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Přes půl miliardy dotací Soutěž k půlmaratonu.
do sociální oblasti
Vyhraj a běž

Přijímací zkoušky na
střední školy se blíží

Jak byl v uplynulých sedmi letech kraj úspěšný Tři soutěžící získají registraci na Mattoni 1/2Ma- Jak se na přijímací zkoušky připravit? Co přespři čerpání dotací do sociální oblasti? strana 3 raton Karlovy Vary zdarma.
strana 4 ně se skrývá za slovem PILOT?
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Z REGIONU
Město CHEB zrevitalizuje
Městské sady mezi Májovou
a Evropskou ulicí. Revitalizace
počítá například s modernizací cestní sítě, novou výsadbou
dřevin a instalací nového mobiliáře. Proměna parku v centru
města bude stát téměř jedenáct
milionů korun, město už v této
souvislosti zažádalo o dotaci.
Na Riegerovy sady, další z velkých chebských parků, jehož revitalizaci vedení města před třemi lety avizovalo, letos nedojde.
Od jara do října musí lidé
v OSTROVĚ počítat s řadou
komplikací, které s sebou přinesou rekonstrukce několika vnitrobloků (například sídlištního
vnitrobloku Hlavní–Štúrova–
Májová–Luční za více než osm
milionů korun nebo vnitrobloku mezi ulicemi Hlavní-Mánesova-Lidická a S. K. Neumanna
za více než deset milionů). Město na tyto akce získalo dotace
z ROPu Severozápad. Za předpokladu, že je stihne dokončit
do října 2015.
Město CHEB je znovu ve finále soutěže Historické město
roku. Jestli letos konečně získá
prestižní titul, který je kromě
publicity spojený i s odměnou
jeden milion korun, se rozhodne v dubnu na Pražském hradě.
Cheb se v posledních letech už
dvakrát do finále probojoval.
Poprvé v roce 2007, kdy zvítězila Polná. Podruhé v roce 2013.
Tehdy zvítězila Jilemnice, Cheb
skončil druhý.
Progresivní „Architektura mimo centra“ je tématem výstavy
současného výtvarného umění
v Klášterním kostele svatého
Antonína v SOKOLOVĚ, která
se koná do 4. března. Výstava
vznikla jako vyvrcholení stejnojmenného projektu a pražské
konference, na níž přednášely
dvě desítky architektů, urbanistů i teoretiků architektury z celého světa. Autorem projektu je
publicista Petr Volf, který sem
soustředil přes stovku nových,
velmi pozoruhodných staveb
na území ČR, sloužících širší
veřejnosti nebo nacházejících
se na veřejných místech.

Překvapení hned na úvod roku:
KKN hospodařila s mírným ziskem
Historický výsledek. I tak je
označované hospodaření Karlovarské krajské nemocnice (KKN)
v roce 2014, která se poprvé
za posledních sedm pohybuje
v černých číslech. Největší zdravotnické zařízení v regionu totiž
neskončilo ve ztrátě.
Podle předběžných účetních výsledků KKN vykázala velmi mírný
zisk ve výši 122 tisíc korun.
„Po ztrátě ve výši bezmála 131
a půl milionu v předchozím roce se
jedná o značný skok vpřed. Rozdíl
mezi výnosy a náklady činí oproti
předchozímu roku bezmála 64 miliony korun,“ říká náměstek hejtmana
pro oblast sociálních věcí a zdravotnictví Miloslav Čermák.
„Vystoupali jsme na první schod
v naší snaze o ekonomickou stabilizaci KKN. Zisk je tak mírný, že
budu hovořit o vyrovnaném hospodaření,“ doplnil ho ředitel KKN
Josef März, který v čele společnosti,
provozující nemocnice v Karlových
Varech a Chebu, stanul na jaře loňského roku.
KKN dosáhla kladného hospodářského výsledku navzdory faktu, že
vloni navýšila o více než tři procenta
položku na mzdové výdaje a s pomocí evropských dotací investovala přes
čtyřicet milionů korun do přístrojo-

Hospodaření KKN
v letech 2007 až 2014
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

+ 122 tis. Kč
- 131,453 mil. Kč
- 53,530 mil. Kč
- 57,470 mil. Kč
- 29,512 mil. Kč
- 57,327 mil. Kč
- 61,642 mil. Kč
- 114,686 mil. Kč

Letošní rok by měl být v nemocnicích v Chebu a Karlových Varech klidnější než několik let předešlých. Mimo jiné proto, že KKN dosáhla po letech vysokých ztrát na vyrovnané hospodaření.
Foto Václav Fikar
vého vybavení.
Předseda dozorčí rady KKN Jakub
Pánik považuje výsledek společnosti - vzhledem ke všem objektivním
okolnostem - za více než dobrý. Podle
něj ho umožnily tři faktory. Prvním
je změna úhradové vyhlášky od 1.

ledna 2014, která nemocnici přinesla
větší příjmy od pojišťoven. Druhým
je rozhodnutí kraje, jako zřizovatele
KKN, přihlásit se k závazku veřejné
služby, tedy podpory takových oddělení nemocnice, která jsou v kraji výjimečná a potřebná, avšak která jsou

zároveň ztrátová. Na ně KKN vloni
dostala od kraje 38 milionů korun.
„Třetím jsou výsledky nového týmu, tedy managementu nemocnice,
který našel jak vnitřní úspory, tak
dokázal zlepšit vykazování vůči pojišťovnám i nastavit výhodnější pod-

mínky u dodavatelů,“ vypočítává
Pánik.
Cestu k vnitřním úsporám a ekonomickým rezervám společnosti
ukázal i vnitřní a vnější audit, který
provedla společnost Nexia.
„Díky nim se nám podařilo najít
oblasti, ve kterých jsou ekonomické
rezervy a postupně se zabývat zefektivněním provozu v těchto oblastech. Jde například o možné zvýšení
výkonů v takzvaných case mixech,
rezervy v nákladech stravovacího
provozu nebo zvýšení výnosů z veřejné nemocniční lékárny,“ potvrdil
ekonomický ředitel KKN David Bracháček.
Změna výsledku hospodaření je
pro nemocnici důležitá i z toho důvodu, že nemocnice nyní může sama
žádat o dotace z unijních programů.
To vloni možné nebylo, opakovaně
ztrátová společnost nebyla pro poskytovatele dotace důvěryhodným
žadatelem, a tak žádosti na konkrétní projekty podával kraj.
„Snahou pro letošní rok je udržet
vyrovnané hospodaření. Čeká nás
centralizace lékařské péče v Karlových Varech a vybudování moderního onkologického centra v Chebu, což nemocnici ekonomicky také
pomůže. Tím postoupíme na další
schod,“ dodal Pánik.
Václav Fikar

Krajská koalice se rozpadla, v radě zůstalo pět členů
Očekávané únorové jednání krajského
zastupitelstva nového hejtmana nezvolilo, právě naopak. Koalice KSČM a ČSSD,
která dva roky vedla kraj, se krátce před
tímto jednáním rozpadla.
Strany se nedokázaly shodnout na obsazení postu hejtmana, ani na dalších změnách
v krajské radě. KSČM nesouhlasila s návrhem ČSSD, aby se funkce statutárního zástupce hejtmana přenesla do zvolení nového
hejtmana z KSČM na ČSSD.
Na základě toho pak hned na začátku jednání zastupitelstva rezignovali na funkci
v radě dva členové ČSSD, a to zastupitel Edmund Janisch a náměstek hejtmana Martin
Havel, který se podle středečního návrhu
ČSSD měl stát prvním náměstkem hejtmana. V samotném závěru jednání zastupitelé
ještě odvolali náměstka pro školství Václava
Sloupa (KSČM). Z původně devítičlenné rady tak zůstalo pět radních, kteří jsou usnášeníschopní a do zvolení nové rady povedou
kraj. Bez hejtmana.
Bývalý hejtman Josef Novotný rezignoval
na funkci k 31. 1. 2015, svůj úmysl oznámi
v dostatečném předstihu. ČSSD navrhovala
na funkci hejtmana Jakuba Pánika, toho však
KSČM odmítla. Ta navrhovala svoji kandidátku - náměstkyni hejtmana Evu Valjentovou.
Krajské zastupitelstvo by nového hejtmana
mělo zvolit do půl roku od jeho rezignace.
Pokud se tak nestane, čekají voliče v kraji nové volby. Do zvolení nového hejtmana
povede kraj současná první náměstkyně Eva Pohledy do jednacího sálu Krajského úřadu v Karlových Varech, kde se konalo jednání zastupitelstva, před kterým se rozpadla vládValjentová. Příští zastupitelstvo se uskuteční noucí koalice ČSSD a KSČM. Rada kraje má nyní z původních devíti pět členů, doplněna by mohla být ve čtvrtek 26. února, kdy se
Foto Václav Fikar
26. února.
(vf) koná další jednání krajského zastupitelstva.

z regionu

V Odravě vyroste nový
průmyslový park
Sto tisíc metrů čtverečních.
Taková je celková rozloha nové průmyslové zóny, která se
rodí na Chebsku. CTPark, jak
se zóna jmenuje, vyroste v Odravě.
Průmyslový park v Odravě nabízí k podnikání developerská
společnost CTP, o které bylo
v poslední době slyšet v souvislosti s výstavbou distribučního centra amerického e-shopu
Amazon v Brně.
„Zástupci společnosti mě informovali o tom, že průmyslový
park v Odravě je připraven. Plocha má strategické místo s přímým silničním napojením do
sousedního Německa. Počítá se
s tím, že by CTPark Odrava nabídl na 50 tisících metrech čtve-

rečních haly pro výrobu nebo
skladování,“ informoval bývalý
hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.
Společnost CTP je největším
developerem průmyslových nemovitostí na českém trhu. V jejích halách a kancelářích sídlí
firmy, které zaměstnávají přes 31
tisíc lidí. Nacházejí se hlavně ve
velkých městech jako jsou Brno,
Plzeň, Ostrava, Praha nebo Hradec Králové.
Co se týče dalších průmyslových zón v Karlovarském kraji,
které mohou investoři využít
například k výrobě, podrobně
a přehledně o nich informuje
portál Investičních příležitostí
v Karlovarském kraji - www.karlovyvary-region.eu, a to včetně
mapových podkadů.

DALŠÍ PRŮMYSLOVÉ ZÓNY V KRAJI
Název

Typ objektu

Region

Rozloha

Greenfield

Aš a okolí

32.50 ha

Průmyslový park Cheb

Greenfield

Cheb, Františkovy
Lázně a okolí

88.00 ha

Průmyslová zóna
Sokolov - Staré Sedlo

Greenfield

Sokolov a okolí

124.00 ha

Průmyslová zóna
Přátelství - Silvestr

Greenfield

Sokolov a okolí

31.50 ha

Průmyslová zóna
Nové Sedlo

Greenfield

Sokolov a okolí

7.93 ha

Průmyslová zóna Ostrov

Greenfield

Karlovy Vary a okolí

30.50 ha

Průmyslová zóna Nová Role

Greenfield

Karlovy Vary a okolí

4.30 ha

Průmyslová plocha Skalná

Greenfield

Cheb, Františkovy
Lázně a okolí

2.60 ha

Panattoni Park Aš

Greenfield

Aš a okolí

3.96 ha

Průmyslová zóna - BÁŇSKÁ
STAVEBNÍ SPOLEČNOST s. r. o.

Greenfield

Sokolov a okolí

15.10 ha

Panattoni Park Cheb

Greenfield

Cheb, Františkovy
Lázně a okolí

6.20 ha

Průmyslová plocha Kraslice

Greenfield

Sokolov a okolí

1.60 ha

Průmyslová plocha Otovice

Greenfield

Karlovy Vary a okolí

9.10 ha

Hospodářský park Aš

Šéf barrandovských studií: Kraj
se musí umět filmařům nabídnout
Mojí snahou je, aby Karlovarský
kraj patřil na první místa seznamu vyhledávaných filmových
destinací v Česku, uvedl generální ředitel Barrandov Studia Petr
Tichý, který se na Krajském úřadě
v Karlových Varech setkal s uvolněným krajským zastupitelem
Edmundem Janischem.
Oba diskutovali o možnostech,
jak Karlovarský kraj zviditelnit jako
atraktivní filmařskou lokaci.
„Každý kraj v ČR může něco filmařům nabídnout. Ať už některé
industriální lokace, nebo podmínky pro natáčení historických filmů.
Karlovarský kraj je v tomto ohledu
specifický. Nabízí jak prostředí krajiny po těžbě v okolí Sokolova, tak
krásná malebná městečka, což může sehrát roli právě třeba v případě
historické tématiky,“ uvědomuje si
Tichý, který má k našemu regionu
velmi blízký vztah.
„Jsem tady doma, propojení je intenzivní. Sice žiji delší dobu v Praze, ale pravidelně sem jezdím, nenechám si ujít filmový festival a byl
bych velice rád nápomocen k tomu,
aby Karlovarský kraj dokázal do-

Život ostýchavé new orleanské kuchařky Georgie Byrdové (Queen
Latifah) se obrátí vzhůru nohama v momentě, kdy zjistí, že má před
sebou pouhý měsíc života. Tváří v tvář blížící se smrti se rozhodne,
že opustí zaměstnání a odletí z Ameriky za splněním svého snu - do
proslulých lázní v Karlových Varech, aby si tam užila poslední týdny
svého života. Partnerem v této svěží romantické komedii je jí Gérard
Depardieu, který hraje Didiera, šéfkuchaře Grandhotelu Pupp. Taková je základní osa hollywoodského filmu Poslední prázdniny, který se
z velké části natáčel v Karlových Varech.
sáhnout na první místa seznamu
vyhledávaných filmových destinací.“
V Karlovarském kraji se v uplynu-

„Výstava děl Jiřího Patery v karlovarské galerii není retrospektivou. Zaměřuje se na vrcholné období jeho tvorby v 70. až 90. letech
20. století. Ukazuje na Paterovo

v plzeňském prostředí osamocené
místo v rozvíjení tzv. strukturální
malby 60. let, v níž uplatňoval filozoficky hloubavý abstrahující model krajiny. Na výstavě se mohou
návštěvníci setkat jak s obrazy ze
sedmé dekády, jež jsou harmonické, prostoupené vnitřním jasem,
tak s kolekcí maleb niterně znepokojivých, naplněných kolizemi
a dramaty,“ přibližuje karlovarskou výstavu její kurátorka Božena
Vachudová.

lých desetiletích natočilo více než
120 filmů. Od prvorepublikových
komedií s Vlastou Burianem až
po hollywoodské trháky Poslední

prázdniny, Rytíři z Šanghaje nebo
bondovku Casino Royale. Vloni se
pak na Chebském hradě natáčely
scény do jedné z epizod úspěšného historického seriálu Borgiové,
nedávno jedna z českých televizních stanic odvysílala kriminálku
Výstřely v Mariánských Lázních.
Slavnou běžeckou scénu číšníků
v centru Karlových Varů z kultovní
komedie Vrchní, prchni zná v Česku snad každý.
I přesto musí Karlovarský kraj
o svou pozici na výsluní v konkurenci ostatních regionů tvrdě bojovat.
„Zahraniční filmaře k nám do
Čech lákají centrální pobídky, ale
regiony se samy musí soustředit na
to, co nejlepšího mohou filmařům
nabídnout v konkurenci ostatních
krajů. Pro zahraniční produkce
hraje samozřejmě roli nejen zajímavá lokace, ale také fakt, nakolik
je region schopen nabídnout výhodné ubytování, stravování, různá povolení ke vstupům a veškeré
zázemí potřebné pro filmaře, kteří
točí sedm dní v týdnu 24 hodin,“
upozorňuje Petr Tichý.
Václav Fikar

Kraj znovu podpoří Přání k jarním prázdninám:
Buďte aktivní, ale opatrní
myslivecké spolky
Milí žáci základních, speciálních a středních škol v Karlovarském kraji!
V době od pondělí 2. března 2015 do neděle 8. března 2015 budete
trávit zasloužené jarní prázdniny, které vám mají sloužit k odpočinku
od denního učení, domácích úkolů, zkoušení, různých testů a ostatních
školních povinností. Budou to zcela určitě dny naplněné sportovními aktivitami, plné různých zájmů a koníčků, a zcela určitě i různých drobných
„lumpárniček“. Přeji vám všem příjemné prožití jarních prázdnin 2015,
užívejte si volných prázdninových dnů podle své libosti, ale buďte však přitom opatrní, pokuste se chovat rozvážně a odpovědně, abyste se ve zdraví
a štěstí po prázdninách setkali se svými spolužáky a učiteli.
Přeji vám všem příjemné prožití jarních prázdnin 2015!
JUDr. Václav Sloup, náměstek hejtmana Karlovarského kraje
pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy

Paterovy obrazy ve Varech
Dotknout se povahy světa. Toje název výstavy děl plzeňského
malíře a pedagoga Jiřího Patery,
kterou mohou milovníci výtvarného umění zhlédnout v Galerii
umění v Karlových Varech do 6.
dubna.
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Okresní myslivecké spolky získají od Karlovarského kraje příspěvky
na pořádání chovatelských přehlídek a mysliveckých výstav trofejí
zvěře.
„Stejně jako vloni i letos získají okresní myslivecké spolky v Karlových Varech, Sokolově a Chebu celkem 15 tisíc korun. Z poskytnutých prostředků budou hrazeny náklady na pronájem sálů, kde se
přehlídky a výstavy konají,“ vysvětlil radní pro oblast životního prostředí a zemědělství Václav Jakubík s tím, že Karlovarský kraj spolupracuje se spolky Českomoravské myslivecké jednoty již od roku
2011.
Ilustrační foto Václav Fikar

Nemocnice ve Varech
centralizuje lékařskou péči

ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU INFORMUJE:

Roman Rokůsek
Cizinci, kteří požádají o udělení státního občanství, se českými občany stávají v okamžiku,
kdy na krajském úřadě složí během slavnostního ceremoniálu
státoobčanský slib. O tom, co
všechno před tím musí absolvovat a jak probíhá samotný slavnostní akt, jsme hovořili s jeho
ředitelem Romanem Rokůskem.
Kolik lidí vloni požádalo
o udělení státního občanství
a jaké byli národnosti?
Vloni zažádalo celkem 188 osob.
Převážně se jednalo o cizince z Vietnamu, Ruska, Ukrajiny a Rumunska.
Co všechno musí cizinci absolvovat, než získají státní občanství?
Každý cizinec, který se obrátí na
krajský úřad, konkrétně na odbor
správních agend a krajský živnostenský úřad, je nejprve seznámen
s podmínkami udělení státního
občanství a s náležitostmi, které
musí obsahovat předkládaná žádost. Státní občanství lze udělit,

pokud je žadatel integrován do
společnosti v České republice,
zejména pokud jde o integraci
z hlediska rodinného, pracovního,
nebo sociálního, a splňuje ostatní
podmínky stanovené zákonem.
Hovořil jste o podmínkách
stanovených zákonem. Můžete
uvést příklad?
Jednou ze základních podmínek
je, aby žadatel měl na území České republiky trvalý pobyt. Žadatel dále musí například prokázat
znalost českého jazyka, základní
znalost ústavního systému České republiky a základní orientaci
v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích.
Tuto podmínku nemusí splnit,
pokud doloží, že v minulosti absolvoval alespoň po dobu 3 školních let základní, střední, nebo
vysokou školu, na které se vyučovalo v českém jazyce, nebo je mu
ke dni podání žádosti méně než
15 nebo více jak 65 let anebo má
tělesné nebo mentální postižení,
které mu znemožňuje osvojit si
tyto znalosti.

Státní občanství
Jak probíhá proces vyřízení
žádosti o udělení státního občanství?
Krajský úřad vyplní se žadatelem dotazník k žádosti a spolu
s předloženými doklady, svým
stanoviskem a stanoviskem obecního úřadu obce, ve které je žadatel přihlášen k trvalému pobytu,
jej zašle ministerstvu vnitra. To
rozhoduje o tom, zdali žadateli
udělí státní občanství či nikoliv.
Ministerstvo vnitra má pak na
vydání rozhodnutí 180 dnů ode
dne, kdy mu byla žádost doručena. Vyhoví-li žádosti, vydá listinu
o udělení státního občanství.
Kdy se cizinec stává českým občanem?
Státní občanství se nabývá dnem
složení státoobčanského slibu,
popřípadě dnem nabytí právní
moci rozhodnutí o prominutí složení státoobčanského slibu, nebo
dnem převzetí listiny o udělení
státního občanství dítěti mladšímu 15 let jeho zákonným zástupcem. Státoobčanský slib cizinci
skládají od ledna minulého roku,

kdy začala platit novela zákona, na
krajském úřadě.
Jak slavnostní ceremoniál probíhá a vzpomenete si na ten poslední?
Získání státního občanství je
pro žadatele významnou životní
událostí, proto celý akt probíhá
ve slavnostním duchu za zvuku
Smetanovy Vltavy. Po pronesení
slibu a podepsání veřejných dokumentů předáváme žadateli listinu
o udělení státního občanství.
Během posledního ceremoniálu
jsme předávali listinu o udělení
státního občanství Draganu Litričinovi, který pochází ze Srbska.
Ten vystudoval doktorská studia na ČVUT a nyní pracuje jako elektroprojektant v pražském
ČKD.
Naší novou občankou se stala i Albina Seroglazova, která je
původem z Kazachstánu. Bývalá
speciální korespondentka a vedoucí oddělení novin se do České republiky přistěhovala za svojí
dcerou. V současné době je ve starobním důchodu.

Společnost Karlovarská krajská nemocnice začala v karlovarské
nemocnici s centralizací lékařské péče do pavilonu B. Cílem projektu je sestěhování oddělení, roztroušených po areálu v různých
budovách, pod jednu střechu.
Foto Václav Fikar
nedotkne ani počtu veřejných
parkovacích míst,“ upřesnil.
Pokud jde o samotné zdravotnické provozy, již v předstihu
došlo k přestěhování lůžkové
části chirurgie B - muži, která je
nyní dočasně umístěna ve třetím
podlaží budovy C. Stavbě se bu„Rekonstrukce a dostavba se tý- de muset také mírně přizpůsobit
provoz
gynekologickoká stávajícího Pavilonu
ilonu
provo
-porodnického
odB, do kterého by se
-po
dělení,
což se bude
po ukončení stad
týkat
především
vebních prací měpersonálu.
ly v závěru roku
milionu korun.
„Jediné oddělení,
přestěhovat dětTolik si vyžádá stavba
kterého se stavba
ské oddělení, amcentralizace lékařské
dotkne větší měbulance i lůžková
péče v K. Varech
rou, bude dětská
část ORL, stejně
JIP,
jako infekční odděěJIP kterou bude nutuzavřít a nálení. Tato oddělení jsou
né krátce
k
sledně přestěhovat do prostov současné době v samostatných budovách roztroušených ru bývalých operačních sálů. Ty
v areálu,“ vysvětlil mluvčí společ- se v rámci centralizace stavebně
nosti Karlovarská krajská nemoc- upraví přesně dle potřeb dětské
JIP, která tak nově získá vhodnice (KKN) Vladislav Podracký.
Jak řekl, pro návštěvníky ne- nější prostory pro svou činnost,“
mocnice by stavební práce nemě- doplnil mluvčí nemocnice.
Půjde-li vše podle plánu, bude
ly přinést žádné zásadní omezení.
„V průběhu stavby zůstane areál stavba dokončena ještě v říjnu ledopravně dostupný a stavba se tošního roku.
Nové zázemí pro tři oddělení karlovarské nemocnice pod
jednou střechou. Takový je cíl
centralizace lékařské péče ve
zdejší nemocnici, která právě
začala. Stavba si vyžádá téměř
104,5 milionu korun.

104,5
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Za uplynulých 7 let získal kraj půl
miliardy pro oblast sociálních věcí
V uplynulých letech Karlovarský kraj pracoval na projektech,
které měly za cíl zlepšit a rozšířit síť sociálních služeb pro obyvatele regionu, usnadnit život
lidem se zdravotním postižením, s duševním onemocněním
nebo seniorům. Celkem se za
sedm let jednalo o 11 individuálních projektů financovaných
z evropských fondů. Kraj na ně
dokázal získat téměř 600 milionů korun, tedy více než půl
miliardy!
Projekty sociální prevence
Jednalo se například o projekty
služeb prevence, kdy bylo třeba
zajistit vybrané služby pro osoby
sociálně vyloučené - těm se mělo
pomoci vrátit se na trh práce a zapojit se do běžného ekonomického, sociálního a kulturního života
společnosti. V okrese Cheb vznikla nová sociální služba Domy na
půl cesty a rozšířila se služba Intervenční centrum. V okrese Sokolov
zajišťovaly sociální služby Azylový
dům pro jednotlivce, Azylový dům
pro ženy s dětmi, Dům na půl
cesty, sociálně terapeutické dílny.
V okrese Karlovy Vary zajišťovaly
sociální služby Azylový dům pro
ženy s dětmi, Dům na půl cesty
a Sociálně terapeutické dílny - Farní charita Karlovy Vary apod.
„Projekty zaměřené na služby sociální prevence budou realizovány
ještě do podzimu letošního roku.
V rámci nich se plánuje i přesun
osob s mentálním postižením do
sociálního bydlení mimo ústav,
přičemž kraj jim zajistí potřebné
zázemí včetně služeb,“ uvedl ná-

hají klientům nejen při vytváření
a zdokonalování pracovních návyků a dovedností, ale zároveň jsou
i místem pro společné setkávání.

Karlovarský kraj se ale soustředí
i na projekty podporující zaměstnanost. V prosinci zahájil realizaci
projektu s názvem Zítra v práci.
„Jedná se už o třetí projekt na podporu zaměstnanosti, s nímž kraj
uspěl v žádosti o dotaci z prostředků Evropského sociálního fondu.
Zaměřuje se na ženy pečující o dítě do 15 let, které mají problém
uplatnit se na trhu práce, ale také
například na lidi se zdravotním
omezením,“ vysvětlil Čermák.
Další dva krajské projekty financované z EU se realizují od září
letošního roku. Projekt s názvem
„Nestůj a pojď“ poskytuje podporu mladým lidem ve věku do 25
V rámci svých projektů podpořil Karlovarský kraj vznik služeb pro osoby s duševním onemocněním, které let, projekt „Společně na trh práce
významně napomohly jejich integraci do společnosti. Lidem, kteří dříve neměli potřebné zázemí, dnes v Karlovarském kraji“ naopak peslouží sociálně terapeutické dílny v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. Na snímku náměstek hejtmana čuje o klienty ve věku nad 50 let.

Miloslav Čermák při návštěvě v sociálně terapeutických dílnách.
městek hejtmana pro oblast zdravotnictví a sociálních věcí Miloslav Čermák.
Začleňování lidí ze sociálně
vyloučených lokalit
Dalším projektem je podpora
sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených lokalit
v Karlovarském kraji.
„Cílem projektu je prostřednictvím terénní práce poskytovatelů
sociálních služeb pomoci při řešení dlouhodobých problémů oby-

vatel sociálně vyloučených romských lokalit, kterými jsou např.
nevyhovující, krátkodobé bydlení,
dluhové pasti, lichva, nedostatečná
kvalifikace či nezaměstnanost. Terénní sociální práce poskytovatelů
směřují do 17 vybraných, nejvíce
ohrožených vyloučených romských lokalit, které se nacházejí
v obcích Horní Slavkov, Chodov,
Aš, Habartov, Jáchymov nebo Rotava,“ upřesnil Miloslav Čermák.
V Karlovarském kraji díky těmto
projektům vznikla komplexní nabídka sociálních služeb, která rea-

Ve vestibulu budovy A Krajského úřadu Karlovarského kraje se
ve dnech 2. až 31. března uskuteční výstava prací z výtvarné
soutěže pro seniory „Věk pro nás
není překážkou“. Soutěž, která
navázala na úspěšný loňský
ročník, se konala od loňského
prosince do konce ledna letošního roku.
O tom, že senioři rádi tvoří,
svědčí fakt, že do letošního ročníku přihlásili přes 160 prací.
Nejstaršímu účastníkovi přitom
bylo 84 let. Soutěž ukázala, že
i v pokročilém věku se dá žít aktivním a tvůrčím životem.
Foto Václav Fikar

V Karlovarském kraji vzniká
Pakt zaměstnanosti

O vzniku Paktu zaměstnanosti
Karlovarského kraje diskutovali
zástupci krajského ředitelství Úřadu práce, Krajské hospodářské
komory Karlovarského kraje, Regionální rady odborových svazů,
krajské tripartity, Hospodářské
a sociální rady Sokolovska i Karlovarské agentury rozvoje podnikání.
„Shodli jsme se, že zahájíme přípravu Paktu zaměstnanosti, tedy
partnerské dohody a platformy,
která umožní ve vzájemné spolupráci samosprávy i státní správy,

Hledáme hospodyni
do SRN - okolí Bayrethu.
Ubytování a strava zajištěna.
Podmínky: znalost NJ,
práce s malými dětmi,
věk nad 40 let a výše.
Prac. úvazek celý týden, víkend
po domluvě, vlastní doprava
do Bayrethu. Nabídky s životopisem a fotem v NJ zasílejte:
MEDIA a.s., Botanická 252/6,
Dalovice, na obálku uveďte
značku: HOSPODYNĚ

Podpora zaměstnanosti

Krajský úřad opět připravuje
výstavu umění seniorů

O založení partnerské platformy, která by umožňovala propojit aktivity jednotlivých institucí
a organizací při tvorbě nových
a udržení stávajících pracovních
míst v regionu, jednali účastníci
schůzky, kterou do Karlových
Varů svolal bývalý náměstek
hejtmana Petr Navrátil.

ZAMĚSTNÁNÍ

zaměstnavatelů, vzdělávacích institucí a dalších důležitých aktérů používat inovativní řešení problémů
na trhu práce i využívat dobrých
nápadů a praxe z jiných regionů,“
uvedl po schůzce Petr Navrátil.
Jak řekl, teritoriální pakty zaměstnanosti patří mezi nástroje, které
se úspěšně využívají již téměř dvě
desetiletí v řadě zemí EU a zkušenosti s ním již mají i některé kraje
v České republice, například Moravskoslezský či Ústecký kraj.
Pakt by měl například umožnit
přesnější monitorování kvalifikačních potřeb trhu práce v regionu
i měření skutečných dopadů realizovaných opatření. Koordinace
mezi jednotlivými institucemi
v regionu by měla umožnit i realizaci různých integrovaných projektů, které právě vyžadují společný postup více resortů.
„Pakt zaměstnanosti rovněž

umožní efektivněji využívat evropské prostředky určené na posilování zaměstnanosti v Karlovarském
kraji. Vzájemná koordinace by
měla vyloučit zbytečné zdvojené
vynakládání prostředků na téměř
stejné projekty. A naopak by měla
nasměrovat tyto prostředky tam,
kde mohou nejvíce pomoci,“ řekl
náměstek Navrátil.
Organizací a přípravou Paktu zaměstnanosti byla pověřena Karlovarská agentura rozvoje podnikání, která podle ředitele Vlastimila
Veselého již delší dobu spolupracuje s nositeli paktů zaměstnanosti
v jiných krajích.
Pakt
zaměstnanosti
rovněž
umožní spojit síly ke společnému
tlaku na centrální instituce, tedy
vládu a jednotlivá ministerstva,
aby věnovaly situaci v hospodářsky
nejslabším regionu České republiky větší pozornost.

Ve svých aktivitách kraj hodlá
guje na potřeby obyvatel v sociálně pokračovat. „Stojí před námi velká
výzva – čerpání evropských peněz
vyloučených lokalitách.
v rámci nového Integrovaného regionálního operačního programu
Služby pro obyvatele
a Operačního programu zaměsts duševním onemocněním
nanost. Než však bude program
V rámci svých projektů kraj také spuštěn, budeme zkoušet i jiné
podpořil vznik služeb pro osoby možnosti, jak získat finance na
s duševním onemocněním, kte- naše projekty. Aktuálně se nám to
ré významně napomohly jejich podařilo například v případě dotaintegraci do společnosti. Lidem, ce na obnovu Domova pro seniory
kteří dříve neměli potřebné záze- SKALKA v Chebu, kterou jsme
mí, dnes slouží například sociál- získali z programu ministerstva
ně terapeutické dílny v K. Varech, práce a sociálních věcí,“ uzavřel
Sokolově a v Chebu, které pomá- Miloslav Čermák.

„Gé čtyřka“
vystavuje
Paličaté
Krajská galerie fotografie
Galerie 4 v Chebu vystavuje
do 17. 3. práce členů seskupení fotografů Paličatí, vzniklé
v rámci cyklu „Projekty“.
Paličatí jsou neformálním seskupením fotografů, převážně
absolventů Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a FAMU Praha,
shromážděných kolem chebské
Galerie 4, kteří se od roku 2010
setkávají v obci Palič u Chebu,
aby zde vytvořili osobitou kolekci na dané téma.
V roce 2010 si za téma zvolili
vesnici v pohraničí, v roce 2011
poutníka v krajině, v následujícím roce znělo téma „Ztraceni
v krajině“, v roce 2013 pak „Paměť města, místa paměti“ a nakonec vloni „Návraty“.
Není bez zajímavosti, že od 1.
ročníku vystavují Paličatí fotografie z předešlého ročníku na
dvorku hostince v Paliči.
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Region musí přijít s nabídkou pro
novou klientelu, říká Radek Zábranský
Západní sankce vůči Rusku
v souvislosti s anexí Krymu,
pokles cen ropy a oslabení
rublu vůči koruně. To jsou podle odborníků hlavní přičiny
loňského poklesu zájmu ruských turistů o evropské destinace. Úbytek Rusů pocítilo
i karlovarské letiště. „Oproti
rekordnímu roku 2013 došlo
k poklesu odbavených cestujících o devatenáct procent,“
říká obchodní a marketingový
manažer společnosti Letiště
Karlovy Vary Radek Zábranský.
Čím byl devatenácti procentní
pokles odbavených cestujících
způsobený?
Důvodem tohoto vývoje jsou
dva známé faktory. Nejprve události kolem Krymu a následná
ukrajinsko-ruská krize, a poté
propad ruské ekonomiky v důsledku poklesu cen ropy a sankcí vyhlášených Evropskou unií,
který vyvrcholil prudkým oslabením rublu koncem roku 2014,
kdy se jeho hodnota vůči české
koruně propadla až o 52 % ve
srovnání se začátkem roku.
Tyto vnější faktory, které nebylo možné jakkoliv ovlivnit, měly
za následek významné snížení
poptávky po cestách ruských turistů do našeho regionu.
Jak konkrétně během roku se
situace vyvíjela?
Pokles výkonů byl zaznamenáván v průběhu celého roku 2014,
ale do května byl způsobený
hlavně tím, že ve stejném období
roku 2013 byly oproti roku 2014
provozovány linky ČSA do Samary, Ural Airlines do Ťumeně
a také linka společnosti Rossiya
do Petrohradu, jejichž provoz byl
koncem prvního pololetí 2013
zastaven. Tato skutečnost se na
celoročním poklesu počtu odbavených cestujících nepodílela
nijak dramaticky, řádově kolem
pěti procent.
Od května začal působit vliv
ukrajinské krize a západních
sankcí. Ve druhé polovině roku
do toho propad rublu.
Takže pokles zájmu ruských
turistů o lety do Karlových Va-

PRODEJ SLEPIČEK
firma Dráb opět PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant - černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý.
Stáří: 14-19 týdnů. Cena 149 -180 Kč/ks dle stáří, pouze našeho chovu!
Prodej v sobotu 28. února 2015
Cheb - prodejna Selka - 16.15 hod.
Prodej v neděli 1. března 2015
Horní Slavkov - parkoviště restaurace U Karkulky - 14.00 hod.
Loket - u čerp. st. EuroOil - 14.20 hod. • Sokolov - u vlak. nádraží - 15.15 hod.
Habartov - u aut. nádraží - 15.50 hod. • Cheb - prodejna Selka - 17.10 hod
Prodej v pátek 6. března 2015
Cheb - prodejna Selka - 12.30 hod.
Františkovy Lázně - vlak. nádraží - 13.20 hod. • Skalná - u pošty - 13.55 hod.
Prodej v sobotu 14. března 2015
Děpoltovice - u obchodu - 11.00 hod. • Nejdek - u vlak. nádraží - 11.40 hod.
Černava - u obec. úřadu - 12.20 hod. • Oloví - u nádraží ČD - 13.20 hod.
Skalná - u pošty - 13.35 hod. • Krajková - u kostela - 13.40 hod.
Josefov - u autobus. zastávky - 13.55 hod. • Sokolov - vlak.nádraží - 14.30 hod.
Otovice - u Obec. úřadu - 14.55 hod.

Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.

rů se začal projevovat od května?
Ano, omezování zájmu ruské klientely o návštěvu a pobyt
v Karlových Varech a dalších
lázeňských centrech v důsledku
politických a ekonomických faktorů se začalo projevovat od května. Určité zlepšení pak sice bylo
zaznamenáno o prázdninách,
v červenci a srpnu, ale od září pokles pokračoval, což mělo za následek nižší obsazenost letů a následné omezení počtu frekvencí
na některých linkách s platností
od začátku zimního letového řádu, tedy od 26. října 2014.
Jak se tento fakt, přesněji menší objem přepravních výkonů,
promítl do hospodaření společnosti Letiště Karlovy Vary?
Propad v příjmech jsme odhadli už v červenci a reagovali jsme
rychle. Přehodnotili jsme naše finanční plány a pozastavili některé aktivity investičního charakteru, například rozšíření terminálu
o novou prodejní zónu a business
a VIP salónky. Díky tomu zůstane společnost zisková. Odhadujeme hrubý zisk kolem pěti a půl
milionu korun.
Musím zdůraznit, že přijatá
úsporná opatření se nijak nedo-

tkla zaměstnanců. Nedošlo ke bavíme se o minimálně 20 000
snižování jejich počtu, ani ke sní- osobách, které by byly ochoty
žování platů či omezení sociální- přiletět.
ho programu společnosti.
Tedy jak aktivní budete v aviMáte ve světle zmíněné me- zované snaze oslovit novou zazinárodní atmosféry, myslím hraniční klientelu?
Společnost Letiště Karlovy Vapoliticko-hospodářské,
jako
regionální letiště vůbec nějaké ry je připravena podílet se aktivmožnosti, jak odlivu čelit? Co ně na všech projektech, jejichž
cílem bude rozvoj turistického
očekáváte od letošního roku?
Pokud jde o výhled na rok 2015, potenciálu regionu a vyšší počet
v současné době je velmi obtížné návštěvníků.
Jedním z takových projektů,
dělat přesnější predikce. Nikdo
teď není schopný říct, jaká bude který pro rozvoj turistického rupoptávka v Ruské federaci po tu- chu a ekonomiky v regionu povaristickém ruchu v České republi- žujeme za velmi důležitý, je dokončení procesu založení Sdruce a tedy i v našem regionu.
Vývoj v roce 2014 však jasně žení pro rozvoj leteckých linek,
ukazuje, že v regionu je třeba které bude mít formu zapsaného
začít pracovat na diverzifi kaci spolku. Tento projekt společnost
trhů a přijít s takovou nabídkou Letiště Karlovy Vary s.r.o. přímo
služeb, která by oslovila novou iniciovala. Členy sdružení by se
zahraniční klientelu schopnou postupně měly stát všechny roznahradit (alespoň částečně) vý- hodující subjekty v karlovarském
regionu, které mají co do činění
padek ruských návštěvníků.
Naše partnery se například zejména s turistickým ruchem
snažíme přesvědčit k oživení my- a jeho hlavní aktivity budou zašlenky letů z Düsseldorfu, což je měřeny na zvýšení provozu na
pro nás potenciálně nejvhodnější letišti Karlovy Vary, zejména na
trh. Bude záležet na tom, nako- zavedení linek z nových destinalik se podaří do našeho regionu cí, což by mělo napomoci dalšípřilákat klientelu z tohoto trhu, mu rozvoji turistického ruchu
aby její objem byl atraktivní pro a celkově ekonomiky KarlovarVáclav Fikar
letecké společnosti, jinými slovy, ského kraje.

Vyhraj a běž. Soutěž Výbor pro národnostní
menšiny plánuje i výjezdy
pro ty, kteří plánují
běžet půlmaraton
Karlovarský kraj vyhlašuje ve
spolupráci s agenturou RunCzech soutěž „Vyhraj a běž“ o ceny pro sportovce, kteří plánují
účast v nadcházejícím ročníku
Mattoni ½Maratonu Karlovy
Vary 2015. Soutěží se o tři registrace na hlavní půlmaratonový
závod v hodnotě 1100 korun
a další ceny.

Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel.: 6015 76 270, 606 550 204, 728 605 840

Obchodní a marketingový manažer společnosti Letiště Karlovy Vary Radek Zábranský

Skluzavky, tunely, tobogany
Dětské centrum Fantazie.

Za účasti bývalého hejtmana Karlovarského kraje Josefa Novotného
bylo v Sokolově otevřeno Dětské centrum Fantazie, které nabízí prostor jak pro hraní dětí i jejich rodičů, tak pro vzdělávání. Nové centrum dětské zábavy nabízí dětem mj. tobogany, trampolíny, tunely,
autodrom, na jaře navíc bude rozšířeno o venkovní areál.
Foto KÚ

Rozvoj dalšího vzdělávání mistrů ve výrobě, manažerů logistiky,
podnikových lektorů a pracovníků zahraničního obchodu ve firmách
v Karlovarském kraji. reg.č.: CZ.1.07/3.2.12/04.0015
Rádi bychom Vás informovali o úspěšném ukončení našeho projektu, v rámci
kterého bylo realizováno pilotní ověření v prezenční, i e-learningové formě. Rozšířili
jsme nabídku dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji o tyto moduly:
- Další vzdělávání mistrů ve výrobě
- Další vzdělávání podnikových lektorů
- Další vzdělávání manažerů logistiky
- Další vzdělávání pracovníků zahraničního obchodu
Děkujeme za spolupráci všem zúčastněným gratulujeme úspěšným absolventům
k osvědčení.
Realizátorem projektu je společnost Palatinum s.r.o.
Více informací o průběhu projektu naleznete na:
www.palatinum.cz/cz/projekty/.

sobilost k absolvování trati půlmaratonu dlouhé 21,0975 km.

Jak se přihlásit:
Správné zodpovězení tří níže
uvedených otázek a jejich zaslání
e-mailem na katerina.rentkova@
kr-karlovarsky.cz.
Odpovědi zasílat do 1. 3. 2015.
V e-mailu je třeba uvést kontaktní údaje: jméno, adresa, věk,
telefon/e-mail.
Podmínky účasti v soutěži:
Losování výherců proběhne:
Věk nad 18 let a zdravotní způv pondělí 4. 3. 2015.
Účastnící budou informováni
do středy 6. 3. 2015.

UH

ELNÉ SKLADY
František Buťa

Představitelé Výboru pro národnostní menšiny při Zastupitelstvu Karlovarského kraje letos navštíví také Egerland-Muzeum Marktredwitz,
aby se tam seznámili s pozoruhodnou historií původního Chebska.
Právě tady, na pomezí západních Čech a Bavorska, se výrazně stýkaly
a navzájem obohacovaly německá a česká kultura.
Zdroj: www.egerlandmuseum.de

Soutěžní otázky:
1) Jaké ocenění IAAF získal
Mattoni ½Maraton Karlovy
Vary ?
2) Kdo byl vítězem Mattoni
½Maratonu Karlovy Vary
2014 v mužské kategorii ?
3) Kdy se konal první ročník
Mattoni ½Maratonu Karlovy
Vary ?

Výtvarná a fotografická soutěž
ze života národnostních menšin,
Den národnostních menšin, ale
i společné výjezdy do terénu.
Výbor pro národnostní menšiny,
který funguje při krajském zastupitelstvu, bude i v roce 2015
aktivní.

Inspiraci k správným odpovědím na soutěžní otázky a veškeré
informace o letošním ročníku
Mattoni ½Maratonu Karlovy Vary najdou zájemci na stránkách
www.runczech.cz.

„V plánu má například výjezd do
sociálně vyloučené lokality v Dobré Vodě na Toužimsku nebo do
Martkredwitz, kde se jeho členové
chtějí podívat do egerlandského
muzea (pozn. autora: Egerland =
oblast historického Chebska, která
se dnes nachází na území dnešního

Chebska a Bavorska), ve kterém je
prezentována historie a kultura
chebského regionu od společných
kořenů přes současné dějiny až po
práci organizace Euregio Egrensis,“ přiblížil plány výboru náměstek hejtmana pro sociální služby
a zdravotnictví Miloslav Čermák.
Podle Čermáka výbor za posledních šest let odvedl velký kus práce. Jedním z jeho projektů je například Den národnostních menšin,
který je součástí jedné z nejnavštěvovanějších akcí v regionu - Hornické pouti v Sokolově. Vloni se
Den národnostních menšin konal
už posedmé.

UHELNÉ SKLADY

Provozovna: Vykmanov 23, 363 01 Ostrov
tel.: 353 822 272, mobil: 736 541 541, e-mail: f.buta@seznam.cz

Prodej paliv
• Dodací lhůty dle
našich dispozic
• Kvalitní, suchá, tříděná paliva
• Po dohodě dovoz i v sobotu
(od října do května)
• Skládka u zákazníka (pás 3 m)
• Uhlí: Mostecké uhlí, Bílinské uhlí
(uhlí i pro automatické kotle
ořech 2), koks
• Německé brikety

Pro stavbu
• Prodej štěrku
• Prodej písků
• Prodej okrasného štěrku

Pro chataře
• Nabízíme pytlované uhlí pro
chataře a chalupáře. Pytlujeme
bílinské uhlí a na základě
požadavku zákazníka jsme
schopni napytlovat i jakýkoliv
jiný druh uhlí z naší nabídky.

Pro náš sortiment si můžete přijet i vlastní dopravou. Neúčtujeme za nakládku.

www.uhlibuta.cz
Možnost placení přes platební terminál

z regionu / křížovka
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Snažím se, aby o našem
kraji v Praze slyšeli!

Přijímací zkoušky
na střední školy se blíží
V Karlovarském kraji, stejně
jako ve většině krajů ČR, čeká
uchazeče o přijetí ke studiu na
středních školách, zakončeného maturitní zkouškou, přijímací řízení. V minulém čísle
Krajských listů už se zájemci
mohli seznámit se základními
informacemi. Další přinášíme
v rozhovoru s náměstkem hejtmana Karlovarského kraje pro
oblast školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Václavem Sloupem.
Kterých oborů se konání přijímacích zkoušek týká?
Jde o všechny obory vzdělání
ukončované maturitní zkouškou
ve všech školách zřizovaných
Karlovarským krajem, v některých středních školách zřizovaných soukromníky a v jedné
střední škole zřízené obcí.
V nich budou uchazeči v rámci
pilotního ověřování organizace
přijímacího řízení konat přijímací zkoušky formou centrálně zadávaného jednotného testu z českého jazyka a matematiky (dále
jen „PILOT“). Uchazeči nebudou
konat SCIO testy, nově testy připravuje společnost CERMAT.
Komu je pilotní ověřování
organizace přijímacího řízení –
tzv. PILOT - určeno?
PILOT je určen pro uchazeče,

kteří podávají přihlášku ke střednímu vzdělávání v přijímacím
řízení do prvního ročníku maturitních oborů vzdělání, a to včetně
uchazečů o studium ve víceletých
gymnáziích.
PILOT se týká pouze oborů
vzdělání v denní formě vzdělávání v prvním kole přijímacího
řízení, jiných forem se netýká.
V rámci PILOTu budou zadávány
jednotné testy z českého jazyka
a literatury a matematiky v rozsahu Rámcového vzdělávacího
programu pro základní vzdělávání. Ilustrační testy k PILOTu pro
čtyřleté i víceleté obory vzdělání
byly 6. února 2015 vyvěšeny na
webových stránkách CERMATu.
Kde mohou zájemci najít přihlášku ke střednímu vzdělávání?
Na webových stránkách CERMATu i ministerstva jsou zveřejněny nové vzory přihlášek ke
střednímu vzdělávání. Staré vzory přihlášek není možno použít.
V přihlášce pro denní studium
nově uchazeč uvádí obě školy, na
které se hlásí.
Na škole, uvedené v přihlášce
na 1. místě, bude uchazeč konat
testy z českého jazyka a matematiky. Pokud se uchazeč hlásí pouze na jednu školu, vyplní se pouze
1. řádek v přihlášce.
Kdy se pilotní testy budou ko-
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nat?
PILOTní testy se budou konat
na škole uvedené v přihlášce
na prvním místě 15. 4. 2015 do
čtyřletých oborů a 16. 4. 2015 do
šesti a osmiletých oborů vzdělání. Uchazeč vždy obdrží v zákonném termínu pozvánku k vykonání PILOTních testů.
V dalších kolech přijímacího řízení budou výsledky PILOTních
testů z 1. kola využity – uchazeč
nahlásí školám, na které se v dalších kolech bude hlásit, kód, který
mu bude v 1. kole přidělen.
Můžete poradit čtenářům, kde
najdou více informací k přijímacímu řízení?
Prostřednictvím školského portálu webových stránek Karlovarského kraje mají zajištěn přístup
k základním informacím ministerstva školství a společnosti
CERMAT, kde je zároveň uveden
seznam středních škol přihlášených k pilotnímu ověřování.
Na stránkách ministerstva je také uveřejněn dokument „Otázky
a odpovědi“, kde najdete podrobné informace pro uchazeče a jejich rodiče.
S jakýmikoli dotazy, týkajícími
se přijímacího řízení, se může základní škola z našeho regionu, ale
i žáci a rodiče obrátit na Ing. Irenu Lauermannovou, pracovnici
Krajského úřadu Karlovarského
kraje (tel.: 354 222 373, e-mail:
irena.lauermannova@kr-karlovarsky.cz).

Více než dva roky jsem byla zastupitelkou Karlovarského kraje. Jako
jediná žena v řadách zastupitelů
opozičních stran jsem tuto práci vykonávala na základě preferenčních
hlasů, díky kterým jsem ve volbách
postoupila ze šestého místa kandidátky. Od prosince 2014 jsem náměstkyní pro veřejnou správu a legislativu ministra vnitra a nemůžu
tak dál být krajskou zastupitelkou.
Podle zákona o volbách do zastupitelstev krajů totiž není tato práce
slučitelná s pozicí náměstka na ministerstvu. To je poměrně logické,
neboť státní správa a samospráva
by měla být oddělená, protože ministerstva jsou nadřízeným orgánem krajů a mohlo by tak docházet
ke konfliktu zájmů.
Podívám-li se na uplynulé roky
v zastupitelstvu Karlovarského kraje, musím říct, že práce opozičního
zastupitele není jednoduchá. Koalice, která má většinu, svá stanoviska
zpravidla prosadí. Opozice, i když
mívá spoustu racionálních důvodů
pro jiný postoj, může „pouze“ hlasovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí ve prospěch občanů.
A může a měla by také důsledně
kontrolovat, zda koaliční kolegové
dělají svou práci dobře a zda neplýtvají veřejnými prostředky. O to jsem
také důsledně celou dobu v zastupi-

telstvu usilovala, ať už při kontrole
hospodaření kraje, řešení problémů
krajského zdravotnictví, které je
dlouhodobě zadlužené, nebo při
podpoře sportu v našem regionu.
Ve své nové práci jako náměstkyně pro veřejnou správu a legislativu
ministra vnitra chci vnést na ministerstvo pohled samosprávy a využít
zkušenosti jak krajské zastupitelky,
tak bývalé starostky. Chci se dívat
na problematiku veřejné správy
očima občanů. Chci se zasadit o to,
aby tu úřady byly pro občany a ne
naopak. Aby státní instituce i samosprávy byly k lidem přívětivější,
aby se modernizovaly a poskytovaly

Střetnutí generací aneb ruce plné lásky
V závěru roku 2014 se v Domově pro
seniory v Perninku, p. o., uskutečnil
projekt Střetnutí generací aneb ruce
plné lásky. Cílem projektu, který byl připravován ve spolupráci s místní školou
v Perninku, bylo propojení různých generací. Šlo především o to, aby děti vnímaly seniory jako součást společnosti,
ve které žijí, a také o to, aby se senioři žijící v Domově potěšili přítomností dětí.
Bc. Alfréd Hlušek,
ředitel DpS v Perninku

Co byste popřál žákům závěrem?
Přeji všem šťastnou volbu budoucího povolání, úspěch v přijímacím řízení a věřím, že své učitele ze základní školy a své rodiče
nezklamete a prokážete kvalitní
znalosti potřebné pro zahájení
studia na střední škole, které vás
dovede až k maturitní zkoušce.

SOUTĚŽNÍ
KŘÍŽOVKA

EATON,
IDANT,
LIMB, NRU,
OISE, ŠÉT

Vyluštěnou tajenku spolu s vaší
adresou posílejte do 6. 3. 2015
na e-mail: veronika.severova@
kr-karlovarsky.cz nebo na
poštovní adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje,
Veronika Severová, Závodní
353/88, 36006, Karlovy Vary

PLATBA
ZA UŽITÍ
CEST

SYMETRÁLA

DOVEDNOST

AEROSOL

DĚTSKÝ
HRDINA
S BUŘINKOU

ŽENSKÉ
JMÉNO

SPZ
ROKYCAN

VCHOD A
VÝCHOD

POLYKAT
VODU

KARLOVARSKÁ
ORGANIZ.
SPRÁVY
BUDOV

ZNAČKA
MÁCHADLA

INICIÁLY
HEREČKY
MANDLOVÉ

NÁSTROJ
DŘEVORUBCE
ANGLICKY
NEHET

ANGLICKY
HOŘČICE
LITERÁRNÍ
SVAZEK

3. DÍL
TAJENKY

Tajenka křížovky z minulého
čísla zněla: RELIKVIÁŘ
SVATÉHO MAURA

K této události, která byla velmi významná pro geopolitické uspořádání
tehdy neklidné střední Evropy, došlo
v Chebu v roce 1285. Uskutečnila se
v nově vysvěceném kostele Zvěstování Panny Marie, který se nachází na
Františkánském náměstí v centru města, přičemž se týkala dvou významných panovnických rodů. Českých
Přemyslovců a Habsburků. Moment,
na který se ptáme, byl ale jen vyvrcholením událostí, které se začaly psát 1.
října 1273, kdy byl německým králem
zvolen Rudolf Habsburský. Ten ve snaze vybudovat si novou rodovou základnu nařídil hned po svém zvolení
Přemyslu Otakaru II., aby mu odevzdal
Rakousy, Štýrsko, Korutany, Kraňsko
a Chebsko. Když se Přemysl nepodřídil, vyhlásil nad ním Rudolf říšskou
klatbu. Spor vyvrcholil v roce 1276,
kdy se oslabený Přemysl Otakar II.
poddal Rudolfovi a souhlasil s rozhodčím řízením. Výsledná smlouva znamenala ztrátu alpských zemí a Chebska ve prospěch Německa. Součástí
dohody byly i děti obou panovníků...

TAKŽE

MOTOROVÉ
VOZIDLO

ZAJÍMAVOSTI
KARLOVARSKÉHO KRAJE

Výhercům, kterými jsou
Václav Vágner z Kynšperka
nad Ohří, Dušan Derco
z Dalovic a Marie Novotná
z Lubů u Chebu, gratulujeme.
Zasíláme jim publikace
o našem kraji.

PŘEDÁVATI
CHEM.
ZN. ARZENU ZNALOSTI

srozumitelné informace.
Občané musí mít jasné informace, aby věděli, jak si prostřednictvím
veřejné správy vyřídit to, co potřebují. Chci se například zasadit o to,
aby otevírací doba úřadů lépe reagovala na potřeby a možnosti pracujících lidí a také, aby se i na přepážkách veřejných institucí mohlo
platit kartou tak, jak je to ve světě
obchodu běžné.
Chci samosprávy podporovat všude tam, kde to bude ku prospěchu
občanů, včetně kontrol, zda například krajské úřady postupují v souladu se zákony a s péčí řádného
hospodáře. Kontroly totiž mají mít
i preventivní funkci a motivovat ke
změnám k lepšímu, a to ve všech oblastech lidské činnosti.
Jsem člověk z Karlovarského kraje, který už nějakou dobu pracuje
v hlavním městě. Na domov ale nezapomínám a jsem hrdá na místo,
odkud pocházím. Je tedy samozřejmé, že se o náš kraj budu i nadále
velmi zajímat a budu v Praze usilovat o to, aby nejmenší kraj České
republiky byl náležitě slyšet a vidět.
Ostatně má první oficiální pracovní cesta do regionů povede právě
k nám do Karlovarského kraje.
Mgr. Jana Vildumetzová,
náměstkyně ministra vnitra
pro veřejnou správu a legislativu
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PLUJÍCÍ
KUSY LEDU

CHEM.ZN.
LUTECIA

SLOVENSKÁ
PLOŠNÁ
MÍRA

CHEM.
PRVEK (AS)

ŽOKEJOVY
POTŘEBY

PŘÍJMENÍ
HL.HRDINY
FILMU
PUPENDO

SVINOVACÍ
METR
ČESKÁ
TELEVIZNÍ
STANICE

EVROPAN

TVRDÝ
VÝCVIK
POČÍTAČ.
TOMOGRAFIE

DOPRAVNÍ
LINKA
ŘÍMSKY
51

AVŠAK

4. DÍL
TAJENKY

SKUTEK

PRODLOUŽENÁ
BOČNÍ
ZEĎ

ÚMYSL
(ŘIDČ.)
PŘEKÁŽET

LAŠKOVÁNÍ
(ŘIDČ.)
ČESKÝ
EROTICKÝ
ČASOPIS

SVORADOVO
JMÉNO

AČKOLI

MPZ
LIBANONU

MEZINÁR.
KÓD
NAURU
ŘÍMSKY
1001

NÁSILNÍCI

FILMOVÝ
ZÁBĚR MIMO
STUDIO

KRUTÝ
PANOVNÍK

JIŽNÍ
PLODY

DRUH
MALÉHO
STANU

TŘETÍ SYN
ADAMA
A EVY
SVĚTOVÁ
STRANA
DRUHOVÁ
ČÍSLOVKA
MASARYKOVA
UNIVERSITA

MĚSTO
BONDYHO
V OKRESE
INICIÁLY
CHEB
ŠVÉDSKÁ
NÁBYTK.
FIRMA

ANGLICKY
MLADÍK

SPZ
OKRESU
KARVINÁ
POUKÁZKY
NA PENÍZE

ČESKÝ
VEDOUCÍ
ORCHESTRU
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Stavba R6 aneb uplynulý rok
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Markéta
Wernerová,
zastupitelka
Karlovarského
kraje,
ČSSD

Řada poslanců a parlamentních
stran má ve svém programu velice
„populární“ a diskutovanou výstavbu rychlostní silnice R6. V současnosti je největší překážkou výkup
soukromých pozemků.
Touto problematikou se zabývám
jako zastupitelka Karlovarského

kraje a poslankyně poslanecké sněmovny aktivně už více než rok. Je to
první rok mého poslaneckého mandátu a věřím, že má práce dokazuje, že R6 není pro mě jen volebním
sloganem nebo populistickým heslem při návštěvě kraje. Jsou za tím
i hodiny práce lidí, kteří nejsou tolik
vidět, jako jsou starostové obcí a lidé z vesnic na trase R6.
V první řadě jsem se podílela na
jednání k zařazení dostavby R6 do
programového prohlášení vlády.
Tento příslib mi dal pan Bohuslav
Sobotka, předseda Vlády ČR, a tak
se i stalo.
Podařilo se nám vyřešit problema-

tiku změny zákona, který zaktualizoval ceny výkupu pozemků na trase R6. Mým úkolem nadále zůstává
koordinovat komunikaci mezi ministerstvem dopravy, ministerstvem
zemědělství, ministerstvem financí
a Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Na Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD) jsem vznesla požadavek na
vznik pozice koordinátora, který
by zajistil komunikaci mezi státní
správou, samosprávou a komerčními subjekty.
Tím se snažím napravit situaci po
původním generálním řediteli ŘSD,
který stanovil pouze jednoho koor-

dinátora pro celou Českou republiku. Účastním se pravidelných pracovních porad, které jsou svolávány ŘSD.
Mimo tato jednání se účastníme
společně se starosty deseti obcí dotčených stavbou rychlostní silnice
setkání se zástupci generálního ředitelství ŘSD. Starostové těchto obcí
ode mě mají v otázce výstavby R6
plnou podporu jak na ŘSD, tak i na
obecních úřadech, kde s nimi absolvuji schůzky.
Mým cílem je pokračovat také ve
vyhledávání neznámých vlastníků
pozemků na trase R6, především
informací o dědicích a příbuzných.

Lepší časy zdravotnictví v kraji
Miloslav Čermák,
zastupitel
Karlovarského
kraje,
ČSSD

Po sedmi letech ztráty hlásí Karlovarská krajská nemocnice mírný
zisk. V oblasti krajského zdravotnictví se však udály i jiné významné
události, k nimž bych se chtěl vrátit.
Za mimořádně velký úspěch považuji zachování provozu odděle-

ní onkologie v chebské nemocnici
i po roce 2015. Nyní zde probíhá
výstavba krytu, do něhož bude na
podzim instalován nový lineární
urychlovač. Chebskou část nemocnice čeká také rozsáhlá rekonstrukce v hodnotě stovek milionů a je
na místě poděkovat městu Cheb za
příslib dotace ve výši až 40 milionů
korun. Pevně věřím, že se podobně
k investicím v karlovarské nemocnici postaví i vedení Karlových Varů, zvláště když se po komunálních
volbách generální ředitel KKN stal
členem Rady města.
Zdravotnická záchranná služba

Karlovarského kraje (dále jen ZZS
KK) se také posunula z červených
čísel za rok 2012 do kladného hospodářského výsledku, a to při nezvyšování dotace od kraje a současném
splácení půjčky 10 milionů korun,
kterou jí kraj právě na ztrátu z roku
2012 poskytl. Došlo k tomu zejména
zavedením systému rendez vous, na
který již dnes postupně přechází většina krajů a racionálním hospodařením ZZS KK pod vedením jejího
ředitele MUDr. Sýkory. Se stejnými
provozními prostředky se podařilo
navýšit o další výjezdový tým výjezdové stanoviště v Karlových Varech

a v loni v říjnu bylo také otevřeno
nové výjezdové stanoviště v Lubech
na Chebsku.
Finišují práce na 1. verzi koncepce
lůžkové péče v Karlovarském kraji
a je předpoklad, že po zapracování
připomínek a námětů členů expertní skupiny, kterým byla začátkem
ledna zaslána, bude v průběhu
března probíhat připomínkování materiálu a jeho projednání ve
Zdravotním výboru ZKK i Radě
kraje. Po zapracování a vypořádání
těchto připomínek bude koncepce
předložena ke schválení na dubnovém zasedání zastupitelstva.

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

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

ZE ŽIVOTA
národnostních menšin
Do 30. 7. mohou fotografové
přihlásit své snímky do 8. ročníku fotografické soutěže Ze
života národnostních menšin.
Jedná se o otevřenou soutěž, do
které může poslat každý fotograf
maximálně pět fotografií na dané
téma, které pořídil na území Česka v období 2010-2015.
Požadovaná velikost jedné fotografie: na papíru od rozměru
13 x 18 cm do 21 x 30 cm (A4).
Elektronicky v rozmezí 1,0 až 1,5
MB, formát JPEG. Každá fotogra-

fie by měla mít název. Fotografie
s potřebnými údaji (úplné informace St. Strmeň – t.: 777 024
811) lze posílat na adresy: Odbor
sociálních věcí, Mgr. Pavel Vaculík, Krajský úřad Karlovarského
kraje, Závodní 353/88, 360 21
Karlovy Vary (na obálce v levém
horním rohu bude uvedeno „Ze
života menšin – VIII. ročník“
NEOTVÍRAT). Elektronicky:
zezivota@kr-karlovarsky.cz
Záštitu nad fotografickou soutěží převzal náměstek hejtmana
Miloslav Čermák.

Živnostenská škola obhájila prvenství Burzy práce přilákaly stovky zájemců,
desítky firem nabízely volná místa

Kvarteto studentů Střední
školy živnostenské Sokolov Petr Forejt, Luboš Červeňák,
Anežka Čáslavová a Henrieta
Nocarová - zvítězilo v 6. ročníku
soutěže ve stolování. Letošní
ročník pořádalo SOU Domažlice, přičemž se ho zúčastnilo
devět škol ze západních Čech.

Pro živnostenskou školu v Sokolově znamenal tento výsledek obhájení loňského vítězství, což byl
cíl, se kterým sokolovští studenti
do Domažlic odjížděli.
Letos soutěžní družstva připravovala slavnostní tabule ve stylu Studenti Střední školy živnostenské Sokolov u slavnostní tabule, kteFoto: SŠŽ Sokolov
30. let minulého století, tedy ve rou v rámci soutěže připravili.
stylu první republiky.
„Žáci se pod vedením učitelky prvenství je těžší než ho poprvé ké soutěži získali žáci domácího
odborného výcviku Laďky Pro- získat,“ ohlédla se za soutěží zá- Středního odborného učiliště
cházkové poctivě na soutěž připra- stupkyně ředitelky školy pro praxi (SOU) Domažlice a třetí místo obvovali. Sháněli dobové židle, talíře, Hana Jandíková.
sadili studenti Hotelové školy Maskleničky... A vyplatilo se! Obhájit
Druhé místo v gastronomic- riánské Lázně.

Soutěž: Můj kamarád jiné národnosti
Můj kamarád jiné národnosti.
Takové je téma 5. ročníku výtvarné soutěže pro žáky základních škol, ZUŠ a děti z domovů
dětí a mládeže, nazvané Žijeme
zde spolu.

rou nejpozději do 30. 6. zašlou na
uvedenou adresu: Krajský úřad
Karlovarského kraje, Mgr. Pavel
Vaculík, Závodní 353/88, 360 21
Karlovy Vary-Dvory.
Každý soutěžící může přihlásit
pouze jedno dílo. Práce musí být
Soutěžící namalují nebo nakres- označena názvem díla, celým jmélí libovolnou technikou výtvarnou nem autora s ročníkem narození
práci ve formátu A3 nebo A4, kte- (kvůli zařazení do věkových kate-

gorií) a datem vytvoření. Dále je
nutné uvést název a adresu školy,
ze kterou účastník soutěží.
Obálku označte heslem: „VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – ŽIJEME
ZDE SPOLU (MŮJ KAMARÁD
JINÉ NÁRODNOSTI) 2015“
Bližší informace na:
pavel.vaculik@kr-karlovarsky.cz
stanislav.strmen@seznam.cz

Vůbec první Burzu pracovních
příležitostí svého druhu uspořádala ve třech největších městech Karlovarského kraje krajská
hospodářská komora společně
s úřadem práce. V Chebu a Sokolově se burzy zúčastnily stovky
zájemců nejen z řad studentů,
v Karlových Varech se burza koná 24. 2. ve Staré Roli.
„Vytvořili jsme burzu, která
studentům posledních ročníků
středních a vysokých škol nabízí
možnost získat v předstihu práci
v některé z místních firem,“ vysvětlila manažerka burzy Lenka
Bílková z Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje s tím, že
tradiční přeshraniční burzy práce,
které se v regionu konaly, některé
zájemce o práci v minulosti odlákaly pryč.
„Chtěli jsme tak vymyslet něco,
aby i zdejší firmy získaly kvalifikované zaměstnance, protože na trhu
jich je málo,“ doplnil ředitel krajské
hospodářské komory Stanislav Kříž
s tím, že se určitě bude tato akce
opakovat rovněž v dalších letech.
První ze tří burz se konala v závěru ledna v KC Svoboda v Chebu,
kde 24 zaměstnavatelů prezentovalo na svých stáncích aktuální volná
pracovní místa. S jejich nabídkou
se seznámily tři stovky studentů ze

První ze série pracovních burz, pořádaných Krjaskou hospodářskou
komorou Karlovarského kraje společně s úřadem práce, se uskutečnila v závěru ledna v Chebu.
škol na Chebsku a s nimi dalších
120 zájemců o zaměstnání.
Svůj stánek měla na chebské burze také akciová společnost Lázně
Františkovy Lázně. Jak uvedla vedoucí personálního oddělení společnosti Iveta Sládková, lázeňská
spoelčnost poptává německy mluvící servírky, pokojské, recepční,
maséry, lázeňské.
„Chybí nám všichni ti, kteří přicházejí do přímého styku s našimi
hosty. Problémem je, že mladí, kteří
ovládají němčinu, často odcházejí za prací do zahraničí. Důvodem
jsou peníze. Tamním mzdám nelze
konkurovat,“ dodala.
Kromě zaměstnavatelů byly na
burzách k dispozici také odbor-

né konzultantky, které studentům
a zájemcům o práci poradily, jak
zformulovat životopis, kde hledat
práci a jak se prezentovat u přijímacího pohovoru. Na podobná
témata přitom probíhaly i krátké
dvacetiminutové workshopy ve
vedlejším sále. Petra Strnadová,
odborná konzultantka a lektorka
workshopů, shrnula, jaké mají studenti největší nedostatky při hledání práce.
„Chybí jim iniciativa a motivace. Lehce se vzdávají. Neumí prodat to, co mají za sebou. Neuvádí
třeba brigády. A přitom právě to
chtějí personalisté slyšet. U pohovoru musí přesvědčit, že o tu práci
opravdu stojí,“ uzavřela Strnadová.
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ˇ
NEDELNÍ
PRODEJ
NOVÉ JARNÍ TRENDY

Nedelní
ˇ prodej
1. brezna
ˇ
2015 I od 12.00 do 17.30


Freiwahl Kaufhaus
GmbH & Co.Centrum KG
Markt 34 – 38
95615 Marktredwitz
Tel. 0049 92 31 5 08 – 0

B O N U S

B O N U S

od 27.2. do 1.3.2015

od 27.2. do 1.3.2015

* Platí pri
ˇ nákupu nad 50 €.
Nelze kombinovat s jinými slevami.

* Platí pri
ˇ nákupu nad 100 €.
Nelze kombinovat s jinými slevami.

Otevírací doba:
Po - Pá: 9.00 – 19.00 hod.
Sobota: 9.00 – 18.00 hod.

Parkování
zdarma
v KEC!

www.freyerleben.de

sport
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SPORTOVEC KARLOVARSKÉHO KRAJE 2014
Karlovarský kraj vyhlašuje 14. ročník ankety „Sportovec roku“. Sportovní kluby mohou své návrhy zasílat do 27. února 2015.
Vyhlašované kategorie:
 mládež – jednotlivci, sportovní
kolektiv do 19 let (dívky, chlapci)
 dospělí – jednotlivci, kolektiv
 handicapovaní sportovci – jednotlivci, kolektiv (mládež, dospělí)
 trenér – jednotlivci
 sportovní legenda – bývalý výborný sportovec, trenér, funkcionář
 sportovní osobnost – nejúspěš-

nější sportovec roku 2014
Důležité údaje:
 umístění jednotlivců a sportovních kolektivů na mistrovství ČR,
ME, MS
 účast na mezinárodních soutěžích
 u jednotlivců i sportovních kolektivů uvést: OS, TJ, sportovní klub,
oddíl apod., příjmení, jméno, datum narození, kategorii, sportovní
odvětví, disciplínu, kontakt a nejlepší umístění v roce 2014
 vyplněný formulář musí mít razítko a podpis kompetentní osoby
OS, klubu, oddílu, svazu atd.

Vyzýváme všechny sportovní subjekty, působící v Karlovarském kraji,
k podání návrhů na nejlepší sportovce regionu roku 2014.
Návrhy zasílejte nejpozději do 27.
února 2015 na adresu: KÚ Karlovarského kraje, odbor školství, mládeže
a tělovýchovy, Závodní 353/88, 360
06 Karlovy Vary. E-mail: epodatelna@kr-karlovarsky.cz.
Informace:
Josef Kočí, tel. 354 222 491, mobil
736 650 340.
Nejlepším sportovcem Karlovarského kraje se loni stala olympionička
Ivana Sekyrová z AK Sokolov.

Karlovarský půlmaraton
v přímém přenosu na Seznam.cz
Mattoni 1/2Maraton Karlovy
Vary vstupuje do svého 3. ročníku se dvěma velkými novinkami. První je stříbrná známka
kvality IAAF, která ho posunula
mezi nejkvalitnější běžecké závody v Evropě, druhým pak fakt,
že kdokoliv bude moci sledovat
karlovarský závod v online přímém přenosu na Seznam.cz.
Zatímco o udělení stříbrné
známky kvality Mezinárodní asociací atletických federací (IAAF)
karlovarskému Mattoni 1/2Maratonu už Krajské listy dříve informovaly, informace o možnosti sledovat závod v přímém přenosu na

internetu je únorovou novinkou.
„S přímými přenosy jsme začali loni v Olomouci. Jednalo se
vlastně o pilotní projekt, v kontinentální Evropě šlo o vůbec
první sportovní přenos vysílaný
online. Následovalo Ústí nad Labem a v tomto roce už chystáme
se Seznam.cz přímé přenosy ze
všech regionů, kde se závody RunCzech běhají,“ informoval Carlo
Capalbo, prezident organizačního
výboru RunCzech běžecké ligy, do
níž Mattoni 1/2Maraton Karlovy
Vary patří. „Spousta turistů, kteří
do Česka přijíždějí, znají jen Prahu. Ale krásných míst je v Česku
daleko víc. Díky přímému přenosu

můžeme celému světu ukázat, jak
jsou Karlovy Vary nádherné,“ řekl
s tím, že organizace půlmaratonu
výrazně přispívá nejen zviditelnění Karlových Varů, ale i ekonomice celého kraje.
„Výdaje návštěvníků půlmaratonu, pořádaného v Karlových Varech, způsobily nárůst produkce
místních podniků nejméně o 13
milionů korun, místní hrubé přidané hodnoty (resp. HDP) o 3,6
mil. Kč a pomohl vytvořit 12,5 stálých pracovních míst,“ zmínil Capalbo výsledky studie ekonomických dopadů závodů RunCzech.
Karlovarský půlmaraton se poběží 23. května.
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Vysílání z Karlových Varů

15.00 - 18.00

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