme pozvat 
na nadcházející, které se odehrají 
v neděli 2.2. od 9 hodin (kategorie 
U11), 16.2. (U9) a 1.3. (U7) opět ve 
Sportovní hale ISŠTE. 

Chtěli bychom poděkovat všem 
partnerům, kteří tuto akci podporu-
jí: Město Sokolov, Gazza sport, Le-
ben, Sokolovská ElektroFirma, Oli-
vius, ALGON PLUS-AUTO a.s., 
Nemos Group a  v  neposlední řadě 
WITTE-AUTOMOTIVE.

V neděli 2. února se uskuteční 
halový turnaj přípravek U11

Rok 2013 skončil. A protože kaž-

dý bilancuje a hodnotí, jaký 

dnes již uplynulý rok byl, pojď-

me se ohlédnout za rok 2013 

z pohledu FK Baník Sokolov.

A – mužstvo
V  lednu Baník zahájil přípravu na 

jarní část sezony 2012/2013. A tento 
ročník nemůžeme hodnotit jinak než 
kladně. Áčko bojovalo až do konce 
soutěže o čelo tabulky. Nakonec z to-
ho bylo 50 bodů a 4. místo v tabulce, 
což pro Baník znamenalo druhý nej-
lepší výsledek v druholigové historii.

V srpnu pak Baník vstoupil do své 
již osmé druholigové sezony a i v ní 
útočil na přední příčky. Nakonec 
v  nabité tabulce Sokolov přezimuje 
na 7. místě, ale se solidním ziskem 25 
bodů. Na jaře bude Baník chtít bodo-
vý zisk zvýraznit a přitáhnout diváky 
zpět do hlediště.

Dorosty
Solidní rok 2013 mají za sebou i do-

rosty. V sezoně 2012/2013 týmy U16 
a U17 hrály o střed tabulky. Pěkné 6. 
místo pak uhrál dorost U19. Úspěš-
nější je ovšem probíhající sezona. 
Dorost U17 je na osmém místě, ale 
velkou radost nám dělají týmy U19 
a  U16, které jsou po podzimu na 2. 

místě v těsném kontaktu s první příč-
kou, kde přezimují Motorlet Praha, 
resp. Dukla Praha.

Žáci
V  roce 2013 byla žákovská kate-

gorie opravdovým klenotem Baní-
ku. V  sezoně 2012/2013 zazářili žá-
ci U15, kteří vyhráli svou skupinu 
České ligy U15 a  postoupili do ce-
lorepublikového fi nále. To se kona-
lo v  Sokolově a  Baník ve skvělé at-
mosféře vybojoval bronzové medaile. 
Sokolovské mladé fotbalisty předči-
ly pouze týmy Slavie Praha a Baníku 
Ostrava, což jsou v mládežnické ka-
tegorii kluby, které patří k extratřídě. 

Ale solidně si vedli i žáci U14, U13 
i U12. A dobře mají rozehranou se-
zonu žáci i v sezoně 2013/2014. Da-
ří se týmu U12, který je zatím tře-
tí a především pak žákům U15, kteří 
vstoupí do jarní části z 1. místa a bu-
dou chtít znovu postoupit do fi nále.

Přípravky
I přípravky hrají své mistrovské zá-

pasy, ve kterých jde ale zatím hlav-
ně o sbírání zkušeností než o výsled-
ky. Ale již v této věkové kategorii se 
objevují hráči, kteří jsou velkým pří-
slibem do budoucna. Jsme však hlav-
ně rádi, že přispíváme k  aktivnímu 

a  zdravému stylu života našich svě-
řenců.

Ostatní
Baník se neangažoval jen na po-

li fotbalovém. Klub se zapojil do ně-
kolika charitativních akcí. Při mis-
trovském zápase například proběhla 
úspěšná akce „Daruj plyšáka“ a dlou-
hodobě Baník spolupracuje s  Ne-
mocnicí Sokolov. 

V roce 2013 došlo i ke změně ve ve-
dení klubu, kdy na postu ředitele klu-
bu vystřídal Pavla Makoně dosavad-
ní šéft renér mládeže Tomáš Provaz-
ník. Zapomenout nelze ani na oce-
nění trenéra Stanislava Galizse, který 
byl na 11. Galavečeru Grassroots fot-
balu oceněn jako Trenér roku - žáci.

Celkově lze říci, že rok 2013 mů-
žeme považovat za vydařený. Ale 
my chceme víc a  proto věříme, že 
rok 2014 bude ještě úspěšnější a  že 
se nám v něm povede dostat diváky 
do hlediště ve větším počtu než vlo-
ni. Budeme pro to dělat vše. Záro-
veň dovolte, abychom poděkovali za 
přízeň všem sponzorům, partnerům 
a fanouškům. Velké poděkování pat-
ří také trenérům, hráčům, členům re-
alizačních týmů, ale i  rodičům mla-
dých hráčů.              

 FK Baník Sokolov

Rok 2013 je pryč. Jaký byl, Baníku?

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

15.00  - 18.00
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