
Vedení Karlovarského kraje hledá 

management, který by dokázal efek-

tivně řídit tři krajské nemocnice spo-

jené do akciové společnosti Karlovar-

ská krajská nemocnice (KKN). Jako 

možná varianta řešení se jeví svěřit 

vedení nemocnice do rukou zkušené-

ho managementu některé ze soukro-

mých nemocnic. „Je to jedna z mož-

ností, ale je zatím předčasné mlu-

vit o tom, kdo bude nemocnice řídit, 

stejně tak jestli by pod manažerským 

vedením byly všechny nemocnice ne-

bo jen některá z nich,“ uvedl hejtman 

Karlovarského kraje Josef Novotný.

Důvodem, proč Karlovarský kraj 

hledá nové vedení nemocnic jsou 

hlavně neuspokojivé výsledky hos-

podaření. V  loňském roce skonči-

la KKN ve ztrátě přes 50 milionů ko-

run. Velký podíl na  tom má odlišná 

výše plateb od  zdravotních pojišťo-

ven, které za stejný zákrok platí kraj-

ským nemocnicím až o třetinu méně 

než například fakultním. To pak vede 

k  dlouhodobým problémům nemoc-

nic, jako jsou ty v Karlovarském kraji. 

„My se na  jednu stranu můžeme 

snažit tlačit na  pojišťovny, aby ten-

to stav změnily, ale musíme zároveň 

hledat řešení, jak nemocnice udr-

žet za  stávajících podmínek. Schop-

ný management nemocnic by si s tím 

měl poradit,“ říká radní pro zdravot-

nictví Václav Larva.

O řízení krajských nemocnic se zají-

má více zájemců. Jedním z nich je na-

příklad nemocnice v Ostrově nad Oh-

ří. Ta nabídla kraji několik variant ří-

zení nemocnic včetně převzetí řízení 

všech tří. 

Podle nabídky by management os-

trovské nemocnice zachoval stávají-

cí objem výkonů, ale soustředil by se 

na změnu struktury poskytované pé-

če tak, aby se hospodaření nemoc-

nic zlepšilo. Kdo a  jakým způsobem 

bude nemocnice řídit ale zatím není 

rozhodnuto. „Bohužel v minulých le-

tech měl Karlovarský kraj špatné zku-

šenosti s  manažerským řízením, ale 

spíše šlo o  špatnou volbu, než o  to, 

že by tento způsob vedení nemocnic 

byl nevhodný,“ uvedl hejtman Novot-

ný. „Proto si chceme nechat podstatně 

větší kontrolu.“

Představenstvo KKN v poslední do-

bě provedlo některé personální změ-

ny ve vedení společnosti. Z postu po-

věřeného generálního ředitele byl od-

volán Jiří Fojtík, který byl v  čele ne-

mocnic od roku 2009. Přestože se mu 

podařilo snížit náklady a částečně sta-

bilizovat personál nemocnic, byly ne-

mocnice stále ve ztrátě. Již dříve před-

stavenstvo odvolalo bývalého ředite-

le pro lékařskou péči Filipa Bergera 

a  na  jeho místo jmenovala Ilju Hor-

níka z Chebu.

Nemocnice mají 

nové přístroje

Chebská i karlovarská nemocnice 
mají nové lékařské přístroje, po-
mohou pacientům.
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SLOVO HEJTMANA

Vážení čtenáři,

řada z Vás určitě sleduje dění v kraj-

ském zdravotnictví a  tak jste možná 

zaznamenali, že z důvodu neuspoko-

jivého hospodářského výsledku Kar-

lovarské krajské nemocnice odvola-

lo vedení kraje jejího generálního ře-

ditele. V současnosti velmi důkladně 

prověřujeme hospodaření všech čás-

tí nemocnic a  budeme hledat mož-

né úspory. Často se mě ptáte, zda to 

neznamená rušení některých odděle-

ní. Rozhodně neznamená. Stejně tak 

odmítám spekulace o tom, že chceme 

nemocnice předat do  soukromých 

rukou. Věříme, že se nám podaří na-

jít schopného manažera, který zvrátí 

nepříznivý ekonomický vývoj našich 

nemocnic a dokáže vyvést nemocni-

ci ze záporných čísel. Bude mít před 

sebou další náročné úkoly. Začít by 

měla stavba pavilonu akutní medi-

cíny v  karlovarské nemocnici za  ví-

ce než 500 milionů korun a  rekon-

strukce pavilonu B v  Chebu za  100 

milionů. Požádáme také o 160 mili-

onů z ROP Severozápad, které chce-

me rozdělit v poměru 40 procent ne-

mocnice v Karlových Varech a po tři-

ceti procentech nemocnice v Sokolo-

vě a Chebu. Peníze půjdou na obnovu 

lůžek a přístrojů podle návrhů odbor-

níků z jednotlivých nemocnic.

Už jsem se zmiňoval o  tom, že se 

letošní tuhá zima výrazně podepsa-

la na  stavu našich silnic především 

v horských úsecích. Vyžádá si to ne-

jen zvýšení nákladů na  zimní údrž-

bu, ale také na  opravy úseků, které 

jsou nejvíc zdevastovány. Nejen jako 

hejtmana, ale i jako řidiče mě znepo-

kojuje, že se zima odrazila i na kvali-

tě nově vybudovaného úsek R6 u So-

kolova, který staví Ředitelství silnic 

a  dálnic. Proto jsem oslovil krajské-

ho ředitele ŘSD, aby tuto situaci ře-

šil. Samozřejmou součástí výstavby 

R6 by také mělo být zafi nancování re-

konstrukce silnic, které slouží po ce-

lou dobu výstavby nové R6 jako ob-

jízdné trasy.

Rád bych Vás informoval o tom, že 

jsme se společně s  hejtmany ostat-

ních krajů rozhodli vytvořit krizo-

vým tým, který zorganizuje jedná-

ní s řediteli všech zdravotních pojiš-

ťoven v  naší republice. Hlavním té-

matem jednání bude podfi nancová-

ní krajských nemocnic ze strany po-

jišťoven a nerovné podmínky velkých 

fakultních a  menších regionálních 

nemocnic. Za  náš kraj bude členem 

tohoto týmu krajský radní pro zdra-

votnictví Václav Larva.

Zima je snad za  námi, přeji Vám 

příjemný začátek jara a namísto jarní 

únavy dostatek životní energie.
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Belgická armáda 

cvičila na Hradišti

Největší vojenské cvičení za po-
slední roky se konalo ve vojen-
ském prostoru Hradiště.

Archiv měsíční-

ku Krajské listy 

a  jeho datová po-

doba ve  formá-

tu PDF (do velikos-

ti 3 MB) jsou pří-

stupné a  ke  staže-

ní v internetových KRAJSKÝCH LIS-

TECH http://www.kr-karlovarsky.

cz/kl/. O  zasílání měsíčníku přímo 

do osobních e-mailových schránek 

lze žádat na  adrese andrea.bocko-

va@kr-karlovarsky.cz.

Kraj hledá manažery pro své nemocnice

Unikátní obor výroby hudební ná-

strojů v Kraslicích, kterému vážně hro-

zí zánik, se bude ve  městě vyučovat 

i  na  dále. Na  jeho záchraně se doho-

dl Karlovarský kraj a kraslická základ-

ní škola.

Záchrana oboru spočívá v tom, že  by 

si ho pod svá křídla a hlavičku přibrala 

Základní a mateřská škola v Havlíčko-

vě ulici Kraslicích.

„Jako reálná varianta se jeví zřízení 

střední školy při již existující příspěv-

kové organizaci Základní škola a  ma-

teřská škola,“ uvedl hejtman Karlovar-

ského kraje Josef Novotný v odpovědi 

na  petici, která požadovala, aby škola 

byla v Kraslicích zachována. Podepsa-

lo ji na sedm stovek lidí.

Zároveň doplnil, že kvůli očekávané-

mu poklesu žáků a malé spádovosti ne-

lze očekávat, že bude možné školu zce-

la obnovit a osamostatnit. Klesající zá-

jem o obor je dán jednak celosvětovou 

krizí, ale i změnou trhu hudebních ná-

strojů, kdy na evropské výrobce dopad-

ly důsledky rostoucí konkurence z Asie. 

Přesto tradiční podniky, jako je kraslic-

ká Amati - Denak mají nadále zakázky.

Kraslická škola nyní patří pod Střední 

školou živnostenskou Sokolov. „Jak se 

nyní ukazuje, ani sloučení s touto ško-

lou  nebylo tím spásným krokem, který 

měl zvýšit zájem uchazečů o studium,“ 

píše dále hejtman.

V současné době je podle něj stav ta-

kový, že v  oboru umělecko-řemesl-

ná stavba hudebních nástrojů je pouze 

11 žáků ve 4. ročníku (v 1. – 3. ročníku 

žádný) a v oboru výroba hudebních ná-

strojů, dálkové formě vzdělávání, 10 žá-

ků v posledním 5. ročníku.

Rozjezd oboru pod novou hlavič-

kou má na starost ředitel kraslické zá-

kladní školy Zdeněk Pečenka. „V  pra-

xi to bude znamenat, že naše škola se 

rozšíří o střední školu. Nebudeme mu-

set mít obavy o počty žáků, těch máme 

dost,“ poznamenal ředitel. Škola bude 

podle něj muset nyní sehnat odpovída-

jící personál.

Kraslická škola s  bohatou a  jedineč-

nou historií byla otevřena v  listopadu 

roku 1865 jako C. K. odborná škola pro 

vyučování hudby a  výroby hudebních 

nástrojů. 

Od roku 1918 nesla škola název Stát-

ní odborná škola pro výrobu hudeb-

ních nástrojů a její charakter se změnil 

na technický.

V Kraslicích zůstane unikátní obor hudebních nástrojářů

Jaro je tady, ale dlouhá zima dělá
obyvatelům kraje problémy dál

Letošní zima patřila mezi nejchlad-

nější a  nejdelší za  poslední roky. Po-

trápila především silničáře, kteří mu-

seli vyhlásit mimořádnou situaci, a v 

průběhu jara a léta budou muset zřej-

mě řešit i rozsáhlé škody na vozov-

kách. Jejich přesný objem zatím není 

znám, ale už teď je zřejmé, že nákla-

dy na opravu dosáhnou mnoha mili-

onů korun. 

Dne 1. března byla po  16 dnech 

ukončena mimořádná situace, kdy 

po toto období mohlo být cca 950 km 

silnic II. a III. tříd v Karlovarském kra-

ji, zařazených v II. a III. pořadí důleži-

tosti, ošetřováno alternativně, tj. mís-

to chemického materiálu mohl být po-

užit materiál inertní nebo kombinace 

obou materiálů. „Vzhledem k  aktuál-

ním a  předpokládaným klimatickým 

podmínkám a  vzhledem ke  stabiliza-

ci dodávek objednávané soli jsou ty-

to komunikace opět udržovány che-

micky“ uved Martin Leichter, předse-

da představenstva akciové společnos-

ti Údržba silnic Karlovarského kraje. 

Za celé toto období bylo využito mož-

nosti alternativního posypu při zim-

ní údržbě silnic pouze v šestnácti vý-

jezdech sypačů, především v oblastech 

Nejdecka a Bochovska. 

„Komplikace v  uplynulém zimním 

období při údržbě komunikací neby-

ly způsobeny jen samotným sněhem, 

ale i  dalšími nebezpečnými jevy jako 

mrznoucím deštěm a  silným větrem, 

který vytvářel sněhové jazyky a závě-

je, a  to zejména v  oblastech Božího 

Daru, Slavkovského lesa, okolí měs-

ta Teplá a obce Tři Sekery. V průjezd-

ních úsecích Horní Blatné, Perninku 

a Abertam již nebylo kam sníh odklí-

zet, a proto musel být průběžně odvá-

žen“ konstatoval Martin Čedík, člen 

představenstva akciové společnosti.

Ani březen ale konec zimy nepřine-

sl. V Šindelové na Sokolovsku bylo 7. 

března naměřeno těsně nad zemí mi-

nus 24 stupňů Celsia.

Podle pozorovatele Českého hydro-

meteorologického ústavu Rudolfa Ko-

vaříka se taková teplota v  tuto dobu 

objevuje velmi zřídka, jednou za  pět 

až deset let. Naposledy byla taková 

zima na začátku března v roce 1997, 

tehdy to bylo kolem minus 28 stupňů 

Celsia. Teplotní výkyvy přitom dosa-

hovaly až 20 stupňů během dne.

To, že se letošní zima zapíše do sta-

tistik jako velmi chladná, je už nyní 

zřejmé. Vždyť jen podle údajů meteo-

rologů byla například v lednu průměr-

ná měsíční teplota -5,7 stupňů Celsia, 

což je o 3,1 stupně méně, než je dlou-

hodobý průměr. Údaje za únor a bře-

zen budou asi podobné. 

Naopak spokojeni mohou být pro-

vozovatelé lyžařských areálů, kterým 

letos zima bohatá na sníh přála.

Areál karlovarské nemocnice čekají brzy velké změny kvůli stavbě nového pavilonu akutní medicíny. Foto KL

Tradice střední školy pro výrobu hudebních nástrojů v Kraslicích nekončí. Foto KL

I silnice u Lubů na Chebsku pokrýval ještě v polovině března částečně sníh. 

Rozhovor 

s Lukášem Bauerem

Medaile jsou jen špičkou ledov-
ce, tvrdí bronzový olympionik 
z Vancouveru.
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Vážený pane hejtmane, 
zajímám se živě o historii. V našem kraji je prezentována vzácná památka 
- relikviář sv. Maura. V rádiu jsem slyšel informaci, že se u příležitosti výročí 
vystavení chystá vydání knihy - první o této památce. Tuto akci prý fi nan-
cuje krajský úřad. Mohl byste napsat, kdy bude možné tuto knihu koupit?
 Děkuji Jan Záhora

Vážený pane Záhoro,

podle mých informací z  odboru kultury, památkové péče, lázeňství 

a cestovního ruchu vydání knihy věnované Relikviáři sv. Maura připra-

vuje společnost Fornica graphics ve spolupráci s Národním památko-

vým ústavem, územním odborným pracovištěm v Lokti. Na vydání pu-

blikace hodlá společnost podat žádost o poskytnutí příspěvku z roz-

počtu Karlovarského kraje v rámci dotačního titulu na podporu aktivit 

v cestovním ruchu. Bližší údaje o termínech vydání knihy a její distri-

buci nejsou zatím k dispozici,ale doporučuji Vám, abyste se obrátil pří-

mo na společnost Fornica graphics: marketing@fornica.cz.

Vážený pane hejtmane, 
jsem členkou KČT a  poměrně často se pohybuji v  příhraničních částech 
vašeho kraje. Nevycházím z údivu, že v obci Mýtina na okrese Cheb je již 
mnoho let rozestavěná jakási stavba, která jak se zdá vůbec nikoho neza-
jímá. Tato situace je o to zarážející, že se toto torzo stavby nachází v CHKO 
a všem lidosprávním a státním institucím zejména v rámci vašeho kraje je 
to zcela lhostejné. Domnívám se, že by to mělo zajímat přinejmenším re-
ferát Životního prostředí vašeho Krajského úřadu.
 Eliška Ricardo

Vážená paní Ricardo,

děkuji za Váš upřímný zájem o problematiku ochrany životního pro-

středí a  krajiny. Předně Vás ale musím upozornit na  skutečnost, že 

obec, ani katastrální území neleží v  žádné chráněné krajinné oblas-

ti, dokonce se zde nenachází ani žádný jiný typ chráněného území, 

vyjma Přírodního parku Český les („přírodní park“ je vymezení oblas-

ti s  významnou krajinnou hodnotou, nejde však o  chráněné území), 

na který teprve v Plzeňském kraji přímo navazuje CHKO Český les. Pro-

blémy s podobnými stavbami jsou, ať již jde o dlouhodobě rozesta-

věné nebo naopak chátrající zemědělské a technické objekty, po ce-

lém kraji. 

Bohužel Vám ale musím sdělit, že odbor životního prostředí našeho 

krajského úřadu není kompetentním orgánem ve věci řešení těchto 

problémů. Tím je vždy příslušný odbor úřadu obce s rozšířenou pů-

sobností, v tomto případě Městský úřadu v Chebu, na který jsme Váš 

podnět postoupili.

Vedoucí stavebního odboru MěÚ Cheb nám sdělil následující: na stav-

bu stáčírny minerálních vod Mýtina je vydáno pravomocné a platné 

stavební povolení. Stavba je zahájena již několik let. Vlastníku stavby 

a pozemků byla dne 15. 6. 2009 MěÚ Cheb, odborem stavebním, dá-

na výzva spočívající ve zjednání nápravy na rozestavěné stavbě, a to 

k zajištění staveb proti vniknutí neoprávněných osob. Donutit vlast-

níka či stavebníka k dokončení stavby, na to nemá stavební úřad bo-

hužel pravomoci. O dalším postupu v této věci se nechám informovat 

panem starostou..

Dobrý den pane hejtmane,
obracíme se na Vás s dotazem na politickou situaci ve Vašem kraji. Kon-
krétně by nás zajímalo jaká je u Vás vládnoucí strana, popřípadě jak vidíte 
šance v následujících volbách. Jak řešíte vysokou sebevražednost ve Va-
šem kraji a popřípadě kde vidíte rezervy v této problematice?
 S pozdravem a přání pěkného dne studenti VOŠ sociální, Brno

Milí studenti,

odpověď na  váš první dotaz týkající se politické situace v  Karlovar-

ském kraji naleznete na webových stránkách našeho kraje, kde je ro-

zepsáno složení rady a zastupitelstva. Vládnoucí stranou je ČSSD spo-

lečně s KSČM. Co se týká úspěšnosti ČSSD v dalších volbách - jsem op-

timistou. Vzhledem k tomu, jak kvalitně máme připravený volební pro-

gram, považuji šance naší strany za výrazně vysoké. 

K vašemu druhému dotazu - kraj jedná se zaměstnavateli, aby lépe vy-

užívali možnosti dalšího vzdělávání a rekvalifi kací zaměstnanců. Snaží-

me se vytvořit v regionu podmínky, které by přilákaly nové fi rmy a zvý-

šila se nabídka pracovních příležitostí. 

Občané mají mnoho možností sportovního vyžití i široký výběr v ob-

lasti kultury. Ve sféře sociálních věcí se nám podařilo získat 23, 5 milio-

nu korun na krajský individuální projekt, který se zabývá rozvojem pé-

če o osoby s duševním onemocněním v našem regionu, neboť i tito li-

dé mají podíl na počtu sebevražd.

Roman Rokůsek

V  minulém školním roce došlo 

k několika důležitým změnám v sys-

tému přijímacího řízení do středních 

škol. Zda budou tyto změny platit 

i  letos, jsme se zeptali ředitele Kraj-

ského úřadu Karlovarského kraje Ro-

mana Rokůska:

V  současné době pořád platí, že 

uchazeč může podat pro první ko-

lo přijímacího řízení tři přihlášky 

ke  vzdělávání. Ředitel školy má při-

tom povinnost vyhlásit pro první ko-

lo přijímacího řízení nejméně dva 

termíny přijímacích zkoušek v přípa-

dě, že rozhodne o jejich konání. Při-

hlášky odevzdává uchazeč nebo zá-

konný zástupce nezletilého žáka pří-

mo řediteli střední školy. I pro letoš-

ní školní rok zůstává zachován insti-

tut zápisového lístku, který slouží ja-

ko potvrzení uchazeče o  tom, že se 

chce stát žákem vybrané střední ško-

ly. Uchazečům, kteří se ke vzdělávání 

ve střední škole hlásí ze základní ško-

ly, vydá zápisový lístek příslušná zá-

kladní škola. Ostatním uchazečům 

pak krajský úřad, konkrétně odbor 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

Co ještě letos žáky a  jejich rodiče 
v rámci přijímacího řízení čeká?

V  této době už mají uchazeči po-

dány přihlášky do  1. kola přijímací-

ho řízení a také by měli mít vyzved-

nuty zápisové lístky (termín podá-

ní přihlášek a vyzvednutí zápisových 

lístků byl do  15. března). V  nejbliž-

ších dnech mohou očekávat pozvání 

na  přijímací zkoušku (nejpozději 14 

dní před termínem zkoušky), případ-

ně informaci o  jejím nekonání. Po-

kud budou v rámci 1. kola přijímací-

ho řízení přijímací zkoušky probíhat, 

uskuteční se v termínu od 22. 4. do 7. 

5. 2010. Ředitel školy poté ukončí 

hodnocení uchazečů do 3 pracovních 

dnů po  termínu přijímací zkoušky, 

stanoví jejich pořadí a  jednotlivým 

uchazečům rozešle rozhodnutí o při-

jetí či nepřijetí ke studiu. V případě, 

že se přijímací zkouška nekoná, za-

sílá ředitel školy uchazečům rozhod-

nutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělává-

ní po 22. 4. 2010.

Jak má dále postupovat uchazeč, 
který obdržel rozhodnutí, že ho při-
jali?

Úspěšní uchazeči musí do 5 pracov-

ních dnů ode dne, kdy jim bylo do-

ručeno rozhodnutí o  přijetí, zaslat 

zápisový lístek řediteli střední školy, 

do které byli přijati. Pokud byli přija-

ti na více škol, mohou si vybrat, kte-

ré škole zápisový lístek odevzdají. Po-

kud nebude lístek do  uvedené do-

by doručen, může ředitel školy mís-

to obsadit jiným uchazečem. V  této 

souvislosti musím zdůraznit, že kaž-

dý uchazeč má zákonem dané prá-

vo jedenkrát vzít zápisový lístek zpět 

a tím se vzdát práva stát se žákem pří-

slušné střední školy.

Jaké jsou možnosti rodičů a  žáků 
v případě neúspěchu uchazeče v při-
jímacím řízení?

Uchazeč nebo zákonný zástupce ne-

zletilého uchazeče má možnost podat 

odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. 

V odvolání musí být především uve-

deno, v čem konkrétně spatřují rodi-

če nebo uchazeč rozpor s  právními 

předpisy nebo nesprávnost vydané-

ho rozhodnutí. Odvolání se podává 

řediteli střední školy do 3 pracovních 

dnů od doručení rozhodnutí. Ředitel 

školy poté odvolání se svým stano-

viskem předá krajskému úřadu, kte-

rý o  odvolání rozhodne. U  soukro-

mých a církevních škol je odvolání pl-

ně v kompetenci ředitele školy. 

Ředitel krajského úřadu informuje

Most u Transmotelu se na čas zcela uzavře

Březová otevřela po rekonstrukci moderní multifunkční halu

Celkem 54 milionů korun investovalo město Březová do přestavby svého kulturního domu. Sál se změnil na víceúčelovou halu, která poskytne zázemí jak 

sportu, tak i společenským akcím. Nákladnou přestavbu umožnila dotace z Evropské unie. I tak ale město muselo ze svých prostředků dát na přestavbu asi 

14 milionů. Kromě sálu, který má parametry pro řadu sportů, má nově rekonstruovaný kulturní dům i restauraci s hernou, bowlingem a simulátorem, kte-

rý umožňuje vyzkoušet si a trénovat řadu sportů. A to i těch méně obvyklých. Slavnostní otevření kulturního domu bylo velkolepé, nechyběla hudba, své 

dovednosti předvedly děti ze sportovních klubů a možnosti zahrát si svůj oblíbený volejbal využil i hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný, který na 

chvíli vyměnil sako za dres Březové. Foto KL

Hornický dům v Sokolově se stal hostitelem veletrhu obchodních nápadů středoškolských studentů. Foto KL

Fiktivní fi rmy měly
 v Sokolově veletrh

V  Sokolově v  Hornickém domě se 

konal v  únoru druhý regionální vele-

trh fi ktivních fi rem. Tyto společnosti 

zakládají středoškolští studenti po ce-

lé republice a  navzájem spolu obcho-

dují. Stejně tak mají své veletrhy, kde 

prezentují své nápady a svou činnost.

Do  Sokolova jich tentokrát přijelo 

na čtyři desítky. K vidění tak byly stán-

ky studentů z Plzeňského kraje, z Pra-

hy i z Mostu.

Návštěvníci veletrhu tak mohli spat-

řit například společnosti zabývající se 

prodejem květin, pohřební službu, ob-

chod se zvířaty či plastickou chirurgii.

Podle zástupkyně ředitelky pro teorii 

Ilony Medunové, že Střední školy živ-

nostenské v Sokolově, které veletrh po-

řádala. se musí studentské fi rmy cho-

vat jako ty skutečné. „Například si ve-

dou účetnictví,“ poznamenala Medu-

nová.

Stavbaři se dohodli s dopravní policií, 

že kvůli stavbě úseku rychlostní komu-

nikace R6 se dočasně zcela uzavře most 

u Transmotelu nedaleko Sokolova. Jde 

o kompromis, který umožní zkrátit do-

bu nutnou pro rekonstrukci mostu a je-

ho rozšíření. Doprava ze silnice I/6 bu-

de po  dobu uzavírky svedena na  vý-

chodní obchvat Sokolova  a dál na Citi-

ce a Černý Mlýn.

Původní plány nepočítaly s celkovým 

uzavřením mostu. Po dobu rekonstruk-

ce se měla doprava vždy omezit na po-

lovinu vozovky. Jak ale stavbaři zjistili, 

když se dali do oprav mostu, jeho stav 

je horší, než se čekalo a  rekonstruk-

ce za  částečné uzavírky by byla velmi 

komplikovaná. Problém ale byl, jak za-

jistit bezpečnou náhradní trasu pro ti-

síce aut, která po silnici I/6 jezdí. 

V současné době je doprava ve smě-

ru z Chebu do Karlových Varů svede-

na od Černého Mlýna na vedlejší silni-

ce a přes Sokolov míří na obchvat a vy-

úsťuje u Nového Sedla. Jednou z vari-

ant bylo, že by doprava v opačném smě-

ru mířila do Lokte a na silnici I/6 by se 

vracela u Sokolova. Jenže klikaté silnice 

do Lokte by byly pro takovou zátěž ne-

dostatečné a v případě nehody by hro-

zilo, že hasiči nebo záchranná služba 

budou muset úsek komplikovaně objíž-

dět. Proto se jako lepší varianta zvolila 

možnost, aby se v obou směrech jezdi-

lo po obchvatu Sokolova.

„Aby se zajistila bezpečnost, do-

pravní policie si dala několik podmí-

nek. V Sokolově na Kraslické ulici mu-

sí být vybudována kruhová křižovat-

ka a upravit se musí i křižovatka v Čer-

ném Mlýně,“ uvedla krajská policejní 

mluvčí Andrea Kávová. Na obou úpra-

vách se už začalo pracovat.

Podle ředitele karlovarské poboč-

ky Ředitelství silnic a dálnic Radomila 

Havrdy úplná uzavírka umožní výraz-

né zkrácení doby rekonstrukce mostu. 

Zatímco při částečné uzavírce by prá-

ce trvaly rok a půl, při úplném uzavře-

ní mostu se práce zkrátí na jeden rok. 

Opravy přitom budou probíhat za pod-

statně bezpečnějších podmínek pro sa-

motné stavbaře. 

Povolení uzavírky nyní posuzuje 

krajský úřad, který by měl po zvážení 

všech stanovisek, vydat v nejbližší do-

bě rozhodnutí. Úplná uzavírka mostu 

by mohla začít asi už na začátku dubna.

Celková délka úpravy je 7480 metrů. 

Na trase bude postaveno celkem 96 sta-

vebních objektů, z toho 10 mostních.

Stavba R6 Nové Sedlo–Sokolov pat-

ří do souboru staveb R6 v tomto kraji, 

přičemž k  dosažení zkapacitnění úse-

ku dojde až realizací staveb Kamenný 

Dvůr–Tisová (před dokončením), No-

vé Sedlo–Jenišov (v realizaci) a  stavby 

Sokolov–Tisová (v realizaci).

2,5 miliardy korun
bude stát úsek nové rychlostní 

komunikace R6 mezi Novým 

Sedlem a Sokolovem

inzerce
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Chebská nemocnice dostala nové přístroje pro ARO a interní JIP

Nemocnice chtějí zmapovat spolupráci

Rakovina tlustého střeva – jak předejít tomuto závažnému onemocnění?

Karlovarští lékaři mohou včas odhalit rakovinu tlustého střeva

inzerce

Cheb by rád více spolupracoval se 
zdravotníky v  německém příhrani-
čí. Vedení radnice už proto jednalo 
s partnery v Německu a dohodli se, 
že nechají vypracovat obsáhlou stu-
dii.

„Studie, jejíž zpracovatel bude vy-
brán v  průběhu března, zmapuje 
možnosti spolupráce zdravotnických 
zařízení z českého a německého pří-
hraničí. Obě strany pokrývají shod-
ně přes 100 tisíc obyvatel. Studie by 
měla ukázat, jak je zdravotní péče 
v regionech na obou stranách hrani-
ce zajištěna dnes a jak by mohla být 

v budoucnu cíleně zlepšována a roz-
víjena,“ uvedl chebský místostarosta 
Michal Pospíšil.

Podle něj projekt k  podpoře pře-
shraniční spolupráce zdravotní-
ků, mezi jehož hlavní iniciátory pa-
tří právě i Cheb, získal dotaci z čes-
ko-bavorského programu Cíl 3. „Po-
kryje podstatnou část nákladů po-
třebných pro náročnou studii,“ do-
plnil Pospíšil. Studie by měla stát asi 
3,5 milionu korun.

„Chebské nemocnici, jež je spolu 
se sokolovskou a  karlovarskou sou-
částí společnosti Karlovarská kraj-
ská nemocnice, se tak mohou ote-
vřít možnosti dalšího rozšíření,“ po-
znamenala mluvčí radnice v Chebu 
Martina Kuželová

Spolupráce zdravotníků by měla, 
podle místostarosty Pospíšila nej-
dříve začít v oblasti rychlé zdravot-
ní služby - jak letecké, tak pozemní.

Nádory představují druhou nejčas-

tější příčinu úmrtí. Každý třetí Čech 

ve  svém životě onemocní nádorem 

(rakovinou). Přes rozvoj moderní te-

rapie nejsme v léčení tak úspěšní a to 

z důvodu, že více jak polovina paci-

entů přichází pozdě.

Zvláště alarmující situace je u kar-

cinomu tlustého střeva a  konečníku 

(kolorektální karcinom). Česká re-

publika zaujímá vedoucí postavení 

ve  světových statistikách ve  výskytu 

rakoviny tlustého střeva. V  součas-

né době se léčí na rakovinu tlustého 

střeva v České republice 43 000 paci-

entů. Ročně tímto typem zhoubného 

nádoru v ČR nově onemocní kolem 

8000 osob a 5000 osob na tuto cho-

robu zemře. 

Tato úmrtí jsou zbytečná, proto-

že rakovina tlustého střeva je jedním 

z  nejlépe preventivně ovlivnitelných 

a  léčitelných nádorů, pokud se od-

halí včas. Čím dříve lékaři rakovinu 

diagnostikují, tím má pacient vyšší 

pravděpodobnost úplného vyléčení. 

Tak jako u jiných nádorů i zde platí, 

že po dosažení určitého věku se rizi-

ko vzniku kolorektálního karcinomu 

zvyšuje. Po dovršení 50 let věku rizi-

ko vzniku karcinomu roste, přičemž 

záludnost tohoto typu rakoviny tkví 

v tom, že po dlouhou dobu nezpůso-

buje svému nositeli jakékoliv potíže. 

Jediným projevem časných stádií je 

skryté, okem nepozorovatelné, krvá-

cení do stolice. Proto je nutné k čas-

nému záchytu tohoto nádoru prová-

dět u  vybrané části populace (star-

ší 50 let) pravidelné testování stoli-

ce na  přítomnost krve a  u  pozitiv-

ních jedinců provést kolonoskopic-

ké vyšetření, které defi nitivně potvr-

dí nebo vyloučí přítomnost rakoviny. 

Zde je nutná úzká spolupráce obča-

nů, praktických lékařů a endoskopic-

kých center pro screening kolorektál-

ního karcinomu.

Organizace screeningu kolorektál-

ního karcinomu v České republice

1.července 2000 zahájilo Minister-

stvo zdravotnictví ČR celorepubli-

kový program pro včasný záchyt ko-

lorektálního karcinomu. Během let 

2002 až 2004 z iniciativy nadace Vize 

97 manželů Dagmar a Václava Hav-

lových stát vynaložil nemalé fi nanční 

prostředky k  posílení přístrojového 

vybavení gastroenterologických pra-

covišť na celém území České repub-

liky. Tato pracoviště byla minister-

stvem zdravotnictví ustanovena jako 

centra pro screening kolorektálního 

karcinomu v ČR. Účelem tohoto kro-

ku bylo zlepšení dostupnosti kolono-

skopického vyšetření pacientům, kte-

ří měli pozitivní test na skryté krvá-

cení do stolice. 

Poslední publikovaná data sice 

ukazují, že výskyt kolorektální ra-

koviny v  ČR mírně klesá, ale zatím 

neklesá záchyt časných stadií toho-

to onemocnění. Je to dáno pravdě-

podobně tím, že populační scree-

ning, čili vyhledávání časných sta-

dií tohoto onemocnění pomocí tes-

tů na skryté krvácení do stolice, váz-

ne. Chybí zde masivnost prováděné-

ho vyhledávání. Jinými slovy, málo li-

dí po dosažení 50 let věku vyhledává 

praktického lékaře s žádostí o prove-

dení tohoto testu. Je jen na  každém 

z nás, na naší vlastní aktivitě, aby se 

situace zlepšila. 

Každý člověk po dosažení 50 let má 

1x za  rok u  praktického lékaře ná-

rok na vyšetření okultního krvácení 

do  stolice. Nad 55 let buď opakova-

ný test nebo primární sreeningovou 

kolonoskopii. 

Protože nádory tlustého střeva se 

vyskytují i v mladším věku (ještě před 

50. rokem), je doporučeno jedincům, 

u jejichž příbuzných 1. stupně (rodi-

če, sourozenci, děti) ve  věku 60 let 

a  vyšším, nebo u  jejichž dvou pří-

buzných 2. stupně (prarodiče, strýco-

vé, tety) byl zaznamenán výskyt ko-

lorektálního karcinomu nebo adeno-

mových polypů, aby rovněž navštívi-

li svého praktického lékaře a zahájili 

pravidelné testování na  skryté krvá-

cení do stolice již od 40 let věku.

Více informací získáte na  adrese 

www.kolorektum.cz

MUDr. Margita Cheníčková, CSc.
primářka oddělení klinické biochemie 
a hematologie nemocnice v Karlových 
Varech

MUDr. Jiří Štuksa
krajský koordinátor pro screening ko-
lorektální rakoviny v ČR za Karlovar-
ský kraj, nemocnice v  Karlových Va-
rech

Od  února letošního roku se může 
nemocnice v Chebu, patřící do  spo-
lečnosti Karlovarská krajská nemoc-
nice, a.s., pyšnit novými přístro-
ji na  anesteziologicko-resuscitač-
ním oddělení (ARO) a  interním od-
dělení JIP. Přístroje byly zakoupeny 
po  řádném výběrovém řízení záslu-
hou příspěvku z rozpočtu města Che-
bu na rok 2009, který byl nemocnici 
přidělen v říjnu loňského roku ve vý-
ši 1.500.000  Kč.

Anesteziologicko-resuscitační od-
dělení získalo novou infuzní tech-
niku, konkrétně dvanáct lineárních 
dávkovačů PERFUSOR SPACE, čtyři 
volumetrické infuzní pumpy INFU-
SOMAT SPCEE a čtyři dokovací sta-
nice SPCEE STATION od společnos-
ti B.Braun Medical s.r.o. Nová infuzní 
technika výrazně pomůže především 
pacientům, ale i  samotnému perso-
nálu. Je vybavena řadou ochranných 
prvků, mimo jiné i  kontrolou proti 
případnému chybnému podání léči-
va pacientovi, ať již vinou chyby pří-
stroje, nebo případného omylu per-
sonálu.

Přístroje na  základě vlastní data-
báze vyhodnocují maximální i  mi-
nimální množství podávaných lé-
čiv a  nedovolí překročení těchto li-
mitů. Volitelně také umožňuje paci-

entem řízenou analgezii. Pacient si 
může sám pomocí tlačítka rozhod-
nout o  množství bolest utišujících 
léků (dle nastavených limitů). Hod-
nota nakoupené infuzní techniky je 
764.000 Kč.

JIP Interního oddělení získalo no-
vou monitorovací techniku skládající 
se z  monitorovací centrály Mindray 
Hypervisor VI, šesti monitorů vitál-
ních funkcí s dotykovou obrazovkou 
BeneView T5 a  čtyř monitorů vitál-
ních funkcí PM 7000 Ex, včetně pří-
slušenství. 

Výhodou nových monitorů a cent-
rály je především bezdrátová komu-
nikace. Díky ní odpadla nutnost sta-
vebních a  technických úprav na  od-
dělení. Monitory jsou schopny de-
tailně snímat všechny životní funk-
ce pacienta a  samozřejmostí je vy-
dání automatického varování v  pří-
padě ohrožení pacienta. Centrá-
la navíc umožňuje případné rozšíře-
ní až na  64 monitorů. Hodnota na-
koupení monitorovací techniky je 
1.000.000 Kč.

Celková pořizovací cena přístrojů je 
1.764.000 Kč. Většina této částky byla 
uhrazena darem města Chebu, zbý-
vající částku ve výši 264.000 Kč uhra-
dila Karlovarská krajská nemocnice, 
a.s., ze svých provozních prostředků.

Změny v programové skladbě i v dílčích specifi kacích jednotlivých akcí vyhrazeny. Přehled akcí je průběžně aktualizován. Podrobnosti k jednotlivým akcím 

najdete v rubrice Akce a programy na webu www.kvarena.cz, zařazované aktuality pak pod odkazem Aktuálně-Aktuality.

9.3. ENERGIE KV – 
GEUS OKNA KLADNO Extraliga ledního hokeje

12.3. ENERGIE KV – 
KOMETA BRNO Extraliga ledního hokeje

21.3. ENERGIE KV – 
MLADÁ BOLESLAV Extraliga ledního hokeje

23.3. ENERGIE KV – 
GEUS OKNA KLADNO Extraliga ledního hokeje

26.3. ENERGIE KV – 
KOMETA BRNO Extraliga ledního hokeje

27.3. LEGENDY RUSKÉHO 
A ČESKÉHO HOKEJE 

Jedinečné exhibiční utkání legend 

ruského a českého hokeje

Účast hráčů: Rusko – Fetisov, 

Kasatonov, Larionov, Myškin, 

Jakušev ad., ČR – Nový, Řezníček, 

Šejba, F. Kučera, Válek ad.

4.4. ENERGIE KV – 
MLADÁ BOLESLAV Extraliga ledního hokeje

16.4. JEVGENIJ PLJUŠČENKO – 
ICE OLYMPIC TOUR 2010

Krasobruslařská show – 

grandiózní Jevgenij Pljuščenko 

a jeho hosté

1.5. SLAVNOSTNÍ VEČER 
MĚSTA KARLOVY VARY 

Slavnostní večer k zahájení 

lázeňské sezóny. Účinkují: 

Kryštof, Vašo Patejdl, Dalibor 

Janda, Emily

8.5. FMX GAMES – 
FREESTYLE MOTOCROSS

Neopakovatelná show se souboji 

o krále freestyle motokrosu ČR

21.-23.5. KVALIFIKACE NA ME 
VE VOLEJBALE ŽEN

Kvalifi kační turnaj na Mistrovství 

Evropy ve volejbale žen – 

s mezinárodní účastí

26.5. MUZIKÁL 
PRÍBEH ULICE

Nejúspěšnější slovenský 

hip-hopový muzikál. Netradiční 

pojetí ho řadí mezi divácky 

nejatraktivnější tituly i na české 

muzikálové scéně

29.-30.5. JEDETO2010
2. ročník úspěšné regionální 

výstavy s bohatým programem 

pro celou rodinu

29.-30.5. KV ARENA DĚTEM
Zábavný program pro děti a rodiče 

– k Mezinárodnímu dni dětí 

(souběžně s JEDETO2010)

Karlovarská krajská nemocnice a.s. 

zakoupila pro oddělení klinické bio-

chemie speciální analyzátor na  skry-

té krvácení do  stolice, který výrazně 

zlepšuje záchyt časných stadií rakovi-

ny tlustého střeva .

Speciální analyzátor pro oddělení 

klinické biochemie v nemocnici v Kar-

lových Varech v hodnotě cca 300 tisíc 

Kč zakoupila KKN a.s. z vlastních pro-

středků. Tato investice významným 

způsobem zvyšuje úroveň diagnostiky 

v oblasti gastroenterologie a je velkým 

přínosem pro občany karlovarské-

ho regionu. Kvalitní, přesná a  hlavně 

včasná diagnostika zvyšuje vždy šan-

ci na úplné vyléčení a pro  pacienty je 

zcela nenáročná a nezatěžující.

Dnes máme k  dispozici, vedle testu 

s  guajakovou pryskyřicí, testy s  imu-

nochemickou detekcí lidského hemo-

globinu, kdy není nutné dodržovat di-

etní omezení. Toto vyšetření je citlivěj-

ší a specifi čtější.

V současnosti přicházíme s  dalším 

vylepšeným postupem, tj. imunoche-

mické kvantitativní vyšetření okult-

ního krvácení ve  stolici. Karlovar-

ská krajská nemocnice a.s. na odděle-

ní klinické biochemie pořídila analy-

zátor pro kvantitativní stanovení krve 

ve  stolici. Ve  spolupráci s  VZP chce-

me spolupracovat se všemi centry ur-

čenými pro screening kolorektálního 

karcinomu a  praktickými lékaři v  ce-

lém kraji. Na  počet obyvatel v  kraji 

stačí jeden analyzátor (kapacita je do-

statečná). 

Oddělení klinické biochemie bude 

vydávat kazetky na odběr stolice prak-

tickým lékařům zdarma, ten je pak 

odešle zpět svozem z  nemocnic, ne-

bo pacienti ze vzdálenějších míst za-

šlou poštou. Kazetka musí vždy být 

poslána se žádankou, jménem pacien-

ta, adresou lékaře, kam má být výsle-

dek odeslán. 

Vyšetření ve srovnání s dříve použí-

vaným má asi dvojnásobnou citlivost 

a  tím má vyšší pravděpodobnost zá-

chytu časného stadia rakoviny. Při po-

zitivním nálezu, jak již bylo uvedeno 

výše, je pacient doporučen ke kolono-

skopii, tj. optickému vyšetření tlusté-

ho střeva, které defi nitivně potvrdí ne-

bo vyloučí přítomnost kolorektálního 

karcinomu.

Rádi podáme veškeré informace 

na našem oddělení klinické biochemie 

nemocnice v Karlových Varech

Nové přístroje usnadní práci zdravotnickému personálu, ale hlavně zlepší péči o pacienty.  Foto KL
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Chebské hradní se už prodává, natočí vám ho například v kavárně Bartholomeus v Chebu.  Foto KL

Lyžování na vrcholové úrovni je náročný sport

Členové Rotary Clubu se sešli
s vedením Karlovarského kraje

Bauer: medaile jsou jen špičkou ledovce

Letošní olympiáda byla tvým už 

druhým úspěšným startem, z Turína 

sis přivezl stříbro. Byl mezi těmi zá-

vody nějaký rozdíl, kromě samotných 

medailí? 

„Samozřejmě rozdíl mezi Turínem a 

Vancouverem byl jak větší mediální zá-

jem a tlak na mě, tak naprosto odlišné 

tratě. Toríno bylo ve výšce zhruba 1800 

metrů nad mořem, Whistler cca 800, a 

měly i jiný profi l. Ale soupeři byli, ja-

ko vždy, silní.“

Když jsme zmínili jídlo, říká se, že 

vedle tréninku je jedním ze základů 

úspěchu. Jak vypadá stravovací režim 

šampióna na bežkách? 

„Co se mne týče, tak jídlo neřeším do 

nějakých detailů, prostě se snažím jíst 

vše, ale s mírou a v obdobích náročné-

ho tréninku nebo závodů jednoznačně 

preferuji lehčí jídla jako jsou těstoviny, 

kuře, nebo ryby. Ale nějaké extrémy u 

mě nečekejte. Takové ty jídelní hříšky 

si nechávám na jaro, kdy máme zhruba  

měsíc naprosté volno.“

Zpět ke  sportu samotnému. Sáblí-

kové chtějí doma vybudovat rychlo-

bruslařský stadion za  1,5 miliardy. 

Co by chtěl doma Lukáš Bauer? 

„Tak nic takového nevyžaduji, i když 

mě samozřejmě mrzí, že v  ČR nemá-

me pořádné centrum jako takové, nej-

více se tomu blíží areál v Novém Měs-

tě na Moravě, ale třeba kvalitní dráha 

na  kolečkové lyže není v  ČR ani jed-

na!!! Takže všichni lyžaři jsou u nás od-

souzeni k tréninku na silnicích, což je 

za  normálního provozu velmi nebez-

pečné. Já osobně mám podmínky do-

ma na Božím Daru výborné, taktéž je 

kombinuji s možnostmi hned za hrani-

cemi na německé straně hor, kde třeba 

konkrétně ta kolečková dráha je, mož-

ná by byla vhodná častější úprava bě-

žeckých stop, ale všechno začíná a kon-

čí u peněz a konkrétně úprava stop je 

fi nancována bohužel pouze z rozpočtu 

obcí bez přispívání podnikatelů z  ob-

lasti a podobně, takže hned tak zlepše-

ní nečekám...“

Spousta špičkových sportovců ode-

šla někam, kde měla pro svou činnost 

lepší podmínky. Lendl, Nedvěd... Ne-

uvažoval jsi někdy o přestěhování ně-

kam, kde je sníh pořád?

„Já se kvůli lyžování přestěhoval 

na Božák, kde jsem celkem spokojen.“

Jak vůbec zvládá rodina tvůj kočov-

ný život?

„Otázka spíše na ně, ale zatím, mys-

lím, že zvládá, i když samozřejmě zima 

je hodně dlouhá, takže ty jarní závody 

už jsou dost náročné.“

Máš při tom všem vůbec čas ještě 

na koníčky, jako je třeba kanoistika? 

„Kajak jsem využíval dříve více v tré-

ninku, pak jsem ho dost omezil, ale lo-

ni jsem asi tak dvakrát byl. Ale oprav-

du toho času moc není.“

Když jsme zmínili Sáblíkovou, mlu-

ví se o Vás obou jako o fyziologických 

talentech. Myslíš, že kořen vašich 

úspěchů je skutečně v genech, nebo se 

ukrývá někde  jinde?   

„Určitě nějaké dispozice vám něco 

ulehčí, ale v SP nezávodí žádná ořezá-

vátka. Takže takových jako vy tam je 

dost, takže kromě parametrů rozhodu-

je zejména vůle a šikovnost.“

Ty sám si ale na svůj první úspěch 

musel čekat téměř deset let. Pak už to 

ale šlo rychle a za dalších deset let jsi 

posbíral doslova všechny myslitelné 

ceny kromě olympijského zlata. Změ-

nil se za to čtvrtstoletí běžecký sport?

„Mění se pořád, i když taková ta nej-

větší změna byla spíše na  začátku mé 

závodní kariéry. Teď se již moc věcí ex-

trémně nemění, ale konkrétně mazání 

je opravdu velká alchymie.“

Máš čas při tom všem i sledovat pro-

měny místa kde žiješ?

„Určitě se snažím sledovat, ale při-

znám, že mnohých věcí si všimnu až 

zpětně, ale kdo ne…“ 

Krátce po  olympijské padesátce jsi 

řekl, že když už olympijské zlato ni-

kdy nezískáš, nebudeš se stydět. Přes-

to nehlodá v Tobě myšlenka na Soči?

„To jsem prohlásil již před závodem, 

ale zejména z důvodu, aby si taky ně-

kteří lidé uvědomili, že OH a sport ja-

ko takový není jen o zlaté medaili. Ta 

znamená jen špičku ledovce. Soči mě 

samozřejmě napadlo, ale zatím je dost 

daleko, takže uvidíme.“

Je tedy šance, že za čtyři roky uvítá-

me sedmatřicetiletého Lukáše Baue-

ra znovu na  náměstí v  Božím Daru 

s medailí?

„Šance je vždy  :-) , nechme se pře-

kvapit.“

Fenomenální výkony Lukáše Bauera 

jsou jedním z nejvýraznějších úspěchů 

sportu v Karlovarském kraji za posled-

ní roky. V jejich pozadí je ale celá řada 

lidí, kteří nejsou na  první pohled vi-

dět. Přesto by se bez nich neobešel ani 

šampion jakým je lyžař z Božího Daru. 

„Celkově se náš tým skládá ze sed-

mi lidí,“ říká Bauerův manažer Martin 

Müller s tím, že vedle lékaře nebo fy-

zioterapeuta je jednou z klíčových po-

stav také servisman Víťa Fousek. Prá-

vě na  jeho „alchymistickém umění“ 

a zkušenostech dalších tří servismanů 

totiž závisí konečný výsledek. I při se-

belepší kondici závodníka totiž špat-

ně zvolená „máza“ může zvrátit cestu 

k úspěchu. 

Celý tým pak během sezóny čeká ži-

vot kočovníků, kteří mají sbalené tři 

dodávky materiálu, mezi kterými ne-

chybí ani přibližně tři desítky párů ly-

ží pro Lukáše, vosky, parafíny i  další 

nezbytnosti. A občas je potřeba obsah 

všech tří aut naložit do letadla a dou-

fat, že se nikde nic neztratí. 

„Naštěstí se to Lukášovi ještě nesta-

lo. Ale jsme připraveni i na takové pří-

pady,“ říká Müller s tím, že pokud by 

podobné problémy nastaly, závodník 

si většinou půjčí lyže stejné značky 

od  svého reprezentačního kolegy, ne-

bo od  zástupce značky kterou použí-

vá. „Tyto fi rmy pak součástí technické-

ho zajištění závodů světového poháru, 

mistrovství světa i olympijských her.“

Zajištění špičkového vybavení, je-

ho  bezchybný transport a  perfektní 

připravenost týmu jsou zcela nezbyt-

né. Podmínky závodů totiž bývají čas-

to velmi tvrdé a rozhoduje každá ma-

ličkost. „A  úplně nejhorší podmínky 

byly na  mistrovství světa v  Sapporu,“ 

vzpomíná Bauerův manažer na  silně 

proměnlivé počasí, které několikrát 

denně téměř od základu měnilo  pod-

mínky na trati.

Náklady na roční sezónu špičkového 

běžkaře přitom jsou poměr-

ně vysoké, Pohybují se zhru-

ba kolem tří a  půl milionů 

korun na  sezónu. Ve  srov-

nání s  jinými sporty je to 

ale naopak relativně níz-

ká částka. Její velkou část 

navíc spolykají náklady 

na přesuny týmu. „Tak-

že, i když náš stát vydá-

vá na podporu běžecké-

ho lyžování ročně řádově 

miliony korun, bez spon-

zorského zajištění se vrcholové běžec-

ké lyžování zvládnout vůbec nedá,“ 

dodává Müller.

  

Chebské hradní, pivo, které bylo asi 

nejprodávanějším pivem v našem regi-

onu ještě v 90. letech, se vrací. Nově za-

ložená společnost Chebský pivovar a. 

s. se roozhodla tradiční značku obno-

vit a opět prodávat. Zatím se bude va-

řit v partnerském pivovaru v německém 

Waldsassenu, kterému šéfuje Ulrike 

Hartová, dcera čestného občana Chebu 

Antona Harta. 

Slavnostního naražení prvního sudu 

se zúčastnily asi dvě stovky hostů. Pi-

vo se vaří podle receptury blízké pů-

vodnímu pivu. Aby bylo co nejvíce au-

tentické, výroby se zhostil bývalý slá-

dek chebského pivovaru Jaroslav Mal-

kovský. Chebská jedenáctka Hradní se 

už začala prodávat i v Chebu. Zaujmout 

by měla i příznivou cenou, a tak autoři 

nápadu na obnovení pivovarnické tradi-

ce v Chebu věří, že si opět získá své pří-

znivce.

Jedenáctka Chebské hradní se v Che-

bu vařila do roku 1995, kdy provoz pivo-

varu tehdejší vlastník, Plzeňské pivova-

ry, ukončil. Teprve nyní se ve spoluprá-

ci s partnerským německým pivovarem, 

podařilo jeho výrobu obnovit.

„Zatím všichni naše pivo zkouše-

jí a ochutnávají, vypadá to dobře,“ po-

chvaloval si obchodní ředitel chebského 

pivovaru Radek Vomočil. 

Hned dvě bronzové medaile přivezl z Kanady do 

krušnohorského Božího Daru tamní běžec na lyžích 

Lukáš Bauer. Po zlaté rychlobruslařce Martině Sáblíkové 

se tak stal největší českou sportovní hvězdou olympiády. 

Zatímco většina novin informovala o průběhu 

samotných závodů, Krajské listy se pokusily nahlédnout 

i do zákulisí velkých olympijských závodů i do Lukášova 

vztahu k regionu.

V prostorách Krajského úřadu se ko-

nalo společné zasedání Rotary Clubu 

Karlovy Vary s hejtmanem Karlovar-

ského kraje Josefem Novotným. Zase-

dání se zúčastnili i členové tohoto klu-

bu z Chebu. 

Prezident RC K. Vary, Jiří Harastej, 

vysvětlil ve stručnosti hejtmanovi jak 

historii rotariánství ve světě od jeho za-

ložení v Chicagu v únoru 1905 do dneš-

ních dnů, tak i jeho hlavní zásady, zá-

měry a cíle. Karlovarský klub se řadí 

mezi nejstarší a nejaktivnější kluby v 

České i Slovenské republice. 

Rotary klub v K. Varech byl popr-

vé založen v roce 1926, poté byla je-

ho činnost dvakrát zakázána (popr-

vé v roce 1939, podruhé pak po „Úno-

ru 1948“). Potřetí byla jeho činnost ob-

novena po roce 1989, a to Charterem v 

květnu 1991 . 

Prezident RC přiblížil nejvýznamněj-

ší humanitární a sponzorské akce klu-

bu, zejména v jeho novodobé historii 

po roce 1991. 

Uvedeny byly především rozhodují-

cí projekty ze sociální oblasti - pomoc 

Dětské vesničce SOS v Doubí u K. Varů 

(67 tisíc Kč), Ústavu mentálně postiže-

ných v Radošově (cca 1,3 milionu Kč), 

LDN v Nejdku (cca 1,1 milionu Kč), al-

tán se zvonem a zahradní úpravy pro 

Dům sociálních služeb v Dolním Rych-

nově na Sokolovsku (250 tisíc Kč).

 V oblasti zdravotnictví - nákup zdra-

votnických přístrojů pro Karlovarskou 

nemocnici na počátku 90. let (cca 300 

tisíc Kč), fi nanční příspěvek zrakově 

postiženým, realizovaný ve prospěch 

Tyfl ocentra K.Vary (100 tisíc Kč) a i 

dalších projekty s celkovým objemem 

poskytnutých fi nančních prostředků ve 

výši cca 3,5 milionu Kč.

Druhá část společného setkání by-

la věnována vzájemné diskusi, kdy 

hejtman odpovídal otevřeně a věcně na 

otázky účastníků setkání. Ty byly smě-

rovány především na otázky karlovar-

ského regionu, jako např. připravova-

né reformy zejména ve středním a uč-

ňovském školství, v oblasti rozvoje VŠ 

v kraji, rušení a integrace škol a škol-

ských zařízení, programová zaměře-

ní výuky učebních oborů. Diskutovány 

byly i dlouhodobě přetrvávající problé-

my ve zdravotnictví, lázeňství, cestov-

ním ruchu, dopravě, dopravní obsluž-

nosti, údržbě silnic. 

Účastníci setkání se shodli na tom, že 

bude oboustranně prospěšné, aby se i v 

budoucnu taková setkání opakovala a 

stávala se zdrojem námětů jak pro čin-

nost Rotary klubů v regionu, tak i zdro-

jem námětů a podnětů pro vedení kraje. 

Na závěr společného setkání předa-

li zástupci RC K. Vary hejtmanovi pu-

blikace zaznamenávající vývoj a histo-

rii výroby porcelánu, jakožto tradiční-

ho výrobního odvětví v kraji, v kontex-

tu s jeho vývojem a historií ve světě. Au-

torem této publikace je, na setkání pří-

tomný zakládající člen RC K. Vary, pří-

tel Jiří Chládek.

Rotary je celosvětovou organizací ve-

doucích osobností z podnikatelských a 

odborných kruhů, kteří poskytují hu-

manitární služby a pomoc svým spolu-

občanům, prosazují ve všech oblastech 

etické zásady a napomáhají vytváření 

vzájemné důvěry na celém světě.

Lukáš Bauer
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n

Narozen: 18.8.1977, Ostrov nad Ohří

Výška a váha: 181 cm, 70 kg

Bydliště: Boží Dar

Vzdělání: Střední průmyslová škola Ostrov

Jazykové znalosti: Angličtina

Stav: Ženatý

Klub: SKP Jablonex Jablonec n. N.

Mateřský klub: LK Slovan Karlovy Vary

Osobní trenér: Miroslav Petrásek

Zájmy: Horská kola, kanoistika, příroda

Chebské hradní se vrací 
- pivo, které se v regionu vařilo roky
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I u výroby záclon se v posledních letech projevují výrazné módní trendy jako je tomu například u oblečení.            

Příhraniční Kraslice na  Sokolovsku 

se poslední roky potýkají s nejrůznější-

mi potížemi. Nicméně pořád se jedná 

o  přívětivé město, které si zaslouží po-

zornost jak svých obyvatel, tak návštěv-

níků.

Jeho nejstarší historie je zahalena ta-

jemstvím. Jisté je, že Kraslickým prů-

smykem vedla prastará obchodní stezka 

z Německa do České kotliny, později na-

zvaná „Zlatá cesta erfurtská“.

Prokazatelně první zmínka o  osídle-

ní tohoto území se objevuje za panová-

ní krále Vladislava, který je daroval kláš-

teru ve Waldsassenu. Cisterciáčtí mniši 

pozvali rolníky z Bavorska a Falce, aby 

kolonizovali do  té doby zřejmě lidskou 

činností jen velmi málo dotčené území. 

Mezi lety 1150 až 1350 příchozí zaklá-

dají první obce – Kostelní, Počátky, Čer-

nou, Mlýnskou, Krásnou, Sněžnou. Ně-

kdy v  té době zřejmě strážci obchodní 

stezky vybudovali na  vrchu Hausberg 

tyčícím se nad údolím Svatavy tvrz. 

V polovině 13. století je na  jejím místě 

postaven strážní hrad nazývaný Neuen 

Haus a  v  podhradí se rozrůstají osady. 

V polovině 14. století se z nich stává je-

diná obec zvaná Greslas. Název je zřej-

mě zkomoleninou nářečného označe-

ní kopce porostlého jehličnatým lesem. 

Po obci jméno přechází také na hrad.

V okolí Kraslic se ve středověku těži-

ly rudy stříbra, olova a cínu, což rozvoji 

kraje jen prospívalo.

Od 17. století však rudné dolování 

v okolí Kraslic upadalo a obyvatelé kra-

je si museli hledat nové způsoby obživy. 

Začal tak rozmach původně lidových ře-

mesel – krajkářství, textilního průmys-

lu, výroby hraček a  především výroby 

hudebních nástrojů.

Právě výroba hudebních nástrojů je 

nyní středem pozornosti. Přední evrop-

ský výrobce Amati Denak se před časem 

potýkal s krizí. Firma zaměřená na de-

chové nástroje je těžko prodávala kvůli 

silné koruně. Dnes je podle všeho z nej-

horšího venku a opět se jí začíná dařit.

Neméně složitá je i situace školy, kte-

rá vychovávala budoucí výrobce hudeb-

ních nástrojů. Před zánikem se ji poda-

řilo zachránit až díky nedávné dohody, 

podle které má nově spadat pod jednu 

z kraslických základních škol.

V  současnosti se Kraslice potýkají 

s  typickými problémy menších pohra-

ničních měst: nezaměstnaností dosahu-

jící 10 % a s tím souvisejícím odchodem 

lidí. Nový rozvoj by mohl zabezpečit 

hraniční přechod do Klingenthalu, ote-

vřený v roce 2002, a postupně stále sílí-

cí spolupráce se sousedním německým 

městem. Některé plány soukromých in-

vestorů, ale i města, se zatím nepodaři-

lo realizovat. Sešlo tak například ze stav-

by velkého nákupního komplexu či pře-

stavby bývalé nemocnice na pečovatel-

ské centrum.

Kraslice jsou ale také dobrou základ-

nou pro výlety do okolí. Na své si při-

jdou jak pěší turisté, tak lyžaři na sjez-

dovkách či běžkách. Zimní sportovní 

vyžití nabízí jak samotné Kraslice, tak 

nedaleká Stříbrná či Bublava. Ale i me-

ší obce a osady v okolí nabízejí zajíma-

vé přírodní i historické zážitky, ať už jde 

o Vysoký kámen nebo gotický kostel na 

Sněžné.

Za připomenutí stojí i tradiční výstava 

Kraslice v Kraslicích, kde jsou k vidění 

stovky kraslic zdobených různými tech-

nikami umělců z Asociace malířů a ma-

lířek kraslic České republiky. Letošní 

ročník výstavy se tentokrát uskuteční 

v  prostorách digitálního kina v  kultur-

ním domě a to 25. března.  

Kraslice jsou zasazeny do půvabného průsmyku na Kraji Krušných hor.     Foto KL

Kraslice - město s přívětivou tváří uprostřed Krušných hor

Libatex je jedním z nositelů tradice výroby záclon v Libavském Údolí

Kraslice
mají 7300 obyvatel a leží 
v nadmořské výšce 
525 až 900 m

K tradičním odvětvím v Karlovarském 

kraji už po několik staletí patří, mimo ji-

né, také textilní průmysl. V  uplynulých 

desetiletích se v důsledku dovozu levné-

ho textilu z  Asie počet těchto podniků 

výrazně snížil, ale přesto v  regionu do-

dnes působí část tradičních fi rem.  Jed-

ním z nich je i Libatex, s.r.o. sídlící v Li-

bavském Údolí.

Textilní továrna byl v údolí říčky Liba-

vy poblíž města Kynšperk nad Ohří zalo-

žena v roce 1824 svobodným pánem Len-

kem. Po roce 1880, kdy se novým maji-

telem textilního závodu stal Noe Stross, 

dochází v  těsné blízkosti fi rmy k masiv-

ní výstavbě činžovních domů pro zaměst-

nance fi rmy a ta tím pokládá základy pro 

dnešní obec Libavské Údolí. 

Moderní historie fi rmy Libatex, která 

sídlí v historickém továrním areálu v Li-

bavském Údolí, a  částečně je jeho vlast-

níkem, sahá na počátek 90. let minulé-

ho století. Tehdy došlo na privatizaci stát-

ního podniku Krajka, který v Libavském 

údolí vyráběl především záclony, ale také 

v  rámci vedlejší výroby třeba teplákovi-

nu, síťovinu nebo kanavu. 

Podnik v  Libavském Údolí zakoupila 

část tehdejšího vedení fi rmy, pod názvem 

Five, který se v roce 1993 změnil na Li-

batex. V roce 2006 pak fi rmu získal no-

vý majitel. 

Libatex  je dnes jedním ze dvou největ-

ších výrobců a  velkoobchodníků se zá-

clonami v České republice a  tento sorti-

ment dodává také do zahraničí. V  sou-

časné době se fi rma zabývá výrobou 

a  velkoobchodem se záclonami. Další 

sortiment pak tvoří ostatní bytové deko-

rační textilie. 

„Dnešní produkce se ale poměrně vý-

razně liší od té kterou vyráběla původní 

Krajka,“ říká manažerka společnosti Ha-

na Chaloupková s tím, že v záclonách se 

totiž projevují v posledních letech stejně 

výrazné módní trendy, jako je tomu na-

příklad u oblečení. 

„Zatímco třeba ještě před pěti le-

ty na  trhu převažovaly žakárové plete-

né záclony, dnes je nahrazují tkaniny ja-

ko jsou voály, organzy nebo sablé. Klasic-

ké přírodní materiály pak již téměř zce-

la nahradila syntetická vlákna, která jsou 

na údržbu mnohem jednodušší a vzhle-

dově téměř identické.“

Už zdaleka také neplatí, že záclona mu-

sí být jen bílá. Současná móda na trhu se 

záclonami, a  bytovým textilem obecně, 

směřuje do tmavších barev. A to od še-

dé nebo tyrkysové po tmavé tóny bordó, 

nebo dokonce černou.

„Zatímco český zákazník patří k  těm 

konzervativnějším a volí často spíše tra-

diční dezény a materiály, v zahraničí se 

tmavší barvy uplatňují výrazně častěji,“ 

říká Chaloupková. Velké rozdíly jsou ale 

i  mezi jednotlivými regiony. „Na  zápa-

dě Čech jsou trendy podobné těm v Ně-

mecku, kdežto třeba na  Moravě převlá-

dá klasika.“

V  poslední době pak začínají běžnou 

záclonu nahrazovat například roletky 

z  průsvitných materiálů a  takzvané ja-

ponské stěny. Do módy se totiž vrací vel-

ké květinové vzory z šedesátých a sedm-

desátých let, které na těchto panelech vy-

nikají lépe. 

I přesto, že Libatex patří k největším fi r-

mám svého druhu u nás, ani jemu se ne-

vyhýbají problémy se zahraniční konku-

rencí z Turecka a Číny. 

„A  nejednou jsme se již setkali s  tím, 

že naše původní vzory jsou kopírovány 

a následně nabízeny ve výrazně nižší kva-

litě například na tržištích,“  dodává Cha-

loupková. 

Vedle výroby a obchodu společnost Li-

batex provozuje již tradičně také svou fi -

remní maloobchodní prodejnu, která se 

před několika lety přesunula do Sokolo-

va. Zároveň se také v  rámci doplňkové 

činnosti zabývá realizací interiérů hote-

lů a restaurací. 

Specialisté na záclony
sídlí již téměř dvě století v obci 

Libavské Údolí poblíž Kynšperka. 

Ta vznikla právě díky textilce.

Křížovka o ceny

Gratulujeme výhercům z minulého čísla. Těmi se stali: František Tůma – Aš, Stanislav Hrubý – Karlovy Vary, Veronika Kašpárková, Žlutice., kterým zasíláme pub-

likace o Karlovarském kraji. 

(VIZ TAJENKA)  patří mezi nejzajímavější památky hrázděných zemědělských usedlostí nejen u nás, ale i v celé Evropě. Jejich základní podoba se zrodila zřejmě 

již v polovině 17. století v Dolním Bavorsku, odkud se šířila přes Horní Bavorsko až na Chebsko. Nejzachovalejší soubor těchto staveb u nás se dochoval v Karlo-

varském kraji. Nejobdivovanější usedlostí je čp. 9, tzv. Rustlerův statek. Jde o roubený dům s hrázděným polopatrem z roku 1751. Součástí areálu je také chlév, 

kolna se zajímavě řešenými sloupy a krovy a zděná stodola z roku 1865. V objektu je soukromé národopisné muzeum.
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V kraji vzniknou toalety
pro tělesně postižené 

Fakulta životního prostředí ČZU zvažuje otevření dalšího oboru v Karlových Varech

V Sokolově se chystá už 9. ročník závodů pro postižené plavce Pohárek 2010

Nadace Proměny hledá park, aby podpořila jeho proměnu

Rozhovor s děkanem Fakulty životní-

ho prostředí České zemědělské univer-

zity v  Praze Prof. Ing. Petrem Sklenič-

kou, CSc. pro Hejtmanské listy Karlo-

varského kraje.

Pane děkane, jak hodnotíte dosavad-

ní tři roky univerzitní výuky, kterou 

organizuje Vaše fakulta v  Karlovar-

ském kraji?

Středisko České zemědělské univerzi-

ty v Karlových Varech patří k těm, kte-

ré se rozvíjejí nejdynamičtěji. Po  prv-

ní třicítce studentů, kteří se přihlási-

li do  bakalářského studia v  roce 2007, 

v  dalších dvou letech zahájilo studium 

pokaždé na  sedmdesát dalších zájem-

ců. Letošním letním semestrem projdou 

naši první karlovarští studenti státní-

mi zkouškami a po jejich úspěšném ab-

solvování budou promováni na bakalá-

ře. Cením si mimořádné podpory, kte-

rou Karlovarský kraj a jeho krajský úřad 

věnuje rozvoji vysokoškolského studia, 

zejména pak zajištěním důstojných pro-

stor k výuce ve vlastním sídle svého úřa-

du. 

Mnozí by rádi pokračovali ve studiu 

a dosáhli titulu inženýr. Krajský úřad 

je schopen ještě určité prostory pro 

magisterskou výuku zajistit. Jaké jsou 

Vaše představy o možnostech otevření 

magisterského stupně studia v Karlo-

vých Varech?

Zatím zde probíhá výuka v  bakalář-

ském oboru Územní technická a správní 

služba. Navazujícím magisterským obo-

rem je na naší fakultě obor Regionální 

environmentální správa. Pokud projeví 

zájem o  studium v  tomto oboru, který 

je vyšším stupněm vzdělání především 

pro pracovníky ve státní správě, dosta-

tečný počet zájemců, jsme připraveni 

jej v  Karlových Varech otevřít. Uvítá-

me samozřejmě každého zájemce z Va-

šeho regionu, který projde přijímacími 

zkouškami. Signály, které zatím od na-

šich karlovarských studentů máme, však 

nasvědčují tomu, že zájem o  magister-

ský obor Regionální environmentální 

správa tu bude. Jak ale sami říkáte, ka-

pacitně se blížíme ke  stropu možnos-

tí. Jsem proto velmi rád, že Karlovarský 

kraj podporuje myšlenku vybudování 

univerzitního kampusu a s tím spjatého 

technického inovačního centra a věřím, 

že po  úspěšném územním rozhodnutí 

přijde rychle i stavební povolení a že náš 

společný sen se stane skutečností.

Jak proběhlo již i v médiích, Karlo-

varský kraj má velké problémy s podí-

lem kvalifi kovaných učitelů na nižších 

stupních výuky. Může nám Vaše fakul-

ta pomoci i v tomto směru?

Víme o  tomto problému a  konzultu-

jeme naše možnosti s  Institutem vzdě-

lávání a  poradenství, který je součás-

tí České zemědělské univerzity v  Pra-

ze. I když je zřejmé, že ani široký záběr 

naší univerzity nemůže zdaleka pokrýt 

potřebný kvalifi kační rozsah této formy 

studia, hledáme cesty, jak spojit naše sí-

ly s dalšími vysokoškolskými pracovišti 

a přispět k řešení tohoto problému.

Česká zemědělská univerzita v Praze a Karlovarský kraj 

Vám oznamují, termín pro podání přihlášky 

do kombinované formy bakalářského 

studia v Karlových Varech v oboru 

Územní technická a správní služba
 

V případě dostatečného počtu zájemců bude v Karlových Varech otevřeno 

i kombinovaná forma studia v navazujícím magisterském oboru 

Regionální environmentální správa.
V případě menšího počtu zájemců o tento obor dostanou všichni, kteří 

úspěšně projdou přijímacími zkouškami, možnost pokračovat v tomto na-

vazujícím magisterském studiu v Praze nebo v Litvínově.

 

Přijímací zkoušky pro oba obory se uskuteční ve dnech 

14.-16. června 2010 (náhradní termín 22. června 2010) 

na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze 

Bližší informace jsou uvedeny na internetových stránkách  fakulty 

www.fzp.czu. cz , kde je k dispozici i elektronická verze přihlášky ke studiu.

Přihlášky ke studiu je nutné podat do 31. března 2010 na studijní oddě-

lení děkanátu Fakulty životního prostředí ČZU v Praze,

Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 - Suchdol

V sobotu 27. března 2010 se v soko-

lovském plaveckém bazénu uskuteční 

již 9. ročník plaveckých závodů tělesně 

postižených POHÁREK 2010. 

Závody, které jsou první v  řadě se-

riálu Českého poháru v  plavání těles-

ně postižených, pořádá KONTAKT bB 

ve spolupráci se svým sportovním klu-

bem SK KONTAKT Karlovy Vary pod 

záštitou karlovarského primátora ing. 

Wernera Hauptmanna a sokolovského 

starosty ing. Karla Jakobce. 

Akce, která je otevřena i zrakově po-

stiženým plavcům, je pořádána s  ga-

rancí Českého svazu tělesně postiže-

ných sportovců a osobní patronát nad 

ní převzal legendární český dostihový 

jezdec, šestinásobný vítěz Velké pardu-

bické Josef Váňa.

POHÁREK je určen především plav-

cům mladé nastupující generace, kteří 

zde budou v konfrontaci se zkušenými 

závodníky usilovat o nominaci na Mis-

trovství České republiky v plavání těles-

ně postižených Czech National Open. 

„Pohárek je vynikající možností pro se-

tkání a porovnání sil mladých začína-

jících plavců s  jejich zkušenějšími ko-

legy, z  nichž někteří mají za  sebou 

úspěšnou reprezentaci na  paralympij-

ských hrách a mistrovstvích světa. Bo-

dový přepočet výkonů přitom umož-

ňuje porovnat jak výkony závodníků 

s  různými typy postižení, tak výkony 

mužů a  žen. Pro mladé plavce je prá-

vě tato konfrontace silným motivačním 

prvkem a každým rokem to dosvědču-

jí vylepšením svých osobních rekordů,“ 

přibližuje poslání závodů vedoucí stře-

diska KONTAKT bB v  Karlových Va-

rech Štěpánka Řehořková. 

Tradice Pohárku se píše od  roku 

2002, kdy byl poprvé pořádán jako ma-

lý mítink místního významu. Postupně 

se ale rozrostl na mistrovský závod, kde 

počet startujících pravidelně překraču-

je stovku. Loni se v sokolovském bazé-

nu sešlo rekordních 113 plavců od těch, 

kteří na svoje úspěchy teprve čekají, až 

po celou plejádu na světové scéně ostří-

lených reprezentantů. Hvězdami 9. roč-

níku byli plavci SK Kontakt Praha Ka-

teřina Lišková a Vojta Franěk, účastní-

ci paralympijských her 2000 v Sydney 

a 2004 v Athénách a mistrovství světa 

v  jihoafrickém Durbanu, fi nalista MS 

v Durbanu Tomáš Hlavinka a účastník 

paralympijských her v Athénách a MS 

v Durbanu Petr Andrýsek. 

O výjimečný grant na výstavbu či re-

konstrukci veřejného parku mohou žá-

dat města a obce o velikosti od 8 tisíc 

obyvatel z celé České republiky. Poprvé 

nadace oslovuje také větší města, měst-

ské obvody a městské části s vlastními 

orgány samosprávy. Uzávěrka žádos-

tí je 31. května 2010, výběr vítězného 

projektu se předpokládá do  konce ro-

ku. 

Nadace PROMĚNY již potřetí 

od svého založení vyhlašuje grantovou 

výzvu v rámci programu PARKY. Měs-

ta a obce v něm mohou usilovat o zís-

kání neobvyklé podpory pro své akti-

vity v oblasti oživování veřejných pro-

stranství. 

Nadace poskytne vítězi grantového 

řízení příspěvek ve výši až 25 milionů 

Kč, který může pokrýt větší část ná-

kladů na  originální proměnu veřejné-

ho městského parku. Kromě toho také 

nabízí dlouhodobou spolupráci na rea-

lizaci vybraného projektu.

„Součástí projektu realizovaného 

v úzké spolupráci nadace a vybraného 

města jsou např. architektonická sou-

těž na návrh nového parku, zpracování 

všech stupňů projektové dokumentace, 

samotná stavba, kromě toho také prů-

běžné odborné konzultace nebo nej-

různější aktivity se zapojením místní 

veřejnosti,“ přibližuje princip podpory 

ředitelka nadace Gabriela Navrátilová 

a  doplňuje: „Podpora veřejným měst-

ským prostranstvím v takové šíři, jakou 

nabízí nadace PROMĚNY, je v  České 

republice zatím ojedinělá. Její výjimeč-

nost spočívá v komplexním pojetí.“

Realizace projektu s  podporou na-

dace PROMĚNY trvá obvykle tři ro-

ky od  vítězství obce v  grantovém ří-

zení po  otevření nového parku veřej-

nosti. Dokončení proměny parku, kte-

rý v  závěru tohoto roku vzejde z  ak-

tuální grantové výzvy, tak lze očeká-

vat na  konci roku 2013. Ve  třech le-

tech následujících po  roce, ve  kterém 

projekt skončí, může město u  nadace 

žádat o  další příspěvek, který je urče-

ný na  údržbu obnoveného veřejného 

prostoru. Podrobnosti ke Grantové vý-

zvě 2010 včetně žádosti o nadační pří-

spěvek a podmínek pro její podání jsou 

volně dostupné na  adrese www.nada-

ce-promeny.cz.

 
 

 

SKA Group, s.r.o. 
Tepelská 551/5 

353 01 Mariánské Lázně 

Provozní doba: 
 Po-Pá: 7.00 – 17.00 hodin 
 Neomezeně pro smluvní zákazníky 

Aktuální ceny a vše potřebné najdete na našich internetových stránkách 
www.ska-group.cz 

NOVINKANOVINKA
VÝKUP STARÉHO PAPÍRUVÝKUP STARÉHO PAPÍRU

za  ct./1 kg (cca 1,40 Kč/kg).

Fa Schrottmobil, Talsperrstr. 4
08606 Oelsnitz, Německo

tel. 0049/176-21793134.

Otevřeno po-pá 9-18, so 9-13 hod. 

V  Karlovarském kraji začal projekt 

budování bezbariérových toalet, kte-

ré se dají otevřít s  pomocí takzvané-

ho Euroklíče. Klíč, který mohou získat 

tělesně postižení, ale i maminky s ma-

lými dětmi, otevírá dveře toalet v celé 

Evropě. V Karlovarském kraji by mě-

lo být vybudováno postupně deset toa-

let v pěti městech. Na jejich zřízení zís-

kala Národní rada osob se zdravotním 

postižením dotaci z  Evropské unie 

ve výši 25 milionů korun.

První toalety na  Euroklíč se začaly 

stavět v Sokolově a zahájení stavby se 

zúčastnili starostové měst, vedení Kar-

lovarského kraje i  předseda národní 

rady Václav Krása.

Závod je určen začínajícím hendikepovaným plavcům.       Foto SK  Kontakt
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Z kroků ODS ve zdravotnictví se budeme dlouho vzpamatovávat

Co má společného „basketbalista“ a Zelený bod

To, co někteří účelově vydávají za kri-

zi zdravotnictví v  Karlovarském kraji, 

je ve skutečnosti krizí celostátní. Kvůli 

chybně nastavenému systému úhrad to-

tiž regionálním nemocnicím v celé ze-

mi chybí doslova stovky milionů korun. 

Dopady zpackaného pokusu To-

polánkova kabinetu o  jakousi refor-

mu systému jsou o to horší, že násled-

ky mají nést kraje. Stát jim ale už něko-

lik let odmítá ze svých daňových příjmů 

předat dostatečně velký díl na  to, aby 

podobné věci řešit vůbec mohly. 

Sociální demokracie proto na akutně 

hrozící nebezpečí podfi nancování zdra-

votnictví reagovala v  roce 2008 návr-

hem na  přeměnu krajských nemocnic 

do podoby sítě neziskových zdravotnic-

kých zařízení, které budou zajišťovat zá-

kladní péči. Tomu se však ODS a TOP 

09 snaží za každou cenu zabránit, pro-

tože takový krok by zcela zamezil mož-

né privatizace těchto zařízení.   

ČSSD před krajskými volbami slíbi-

la zachování dostupnosti zdravotnické 

péče v Karlovarském kraji v maximál-

ním možném rozsahu a na tom také tr-

vá. Její omezování totiž není ničím ji-

ným, než hazardem se zdravím lidí. 

Nejsmutnější na  celé situaci je, že 

na  pokusech o  omezení dostupnos-

ti zdravotní péče, především v nemoc-

nicích v  Sokolově a  Chebu, se podíle-

li i  někteří krajští zdravotníci namísto 

toho, aby hledali cesty jak tuto péči za-

chovat.

Jak? Například tak, abychom společně 

donutili nový parlament, který vzejde 

z květnových voleb, ke změně nesmysl-

ného Julínkova systému úhrad lékařské 

péče, kdy pojišťovny za  stejný výkon 

platí jinak krajským a jinak státním ne-

mocnicím,  a nebo neplatí vůbec, pro-

tože některé úkony jsou takzvaně „nad 

plán“. Dokud tohle nezměníme, bude-

me dál jen lepit záplaty. 

Doplácíme na zpackaný pokus o reformu zdravotnictví 

RNDr. Pavel Poc
Poslanec Evropského parlamentu
a krajský předseda ČSSD

Občany Karlovarského kraje, ale i ce-

lé republiky, trápí v současné době celá 

řada problémů – nezaměstnanost, cha-

otické zdravotnictví, špatná dopravní 

dostupnost... Ale čeho už mají oprav-

du dost, to je prorůstání korupce a ma-

fi ánských praktik nejenom v  soukro-

mém sektoru, ale už i do státní a veřejné 

správy. TOP 09 vyhlásila boj proti ko-

rupci jako jeden z pilířů svého volební-

ho programu. Není přece možné done-

konečna přihlížet a  beztrestně tolero-

vat výběrová řízení „šitá“ konkrétním 

fi rmám na  míru, bezprecedentní pře-

vody a  zhodnocování pozemků dob-

ře informovaných, neprůhledné „loso-

vačky“ nebo najímání „povedených“ fi -

rem na řízení krajských nemocnic, kon-

čících v  mnohamilionových ztrátách. 

Chceme zásadně narušit takové ko-

rupční prostředí! Jak?

Transparentním informováním 

o  veřejných zakázkách. Informace 

o  veřejných zakázkách od  fáze přípra-

vy až do fáze realizace smlouvy budou 

veřejně dostupné a přehledné z  jedno-

ho místa. K dispozici bude zadávací do-

kumentace, předložené nabídky, doku-

mentace k  rozhodnutí zadavatele a  in-

formace o smlouvách z veřejné zakázky 

vzešlých včetně všech dodatků. Za nej-

vhodnější nástroj realizace veřejných 

zakázek pokládáme všude, kde to lze, 

elektronické aukce. Veřejně dostupné 

budou i informace o veškerých dotacích 

poskytovaných z veřejných rozpočtů.

Jasnou zodpovědností konkrétních 

osob. Smlouvy vzešlé z  nezákonných 

veřejných zakázek a jiná nezákonná vy-

dání z  veřejných prostředků musí být 

vždy za  zákonem stanovených podmí-

nek možné soudně napadnout jako ne-

platné, přičemž za vzniklou škodu mu-

sí být vždy vyvozena individuální odpo-

vědnost proti konkrétní osobě.

Znalostí vlastnictví společnos-

ti. Podporujeme přijetí právní úpra-

vy, která bude bránit uzavírání smluv-

ních vztahů mezi anonymně vlastněný-

mi společnostmi a veřejným sektorem.

Transparentním hospodařením po-

litických stran. Politické strany budou 

mít povinnost zveřejnit rozpočty voleb-

ních kampaní po  jednotlivých polož-

kách. Svoje kampaně budou fi nancovat 

prostřednictvím jednoho transparent-

ního účtu, dále budou povinně zveřej-

ňovat přehled všech svých závazků a je-

jich výroční zpráva o hospodaření bu-

de povinně dostupná prostřednictvím 

internetu.

Před nedávnem, když soud potvr-

dil oprávněnost půlmilionové poku-

ty za pochybnou „losovačku“, reagoval 

jeden z  náměstků karlovarského ma-

gistrátu na  dotaz novinářů, jaké z  to-

ho plyne pro magistrát ponaučení, že: 

„na příště se to na video natáčet nebu-

de“. Dnešní politika ale nesmí být pštro-

sím strkáním hlavy do písku, ale rytíř-

ským soubojem s otevřeným hledím!

Bojovat proti korupčnímu prostředí je naše povinnost!

Ing. Josef Malý
Zastupitel Karlovarského kraje
a l ídr krajské kandidátky TOP 09

inzerce

Obdržel jsem lednové číslo Krajských 

listů a po jeho přečtení musím reago-

vat. Na předposlední stránce v  rubri-

ce názory píše bývalý hejtman JUDr. 

Pavel o  svých přáních a  předsevze-

tích. Mohlo by to být úsměvné, pokud 

by to nenapsal právě on, který osobně 

nese odpovědnost za mnoho problé-

mů a potíží, se kterými se občané kra-

je potýkají. Kdyby někdo jiný napsal, že 

si přeje, aby maléry a nešvary p. Pavla 

byly odstraněny rychleji, než se to děje, 

bylo by to na místě. Je mi ale jasné, že 

to není tak jednoduché, protože tito li-

dé do našeho života stále mluví a hlav-

ně koukají, jak z  toho něco „vytřís-

kat“. Jestliže někdo z členů ODS hovo-

ří o krizi ve zdravotnictví, je to přímo 

skandál. Vždyť to, co se zdravotnictvím 

pro občany této republiky udělali a dě-

lají p. Julínek, p. Šnajdr a jim podobní, 

z toho se tato republika bude vzpama-

továvat hodně dlouho – je to ale přes-

ně styl jejich práce. Před volbami tisíce 

slibů, srazy na náměstí s pivem a občer-

stvením – řečmi o  , o kterých vědí, že 

to jsou lži, které stejně plnit nehodlají, 

ale u řady lidí je to vynese nahoru. Při 

posledních krajských volbách už hodně 

lidí na jejich sliby neskočilo, věřím, že 

letos jich bude ještě víc. To je zase mým 

přáním a předsevzetím. Mezi ně patří, 

i stejně jako ve článku řešení problémů 

ve zdravotnictví, aby se ze zdravotnic-

kých pracovníků nestávali úředníci za-

pisující poplatky, aby zásluhou Julín-

kovské nesmyslnosti se mnoha lidem 

zdravotní stav nezhoršoval. Ve školství, 

aby školy připravovaly žáky pro potře-

by, které jsou pro rozvoj této republi-

ky nutné, a ne pro zvyšování počtu ne-

zaměstnaných. Je to složité, protože ,to 

co s  průmyslem, výrobou a  pracovní-

mi místy za poslední roky udělali vlád-

ní činitelé – v kraji pak opět JUDr. Pa-

vel se svými spojenci a přáteli - se bude 

těžko napravovat.

Současnému vedení kraje bych chtěl 

poděkovat – myslím, že se opravdu 

snaží věci řešit – dokonce i takové, kte-

ré občany tíží a  nejen ty, které přiná-

ší užitek jim osobně. Poslední přání je 

na JUDr. Pavla a  jeho přátele. Prosím, 

už práci neztěžujte. Pokud jste zvoleni 

do nějakých funkcí, představte si, že by 

to mělo být posláním pro službu obča-

nům a ne jen poukázkou na prospěch.

Imunita – základ našeho zdraví

Zvenčí nás neustále napadají pů-

vodci různých nemocí a škodliviny. 

Abychom vůbec dokázali přežít, 

má naše tělo vlastní „ochranný val“ 

– imunitní systém. Dlouhou dobu 

však bylo hádankou, jak že se dokáže 

tento systém úspěšně bránit tak vel-

kému množství různých útočníků, 

jako jsou viry, bakterie, houby, jedy 

atd. Imunologie a výzkum enzymů 

mezitím ledacos objasnily. K dispo-

zici máme hned několik obranných 

systémů, které jsou rozmístěny po 

celém těle a musí navzájem úzce 

spolupracovat. 

Enzymy 

- režiséři imunitního systému

Medicína už zná několik tisíc růz-

ných druhů enzymů, které se účast-

ní všech procesů látkové výměny. 

Některé z nich také modulují a řídí 

imunitní systém. Dokáží ho nastar-

tovat a zvýšit jeho obranyschopnost 

a ve správný okamžik zase dovedou 

jeho aktivitu utlumit. Enzymy tedy 

udržují imunitní systém ve zdravé 

rovnováze.

Když imunita na všechno nestačí

Zdravý imunitní systém zajišťuje 

naše zdraví a umožňuje plnohod-

notný život. V životě každého z 

nás jsou však okamžiky, kdy máme 

imunitu oslabenou. Stres, zvýšená 

fyzická námaha, znečištěné životní 

prostředí, po zimě pak nedostatek 

slunečního svitu, vitamínů a dalších 

pro tělo důležitých látek – to jsou 

faktory, které oslabují náš imunitní 

systém. Ve všech těchto případech 

je vhodné podpořit činnost enzymů, 

které řídí imunitní pochody v našem 

těle, dodáním obdobných enzymů 

zvenčí.

Wobenzym pomáhá 

už přes čtyřicet let

Nejznámějším enzymovým lékem 

je Wobenzym. Ve světě si ho lidé ku-

pují už přes čtyřicet let. Jen v České 

republice ho každý rok užívá více 

než sto tisíc zákazníků, mnozí z nich 

opakovaně. Kdyby si sami neověřili, 

že jim pomáhá, určitě by se k němu 

nevraceli. 

Výhodou Wobenzymu je, že pů-

sobí komplexně. Příznivě ovlivňuje 

průběh zánětů, zmírňuje otoky a 

posiluje oslabenou imunitu. Na roz-

díl od enzymových doplňků stravy, 

které jsou na trhu, Wobenzym je 

jako volně prodejný lék registrován 

Státním ústavem pro kontrolu léčiv. 

Ten kontroluje kvalitu výroby, slo-

žení i účinnost prokázanou četnými 

klinickými studiemi. Enzymy, které 

Wobenzym obsahuje, mobilizují 

imunitní systém, aby se organizmus 

s nemocí vypořádal co nejlépe sám.

Více na www.wobenzym.cz,

konzultace na tel. 267 750 003.

Wobenzym je tradičním lékem z přírod-
ních zdrojů k vnitřnímu užití. Pečlivě 
pročtěte příbalovou informaci. Léčbu dětí 
konzultujte s lékařem.  PR

Je na čase podpořit imunitu
Problémy s imunitou nás trápí především v průběhu zimy a bez-

prostředně po ní, kdy je naše tělo výrazně oslabené. Platí to zejmé-

na po tak dlouhé a proměnlivé zimě, jaká byla právě letos. Cítíme 

se unaveni a hrozí nám chřipky a onemocnění dýchacích cest.

Už za dob Jana Nerudy si lidé poklá-

dali otázku kam s ním (starým slam-

níkem). Dnes si ji klademe obecně-

ji, avšak o to častěji – kam a jak s od-

padem.  Moderní doba nabízí moder-

ní řešení a tím je vznik systémů zpětné-

ho odběru. Jako první vznikl ten oba-

lový (EKO-KOM) již před 10 lety. De-

set let funguje na českém trhu značka 

tzv. Zeleného bodu, který zná snad kaž-

dý všímavější zákazník. Málokdo však 

ví, co tímto označením na obalu legis-

lativec (zákon o obalech) vlastně říká. 

Každý výrobce, dovozce, plnič, prodej-

ce výrobků zabalených do obalu má po-

vinnost zajistit vlastní systém zpětného 

odběru (např. výrobce piva přes auto-

mat v obchodě vybírá skleněné lahve) 

nebo se zapojit do systému (platí pouze 

jeden ze zúčastněných) a přispět do něj 

haléřovou položkou za každý vyprodu-

kovaný obal. A těmito fi nančními pro-

středky se podporují systémy třídění 

obalů na obcích a ve městech, jak jej 

známe v podobě barevných kontejnerů.

Každý označený obal patří tedy do 

barevného kontejneru a poplatek za je-

ho likvidaci už zaplatil - zjednodušeně 

řečeno - výrobce.  Občan se tedy může 

zamyslet, jestli obal vhodí do směsného 

odpadu – a zaplatí podruhé za jeho li-

kvidaci ze svého – nebo využije uvede-

né kontejnery.

A zmíněný „basketbalista“ – na oba-

lu znázorněný panáček stojící u koše? 

Znamená, že obal nemá skončit na ze-

mi a můžeme jej vhodit do koše – na 

tříděný odpad a přeměnit jej na suro-

vinu. 

Jiří Korbel
Předseda sdružení Natura 99

Pavel Stejskal
Cheb

Je důvod v České republice rušit nemocnice?

Česká televize prezentovala názor 

Ministerstva zdravotnictví ČR o nad-

bytku lůžek akutní péče a  neufi nan-

covatelném počtu nemocnic (ČT1 – 

Události 1. 3. 2010). Takové tvrzení je 

nepravdivé.

V Německu je 6,3 akutních lůžek na 

tisíc obyvatel, v Rakousku 6,1 a v ČR 

jen 5,4. V Německu je 2 100 nemoc-

nic, v Rakousku 260, v ČR jen 192. 

V Německu připadá 39 tisíc obyva-

tel na jednu nemocnici, v  Rakousku 

32 tisíc, kdežto v ČR 54 tisíc. 

Problém je v tom, že jsou snahy mi-

nisterstva zdravotnictví řešit fi nanční 

a personální problémy českého zdra-

votnictví na úkor regionálních a kraj-

ských nemocnic. AČMN na tuto situ-

aci již delší dobu upozorňuje. Oprav-

du chceme na zdravotnictví dávat ješ-

tě méně fi nančních prostředků? Země 

EU vydávají průměrně 8 – 10 % své-

ho HDP. Česká republika 6,9 %, při-

tom srovnatelné Portugalsko 10,1 %. 

Důsledkem podfi nancování dochá-

zí již nyní k uzavírání oddělení regi-

onálních a krajských nemocnic. Další 

lze očekávat a nebudou to již „jen“ od-

dělení, ale celé nemocnice. 

Z  tohoto pohledu je přinejmen-

ším úsměvné, že mluvčí ministerstva 

zdravotnictví v uvedené reportáži do-

konce nabádal jednotlivá města i jed-

notlivé kraje, aby vážily velmi pečlivě, 

jak budou postupovat, aby dostupnost 

a hlavně kvalita péče pro pacienty by-

ly zachovány. 

Nemělo by také ministerstvo nad 

něčím uvažovat? 

Ministerstvo svými vyhláškami tu-

to situaci samo přivodilo. Likvidaci 

oddělení i celých regionálních a kraj-

ských nemocnic budou muset pacien-

ti řešit dojížděním za základní péčí do 

fakultních nemocnic, které jim ji z ka-

pacitních důvodů nebudou schop-

ny poskytnout. Zhoršení územní do-

stupnosti základní zdravotní péče ne-

přinese žádné fi nanční úspory, ale na-

opak zdražení péče, protože fakult-

ní lůžka jsou velmi drahá a proto jich 

je v každé zemi jen nejnutnější počet, 

aby byl zajištěn rozvoj špičkové medi-

cíny, její výuka a výzkum. 

Proto v  Německu (82 mil. obyv.) 

je jen 41 fakultních nemocnic, v Ra-

kousku (8 mil.) jsou pouze 3, kdežto 

v ČR (10,5 mil.) je jich 11. Ve vyspě-

lých zemích EU připadá na 2 - 3 mil. 

obyvatel maximálně 1 fakultní ne-

mocnice. V ČR je jich tedy na počet 

obyvatel 2 – 3 krát více. 

MUDr. Eduard Sohlich, MBA
Předseda Asociace českých 
a moravských nemocnic

Zdravotnictví je v kraji v posledních letech často diskutovaným tématem.                                                                    Foto KL

Den národnostních menšin v Karlových Varech

Věru nebyl to lehký slib, který jsem 

dal na  jednání Výboru pro národnost-

ní menšiny Karlovarského kraje, že Re-

gionální Obec Slováků v Karlových Va-

rech připraví „den“, na kterém se před-

staví skupiny národnostních menšin 

v kraji a předvedou společně svoji kul-

turu a zvyky.

Na programu v Hotelu Bavorský Dvůr 

v  K. Varech bylo hned po  zahájení 

ve dvě hodiny odpoledne, v sobotu 24. 

září 2009, vystoupení dětského folklor-

ního souboru Dyleň z Karlových Varů.

Předseda Obce Slováků v  Karlových 

Varech, pan Štefan Varga přivítal hosty 

a  seznámil je s  programem, ve  kterém 

nechyběla vystoupení pěveckých skupin 

národnostních menšin, ukázky národ-

nostních kuchyní, výšivky i obrazy, vě-

domostní soutěž a společné vystoupení 

při tanci a hudbě.

A  poté se již představila jedenáctile-

tá vietnamská holčina Dinh Th i Th uy 

Linh s písněmi o svých blízkých, který-

mi nadchla všechny diváky, a bylo jich 

skoro dvě stovky.

Jemnými melodiemi a  procítěným 

zpěvem prezentoval své umění žen-

ský soubor německé menšiny Heima-

tchor z  Kraslic. Svým tancem, za  me-

lodické hudby romské hudební skupi-

ny Gypsy Hary band, přesvědčila desít-

ka romských děvčat každého, že mají ta-

nec v krvi. Půl hodinka rytmického tan-

ce v překrásných krojích jistě zaujala.

Ani slovenské zpěvačky se nenechali 

zahanbit, když předvedly ukázku písní 

z východního Slovenska, a tak opět zněl 

potlesk celým sálem.

Ukázku národnostních kuchyní moh-

li účastníci vychutnat např. u  sloven-

ských „korbáčků“, halušek, škvarkových 

pagáčků a  zelňačky. Výborné byli také 

vietnamské jarní závitky. Své malířské 

umění představil hlavně Slovák Štefan 

Černý z Chodova u K. Varů, a také Peter 

Surňák z  Karlových Varů. Líbili se ta-

ké výšivky slovenských žen ze Sokolova.

Ve  vědomostní soutěži tříčlenných 

družstev „Co víte o Karlovarském kra-

ji?“ se umístilo na prvním místě druž-

stvo slovenské a  německé menšiny, 

na druhém místě skončili Slováci ze So-

kolova a třetí si umístili Romové.

Toto významné setkání pro všechny 

menšiny kraje bylo připraveno ve  spo-

lupráci a  za  podpory Krajského úřadu 

Karlovy Vary. I  proto byla významná 

a všechny potěšila osobní účast náměst-

ka hejtmana Karlovarského kraje pa-

na Miloslava Čermáka, který pozdravil 

všechny přítomné a výrazně ocenil pro-

gram, atmosféru i vystoupení menšin.

Přítomní byli také další členové výbo-

ru Rom Emil Voráč, Vietnamec Phong 

Le Anh, paní Olga Haláková – starost-

ka obce Bečov nad Teplou, Němka Kris-

ta Hrubá.

Předseda Výboru pro národnostní 

menšiny pan Jiří Holan při této příleži-

tosti odevzdal diplomy úspěšným viet-

namským studentům z Chebu, kteří re-

prezentovali ČR i  v  zahraničí. Mezi ně 

patřil např. např. LE QUANG DUNG, 

3. místo z matematické olympiády kraj-

ského kola, člen týmu Gymnázia Cheb 

v mezinárodní soutěži Turnaj mladých 

fyziků v Číně.

Ing. Peter Surňák
Obec Slováků Karlovy Vary
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Chebská knedlíková výstava
poputuje dále do světa

Kniha a výstava představuje
zajímavé vily Karlovarského kraje 

Kam v Karlovarském kraji za kulturou i sportem v měsíci březnu

Výsledky III. ročníku Literární soutěže Krajské knihovny

inzerce

Minulý týden byla převezena vý-

stava Knedlik - Kloss – Knödel aneb 

Knedlíkové nebe do Prahy, kde bu-

de od 12. března 2010 až do kon-

ce června vystavena v Národním ze-

mědělském muzeu. Po půlročním tr-

vání v  Chebu, kde ji vidělo přes 10 

000 návštěvníků, mohou výstavu vi-

dět nejen pražští návštěvníci . I praž-

ské děti si mohou k návštěvě výstavy 

vyplnit v  Chebu připravený pracov-

ní sešit. Zájemci budou určitě potě-

šeni i  originálním knedlíkovým ka-

talogem. Z  Prahy výstava poputu-

je do Regionálního muzea ve Vyso-

kém Mýtě, kde bude otevřena v  zá-

ří a  říjnu. Svoji pouť ukončí zase na 

německém území a  tentokrát to bu-

de v Sasku, ve skanzenu v Eubabrun-

nu. Takový zájem skutečně pořadate-

lé nečekali. Jde o výstavu, o kterou je 

za posledních 10 let největší zájem ze 

všech akcí Krajského muzea v Chebu. 

Při všech těchto výstavách budou ta-

ké pořádány doprovodné akce, včet-

ně ochutnávkových akcí, které měly 

premiéru v chebském muzeu. V Pra-

ze i ve Vysokém Mýtě budou návštěv-

níci také soutěžit o  nejlepší knedlík. 

Knedlíková databáze tak bude určitě 

rozšířena o zajímavé recepty, příběhy, 

či další a další historky. 

Letošní již III. ročník literární sou-

těže s sebou přinesl hned několik no-

vinek. 

Nejzásadnější novinkou bylo přijí-

mání soutěžních prací z celé České re-

publiky. První dva ročníky byly urče-

ny začínajícím amatérským autorům 

výhradně z Karlovarského kraje. 

Nově se také v  tomto ročníku LIS 

objevila jako patronka žena – mladá 

nadějná spisovatelka, nositelka řady 

literárních ocenění, Petra Hůlová.

V  neposlední řadě bylo nově při-

stoupeno také k hlavní ceně soutěže. 

Přípravný tým rozhodl, že by soutěž 

měla mít své vlastní specifi cké oceně-

ní, jakýsi symbol. 

Proto se krajská knihovna obráti-

la na  Střední průmyslovou školu ke-

ramickou a sklářskou v Karlových Va-

rech, jejíž studenti byli tvůrci ceny pro 

vítěze II. ročníku literární soutěže, se 

zadáním vytvořit originální cenu pro 

vítěze příštích ročníků LIS.

Celkem 19 studentů školy pracovalo 

pod vedením pedagogů Jiřího Hanka 

a Viktora Chalepy na projektu od lis-

topadu 2008 do února 2010.

Autorkami vítězné porceláno-

vé plastiky „Vlaštovka“ jsou Barbo-

ra Špálová (grafi cký design) a  Lenka 

Drechslerová (design porcelánu).

Do třetího ročníku LIS se také při-

hlásilo nejvíce autorů v tříleté historii 

soutěže. Do  soutěže bylo přijato cel-

kem 56 povídek. 

24. února 2010 proběhlo ve  spole-

čenském sále krajské knihovny slav-

nostní vyhlášení výsledků za  účas-

ti patronky soutěže spisovatelky Pet-

ry Hůlové.

VÝSLEDKY:

Vítězka III. ročníku Literární soutěže 

Krajské knihovny Karlovy Vary: 

Eva Kadlecová (Praha) - povídka 

„Sestry“ 

Čtveřice autorů na 2. – 5. místě (bez 

udání pořadí):

Tomáš Murár (Sokolov) – povídka 

„Midas s.r.o.“

Radka Ketnerová (Plzeň) – povídka 

„Barva podzimního listí“ 

Daniel Kubec (Horní Planá) – povíd-

ka „Bloudění po pokoji“ 

Samuela Jemon (Chodov) – povídka 

„A půl sošky hliněné“ 

Pro zajímavost jistě stojí za zmínku, 

že se mezi pěti nejlepšími objevila ví-

tězka I. ročníku literární soutěže KK-

KV paní Samuela Jemon a  také vítěz 

II. ročníku Tomáš Murár. 

Krajskou knihovnu velice těší, že se 

vytváří stabilní okruh příznivců této 

soutěže.

Všech pět nejúspěšnějších povídek 

si budou moci zájemci přečíst v  Al-

manachu, který vyjde v průběhu mě-

síce března a bude čtenářům k dispo-

zici ve fondu krajské knihovny, ale zá-

jemci si ho budou moci také zakoupit 

v jejím informačním středisku. 

Kromě výše uvedených povídek bu-

dou do Almanachu zařazeny také po-

vídky, které se umístily na  6. až 10. 

místě (bez udání pořadí):

Lenka Rožnovská (Bílovec) – povíd-

ka „K bílé“ 

Marie Krajčovičová (Ladná) – povíd-

ka „Malé statečné srdce“

Patrik Peška (Doubrava) – povídka 

„Konec za dveřmi“ 

Kateřina Hanzlíková (Stochov) – po-

vídka „Píseň pro anděla“ 

Lucie Poláková (Úžice) – povídka 

„Panna nebo orel“ 

Všech 56 soutěžních povídek by-

lo zařazeno do Čtenářského hlasová-

ní, které proběhlo v lednu 2010. Vítěz-

kou této kategorie je Kateřina Jíchová 

Šnajdaufová s  povídkou „Moje Vá-

noční koncertování“.

V rámci slavnostního vyhlášení vý-

sledků III. ročníku Literární soutěže 

Krajské knihovny Karlovy Vary pro-

běhla také vernisáž výstavy prací stu-

dentů Střední průmyslové školy ke-

ramické a  sklářské K. Vary „Výstava 

skic, návrhů a modelů ceny pro vítě-

ze Literární soutěže“. Výstava předsta-

vuje na fotografi ích a nákresech pro-

ces zrodu této ceny od skic k fi nálním 

9 modelům a zájemci si ji mohou pro-

hlédnou ve vstupní chodbě knihovny 

ve Dvorech až do 31. března 2010.

HORNÍ SLAVKOV, SPOJOVACÍ 945
TEL.: 724 125 030

AUTOPŮJČOVNA VÁM NABÍZÍ MOŽNOST 
ZAPŮJČENÍ NÁHRADNÍHO VOZIDLA V PŘÍPADĚ NEHODY NEBO POŠKOZENÍ VAŠEHO VOZU 

PO DOBU JEHO OPRAVY, VČETNĚ MOŽNOSTI ÚHRADY PŮJČOVNÉHO POJIŠŤOVNOU.
Osobní automobil Škoda OCTAVIA 1,6i - tažné zařízení

1 - 3 dny: 390,- Kč/den       4 dny a více: snížení ceny

Osobní automobil Škoda FABlA 1,2 HTP - klimatizace
1 - 3 dny: 320,- Kč/den       4 dny a více: snížení ceny

Osobní automobil Opel Vectra combi, 2,0 DTi - klima, tažné zařízení
1 - 3 dny: 390,- Kč/den       4 dny a více: snížení ceny

Možnost půjčení: navigace a přívěsného vozíku

Ve středu 10. března 2010 v podvečer-

ních hodinách proběhla v saském Ober-

wiesenthalu vernisáž výstavy o  výsled-

cích archeologického výzkumu zanik-

lého středověkého kostela sv. Mikuláše 

pod horou Krudum. Výstava se setkala 

na svém prvním zahraničním výjezdu se 

zaslouženou pozorností asi 60 přítom-

ných, mezi kterými nechyběli ani hosté 

z Čech. Na vernisáži mj. promluvil autor 

výstavy Jiří Klsák z  karlovarského mu-

zea a starosta městečka Oberwiesenthal 

p. Mirko Ernst. Oba shodně konstatova-

li, že tato česko-saská spolupráce je pro 

oba tábory přínosem a že je jen dobře, 

když funguje i na přirozené úrovni mezi 

občany obou sousedících států. Výstavu 

zde mohou zájemci shlédnut až do  18. 

dubna v  penzionu Am Roten Hammer 

na annabergské výpadovce.

Archeologický výzkum Krudumu
se představil v Oberwiesenthalu 

Kniha spisovatelky Petry Hůlové (na snímku) byla jednou z cen pro vítěze 

letošní literární soutěž                                      Foto Krajská knihovna Karlovy Vary

Výstava v Oberwiesenthalu představila nálezy z archeologického výzku-

mu kostela sv. Mikuláše pod horou Krudum.                Foto Jan Tajer

Společnosti FOIBOS BOOKS s.r.o., 

FOIBOS a.s. a  FOIBOS BOHEMIA 

o.p.s. připravily v  rámci edice Slav-

né vily již čtrnáctou knihu a  čtrnác-

tou výstavní expozici, tentokrát věno-

vanou vilám a rodinným domům Kar-

lovarského kraje. 

Dnešní Karlovarský kraj je z hlediska 

historické geografi e mladým útvarem. 

Znovu byl vytvořen jako vyšší územně 

samosprávný celek v roce 2000 s cen-

trem v  Karlových Varech. Severozá-

pad Čech má výrazný specifi cký pr-

vek, jímž je lázeňství. Vyvěrá zde velké 

množství léčivých minerálních prame-

nů, což nemá ve  světě obdoby a  dalo 

tím způsobem regionu nezaměnitelný 

charakter lázeňských měst a městeček. 

Trojice měst Karlovy Vary, Marián-

ské Lázně a  Františkovy Lázně záro-

veň představují jedny z nejvýznamněj-

ších příkladů světově proslulých lázeň-

ských měst v  rámci celé Evropy. Ob-

jekty vilového charakteru sloužící ja-

ko penziony pro ubytování lázeňských 

hostů jsou zde tedy velmi časné. 

Charakter zdejší zástavby prezentuje 

nejucelenější a nejčistší ukázky této ar-

chitektury v českých zemích. Roman-

ticky vnímaná krajina sem přivedla 

rovněž projevy návratu k  historizují-

cím slohům. Proto se zde v takové mí-

ře setkáváme s příklady antikizujících 

vil se vznosným sloupovím s  asyme-

tricky připojenými věžemi či hrdě se 

vzpínajících vil s  romantickým hráz-

děním. 

Stavebníky velkého množství vil by-

li nejprve představitelé místní spole-

čenské elity, bohatí měšťané a  podni-

katelé, později známé osobnosti, hote-

liéři, proslulí lékaři ale i  samotní sta-

vitelé. Zdejší prostředí vždy tíhlo k cí-

sařské Vídni a k sousedním německým 

krajům. Nemůže tedy překvapit, že svá 

díla zde zanechali význační vídeňští 

tvůrci, jako byli například Ferdinand 

Fellner a Hermann Helmer, nebo Ar-

nold Heymann, místní rodáci jako Jo-

sef Schaff er či Alfréd Bayer, architekti 

z Mnichova, Drážďan, Lipska či Plav-

na, Heinrich Scherrer ze Švýcarska, 

ale také řada dalších, jako byl žák Otto 

Wagnera, Karl Ernstberger, nebo Ru-

dolf Wels, žák Adolfa Loose. 

Na počátku 20. století se zde s obli-

bou uplatňoval Heimatstil, který do-

tváří nezaměnitelný kolorit celého se-

verozápadu Čech., od  Aše až po  Li-

berec. Hodnotné stavby, reprezentu-

jící vysokou úroveň vilové architek-

tury od  druhé poloviny 19. století až 

po dnešní dobu, nalezneme také v řa-

dě dalších měst, mezi jinými v Ostro-

vě, Nejdku, Jáchymově, Kraslicích, So-

kolově, Chebu, Aši. I v malé obci Vel-

ká Hleďsebe lze najít mimořádně zají-

mavou vilu. 

Projekt vznikl ve  spolupráci a  s  fi -

nanční podporou Karlovarského kra-

je, statutárního města Karlovy Vary, 

měst Abertamy, Aš, Františkovy Láz-

ně, Cheb, Jáchymov, Kraslice, Marián-

ské Lázně, Ostrov, Sokolov a obcí Krá-

lovské Poříčí , Velká Hleďsebe. 

Výstava Slavné vily Karlovarského 

kraje v Karlových Varech bude otevře-

na od  19. března do  25. dubna 2010. 

Je realizována ve spolupráci s Muzeem 

Karlovy Vary 

Výstavní expozice je putovní a  letos 

se uskuteční ve městech Cheb, Sokolov 

a  dalších pod záštitou starostů těchto 

měst. 

18.3.2010, 17:30

Galerie Umění

Goethova stezka 6

ODKAZ MARTINA SALCMANA

Výstava představí malířskou tvorbu 

malíře a pedagoga Martina Salcmana 

(1886-1979), jeho asistentů a studentů 

(např. J. Patery, K. Linharta, Z. Sýkory,  

D. Chatrného, K. Malicha, V. Mirvalda, 

J. Smetany, O. Slavíka) i některých jeho 

karlovarských následovníků.

22.3.2010 - 24.3.2010  10:00

v aule školy, ZŠ a ZUŠ K.Vary - Šme-

ralova 40, Karlovy Vary

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2010, 

15. ročník

Celostátní kolo - národní fi nále celo-

státní soutěže v  sólovém zpěvu pro 

děti od  6 do  15 let, pořádá společně 

MPCAD se ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šme-

ralova. 

23.3.2010  16:30

Kapucínský klášter - klášterní kostel 

Sv. Antonína z Padovy

OSOBNOST ROKU 2009 - Sokolov

Vyhlášení osobností města Sokolova 

ve vybraných kategoriích. Vstup volný 

– na základě pozvánek, které je možné 

vyzvednout v Sokolovském infocentru

25.3.2010 - 16.5.2010

Galerie výtvarného umění CHeb

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16

SLUNCE ORIENTU / 50 LET ČESKÉ 

ILUSTRACE ORIENTÁLNÍ LITERATU-

RY V ČECHÁCH

Reprezentativní výběr děl v oblasti ilu-

strování literatury indické, čínské a ja-

ponské provenience (ilustrace Václava 

Boštíka, Evy Bednářové, Venduly Císa-

řovské, Karla Demela, Renaty Fučíko-

vé, Stanislava Kolíbala aj). 

26.3.2010, 19:30 hod.

Divadlo Husovka

Husovo náměstí 2, Karlovy Vary

MŇÁGA A ŽĎORP

Rockový koncert legendární kapely 

Mňága a Žďorp z Valašského Meziříčí, 

která produkuje příjemnou hudbu se 

zvláštně nahořklými texty

27.3.2010  10:00 

Muzeum Cheb

nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 

MUZEJNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK

Velikonoční jarmark - celodenní trh 

a  akce pro celou rodinu. K  vidění 

a  k  vyzkoušení bude zdobení medo-

vých perníků, pletení pomlázek a  vý-

zdoba kraslic. 

1.4.2010 - 28.4.2010

Kavárna Dvory, 

Krajská knihovna,

NAŠÍ CESTOU NECESTOU

Autorská výstava fotografi í manželů 

Jany a Rudolfa Vážných.

vernisáž 1. 4. v 16:30 hodin 

1.4.2010 - 26.4.2010

Hala Dvory

Krajská knihovna

KOUZELNÝ SVĚT KERAMIKY

Výstava prací žáků Základní, speciální 

a mateřské školy K. Vary

vernisáž 1. 4. v 10:00 hodin 

19.3.2010

MDK Sokolov - Kinokavárna Alfa

nám. Budovatelů 655, Sokolov

ALFAFEST 37

Rockový festival. Metalový koncert. 

Vystoupí: Poslední výstřel (Krnov, Pra-

ha) – power/folk, Evellyne (Praha) 

– power/pop, Kalibr (Karlovy Vary) – 

rock/crossover

Ve vojenském prostoru Hradiště 
cvičilo 1800 Belgičanů

Dohromady asi 1800 vojáků a  na  600 

kusů vojenské techniky belgické armády 

se přesunulo na  přelomu února a  břez-

na do  vojenského výcvikového prosto-

ru Hradiště.  Rozsahem, počtem vojáků 

a  techniky,  se jednalo o  největší vojen-

ské cvičení v  tomto prostoru za  posled-

ních šest let. 

Cvičení příslušníků 7. mechanizova-

né brigády Ozbrojených sil Belgie ve vo-

jenském újezdu Hradiště bylo zaměřeno 

na nácvik situací, s kterými se vojáci bel-

gické armády mohou setkat na svých za-

hraničních misích. V  minulosti  Belgi-

čané působili například v  Kosovu nebo 

Kongu, nyní se účastní mise v Afghánis-

tánu. Část vojáků, kteří se účastnili cviče-

ní  v Hradišti, tam brzy zamíří.

Podle velitelů belgické brigády jsou 

podmínky ve výcvikovém prostoru Hra-

diště ideální právě pro nácvik pro podob-

né mise. Rozlehlá a členitá krajina a drs-

né počasí vojáky na  skutečné mise dob-

ře připraví.

„Po přesunech osob a techniky z mateř-

ských útvarů a Německa zahájila belgic-

ká armáda na celém území výcvikového 

prostoru taktický výcvik a ostré střelby.

Na součinnostní střelnici Žďár byly za-

hájené střelby z vrtulníků Augusta A 109, 

kolových obrněných transportérů Piran-

ha III s kulomety 12,7 mm, střelby proti-

tankových řízených střel Milan a mino-

metů 120 mm.

Prostory střelnice bojových vozidel 

Mětikalov patřily střelbám z  tanků 

Leopard 1 a na protiletadlové střel-

nici Březina se do střeleb zapojila 

bojová vozidla AIFV střelbou 

na  pozemní cíle. Taktické 

letectvo se stíhacími le-

tadly F-16 moni-

toruje prostor 

cvičení,“ po-

psal náplň cvi-

čení mluvčí vo-

jenského újez-

du Hradiš-

tě Stanislav Stebila. 

Kromě bojových akcí si belgičtí vojá-

ci nacvičovali i další činnosti, které mu-

sí vojáci na  zahraničních mi-

sích plnit, spolupráci s místní-

mi obyvateli, řešení drobných 

lokálních konfl iktů a  po-

dobně. 

Belgičtí vojáci obsadili 

na čas vojenský výcvikový 

prostor Hradiště.     Foto KL
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