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Školský portál

Čaj a tabák

Silnice v kraji

Nejméně sedm škol
se zapojuje do projektu Školský portál
Karlovarského kraje.

Rozhoduje kvalita.
Takové krédo má Velta,
velkoobchodník čajem a tabákem.

Od Kraslic po Oloví,
od Blatné po Potůčky:
kraj rekonstruuje komunikace.
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Noviny jsou součástí projektu
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www.ceskydomov.cz

132 000 výtisků

ročník 6
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pro občany Karlovarského kraje ZDARMA

Kraji povládne nová koalice v čele s ČSSD
Třetí krajské volby 17. a 18. října 2008 rozhodly o tom, že ve vedení Karlovarského kraje dojde po osmi
letech ke střídání. Ve volbách zvítězila sociální demokracie nad občanskými demokraty a komunisty.
MEDIÁLNÍ PAR TNER
K A R L O VA R S K É H O K R A J E

Vítězná ČSSD získala 16 ze 45
mandátů, ODS devět, KSČM osm,
Alternativa pro kraj pět, Doktoři
(za uzdravení společnosti) čtyři
a Koalice pro Karlovarský kraj tři
mandáty. Vyplývá to z údajů, které
Český statistický úřad zveřejnil na
internetové stránce www.volby.cz.
K volbám přišlo v Karlovarském
kraji v celkem 348 volebních okrscích 35,01 procenta z celkového
počtu 246 200 oprávněných voličů.
Vyplývá to z výsledků hlasování.
Výsledek voleb znamená porážku pro ODS, která měla dosud
v krajském zastupitelstvu 21 hlasů.
Hlavní slovo při vytváření nové koalice tak má ČSSD. V prvním listopadovém týdnu schválil její krajský výkonný výbor (KVV) koaliční
smlouvu s KSČM a Doktory. Toto
rozhodnutí tak uzavřelo dvoutýdenní vyjednávání o podobě krajské vlády na příští čtyři roky.
Nová koalice má v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu s 28 mandáty jasnou většinu. Zjevným favoritem na obsazení hejtmanského
křesla je lídr sociálnědemokratické kandidátky Josef Novotný, jenž

tak vystřídá Josefa Pavla (ODS).
Programové prohlášení, které
nastíní, jakým směrem se nové
vedení kraje hodlá ubírat, by mělo
být hotové nejpozději do půl roku,
uvedl Novotný. Řekl, že nepočítá
s personálními změnami v administrativě krajského úřadu. A to
ani na místě jeho ředitele.
Právě odchody některých úředníků přitom prosazovali členové
hnutí Doktoři. „Všechny jejich
požadavky jsme zamítli. Pokud
tam někdo odvádí jako úředník
dobrou práci, bát se o ni nemusí,“
řekl Novotný.
V nové devítičlenné krajské
radě bude mít ČSSD pět míst.
Kromě hejtmana v ní usednou za
ČSSD Martin Havel, který bude
mít na starosti legislativu a ekonomiku. Za ČSSD jsou dále v radě
Petr Navrátil (doprava), Miroslav
Čermák (sociální věci) a Jaroslav Bradáč (životní prostředí).
Z KSČM budou v radě Jaroslav
Borka (majetek) a Eva Valjentová
(kultura). Doktory zastupuje Berenika Podzemská (zdravotnictví)
a Vratislav Emler (školství).

Sloupek hejtmana

Rozhledna Krudum je v provozu Kraj zřídí nové autobusové linky

Vážení
čtenáři,
letošní rok
přinesl historicky třetí
krajské volby. Po osmi
letech, kdy
jsem měl tu
čest být hejtmanem Karlovarského kraje, předávám svou
funkci svému nástupci.
Za těch osm let, co Karlovarský kraj existuje, se podařilo
mnoho potřebných a dobrých
věcí, které denně potkáváte.
Zdaleka to nebyly roky snadné,
ale drtivou většinu problémů
se kraji podařilo překonat. Některé však na své řešení teprve
čekají a život průběžně přináší
a bude přinášet neustále nové
problémy a výzvy.
Osobně považuji za nejdůležitější, že se podařilo během
let kraj připravit na právě probíhající období 2007–2013, ve
kterém bude do krajů směřovat masivní podpora Evropské
unie. Připravili jsme nezbytné
finanční rezervy, vytvořili jsme
zásobárnu kvalitních projektů,
které se mohou o tuto podporu ucházet, a v neposlední
řadě jsme dokázali zajistit také
dostatek odborníků, kteří mohou tyto projekty provést.
Jsem rád, že svému nástupci,
novému hejtmanovi Karlovarského kraje, předávám kraj
v dobré kondici, dobře fungující a plnící všechny požadavky na něj kladené. Věřím, že
i v budoucích letech bude kraj
dobře plnit své úlohy. A tou
základní samozřejmě je, aby
byl dobrým místem pro život
nás, jeho občanů.
Loučím se s vámi ve funkci
hejtmana a přeji Karlovarskému
kraji hodně štěstí do dalších let.
JUDR. JOSEF PAVEL
HEJTMAN
KARLOVARSKÉHO KRAJE 2000–2008

Koaliční smlouva stanovuje také
obsazení jednotlivých výborů a komisí. Tam se otevřel prostor i pro
strany, které jdou do opozice, tedy
Koalici pro Karlovarský kraj (KKK),
Alternativu pro Karlovarský kraj
(AKK) a ODS. Každý z výborů
a komisí bude devítičlenný s tím,
že tři místa obsadí ČSSD a dvě
KSČM. Doktoři, ODS, KKK a AKK
budou zastoupeni jedním členem.
V regionálním výboru Rady soudržnosti, jenž rozhoduje o projektech
usilujících o dotace EU, bude mít
ČSSD čtyři místa a ODS, KSČM
a KKK po jednom místě.
Budoucí hejtman Josef Novotný
(55) je nyní ředitelem Integrované střední školy technicko-ekonomické v Sokolově. Místo opouští
a školu bude do výběrového řízení řídit jeho zástupkyně. Je také
členem městského zastupitelstva
a rady v Sokolově. Jak v radě, tak
v zastupitelstvu zůstane i nadále.
„Myslím si, že to zvládnu a bude dobré zůstat dále v kontaktu
s komunální politikou na úrovni
města,“ poznamenal.
RED

Brownfields
Nový hejtman Karlovarského kraje, sociální demokrat Josef Novotný
Foto KV ČSSD
(vlevo) v den voleb.

Jak jste volili
Hlasy %
2008

Mandáty
2008

ČSSD

31,39

16

13,97

7

ODS

18,08

9

40,25

21

Poř.

Název

1.
2.

Hlasy %
2004

Mandáty
2004

3.

KSČM

17,45

8

22,67

12

4.

Alter. pro kraj

9,94

5

-

-

5.

Doktoři

9,56

4

-

-

6.

Koalice pro KK

5,93

3

5,12

2

7.

Strana zelených

2,64

0

-

-

8.

Dělnická strana

1,23

0

0,24

0

9.

Unie svobody - DEU

1,19

0

1,43

0

10.

Pravý blok

0,98

0

0,70

0

11.

Strana důst. života

0,92

0

0,51

0

13.

SPR-RSČ

-

-

0,18

Přiležitost pro investory: seminář
o využití průmyslových, zemědělských či vojenských objektů
v regionu, které postupně chátrají.
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Geopark

0
ZDROJ: ČSÚ

Stojedenapadesát schodů musejí zdolat návštěvníci rozhledny V příštím roce by se měl počet kilometrů ujetých na linkách, které
Krudum ve Slavkovském lese, než stanou na vyhlídkovém ochozu dotuje Karlovarský kraj v rámci základní dopravní obslužnosti,
ve výšce 29,5 m.
navýšit o 12 357 kilometrů.

Nová turistická atrakce kraje,
která slouží jako monitorovací věž
Českého telekomunikačního úřadu, byla slavnostně otevřena ve
středu 15. října. „Musím ocenit
snahu čtyř radnic okolních měst
a obcí, které se na stavbě podílely,
a především chci poděkovat městu
Loket, které celou akci iniciovalo,“
uvedl během otevření rozhledny
odstupující hejtman Josef Pavel.
Nová rozhledna stojí v místech,
kde se od roku 1932 tyčila desetimetrová kamenná vyhlídka, jež
časem zchátrala a rozpadla se.
Nyní ji nahradila ocelová konstrukce vysoká 50 metrů. Na jejím vzniku se kromě Karlovarského kraje finančně podílela města
Loket, Horní Slavkov, Sokolov
a Krásno. Podle starosty Lokte
Jaroslava Hlavsy bude zapotřebí
ještě opravit lesní přístupové cesty a město má v plánu vybudovat
otevřený srub, který bude sloužit
návštěvníkům jako přístřeší.

Na vrch Krudum se turisté nejlépe dostanou od silnice ze Sokolova směrem na Podstrání, odkud
je potřeba dojít pěšky lesní cestou
asi čtyři kilometry vzhůru přes
bývalou osadu Milíře. Rozhledna
v nadmořské výšce 835,4 metru
je přístupná zdarma vždy od 1.
dubna do 31. října. Na rozhlednu
nelze stoupat za silného větru, při
KÚ
bouřce nebo námraze.

Letos by přitom měly autobusy
celkem ujet okolo sedmi milionů
kilometrů. Kraj počítá s posílením linek z Ostrova do Nejdku
a zpět a mezi Březovou u Sokolova a Rovnou. Posílení linky mezi
Ostrovem a Nejdkem je důležité
především pro dopravu lidí za
prací. Z Nejdku se zase do Ostrova dopravují žáci studující na
průmyslové škole či gymnáziu.
Mezi Březovou a Rovnou jde
o večerní spoj, který by měl
umožnit lidem pracujícím převážně v Sokolově nebo Březové dostat se z práce domů. V letošním
roce kraj uhradil na ztrátě z jízdného v autobusové dopravě okolo 124 milionů korun, o částce na
rok 2009 se teprve bude jednat.
Objem kilometrů ujetých v železniční dopravě v rámci základní dopravní obslužnosti zůstane
zřejmě v příštím roce podobný
jako letos, kdy by vlaky Českých

Soutěž o mobil

drah a soukromého dopravce Viamont měly ujet 2,665 milionu
kilometrů, na trolejbusovou dopravu v Mariánských Lázních připadne asi 12 tisíc kilometrů. Výše krajských dotací činila v tomto
roce asi 176 milionů korun.
Seznam linek a spojů, tratí
a vlaků zařazených do základní
dopravní obslužnosti kraje je sestavován především s důrazem
na přepravu obyvatel do zaměstnání, do škol, na dostupnost zdravotnických zařízení a úřadů.
KÚ

Jak Euroklíč v Karlovarském kraji pomáhá postiženým
Systém Euroklíč je celoevropský projekt, který umožňuje zdravotně
postiženým lidem, aby se dostali pomocí vlastního speciálního
klíče do všech veřejně přístupných objektů, například na úřady, do
školských, zdravotnických, kulturních a sportovních zařízení, nádraží, obchodních center či čerpacích stanic.

V těchto objektech budou problematická místa z hlediska dostupnosti (především výtahy, svislé a schodišťové plošiny, ale i WC
a umývárny) osazena eurozámkem. Zdravotně postižení, senioři
či rodiče s dětmi do tří let pak dostanou univerzální klíč, který jim
umožní snadný přístup a využití
těchto zařízení.
Po dohodě se zástupci Národní
rady osob se zdravotním postižením se do projektu zapojí také
Karlovarský kraj a do jeho přípravy vloží 500 tisíc korun. „Klíč k veřejným kompenzačním zařízením

HEJTMANSKÉ LISTY VE FORMÁTU PDF

budou mít osoby s průkazkou
ZTP a ZTP/P, což je v kraji zhruba
9 tisíc lidí,“ upřesnil odstupující
hejtman Karlovarského kraje Josef Pavel s tím, že klíč by do
budoucna mohly vlastnit i matky
s dětmi do tří let.
„Maminkám, které projeví zájem,
budou euroklíče zdarma dlouhodobě zapůjčovány od narození do
tří let věku dítěte prostřednictvím
Sítě mateřských center. Kolik
euroklíčů Síť mateřských center
dlouhodobému zapůjčování dostane, bude vycházet z aktuálních statistik,“ vysvětluje radní kraje pro

sociální oblast Ellen Volavková.
Jen v loňském roce se v Karlovarském kraji narodilo 3438 dětí. „Je
potřeba brát v úvahu, že v některých rodinách je více dětí v uvedeném věkovém rozmezí, a že ne
všichni rodiče projeví o euroklíč
zájem,“ dodala Volavková.
Seniorům a osobám krátkodobě
zdravotně indisponovaným budou
euroklíče krátkodobě půjčovány
přímo v dotčeném objektu (např.

Projekt Česko-bavorského geoparku se snaží poukázat na spojení
dávných zemětvorných procesů
a jejich vliv na kulturně-historický
a hospodářský rozvoj regionu.
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na informacích, v recepci, vrátnici,
u obsluhy apod.).
Výroba a montáž unifikovaných
zámků včetně distribuce klíčů přijde kraj na 12 milionů korun. „Co
se týká předběžně odhadovaného
počtu Eurozámků, které by se měly instalovat v Karlovarském kraji
ve veřejně přístupných budovách,
ukazuje se, že by to mělo být
řádově ve stovkách,“ řekl hejtman
Pavel.
Do projektu Euroklíč je v současnosti zapojeno 22 evropských
států, kde systém funguje řadu let.
V České republice probíhá pilotní
ověřování ve Středočeském kraji.
V budoucnu by euroklíče mohlo
u nás používat až 50 tisíc osob se
zdravotním postižením. Zařízení
budou přístupná i vlastníkům klíKÚ
čů ze zahraničí.

Archiv měsíčníku Hejtmanské listy a jeho datová podoba ve formátu PDF (do velikosti 3 MB) jsou přístupné a ke stažení
v internetových HEJTMANSKÝCH LISTECH http://www.kr-karlovarsky.cz/hl/. Zasílání měsíčníku přímo do osobních e-mailových schránek lze žádat na adrese andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

Dvanáctiletá fotografka Jana Jirásková a devítiletá malířka Radka Janků
převzaly ceny pro vítěze 7. ročníku
soutěže O hejtmanský mobil.
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POEZIE V KNIHOVNĚ
Krajská knihovna Karlovy Vary
zve všechny příznivce veršů na
akci v rámci Dnů poezie, která se
koná v sobotu 22. listopadu od
15:00 v sále knihovny.
Dny poezie probíhají na celém
území České republiky již 10 let.
Letošní ročník má podtitul V zrnku
písku vidět svět. Krajská knihovna
Karlovy Vary se k této akci připojí
letos podruhé. Ve svém pořadu
uvede pásmo Rainera Marii Rilka.
Zazní nejenom Rilkovy verše, ale
i úryvky z jeho próz. Mluvené
slovo doprovodí kontrabas. Prostor pro prezentaci svého díla
dostanete i vy, naši návštěvníci.
Píšete básně? Tvoříte? Přijďte
mezi nás, něco nám přečíst. Jste
srdečně zváni.

Nedošly vám tyto
noviny do schránky?
Stěžujte si u svého
pošťáka, distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p.
Nebo nás informujte na
tel.: 224 816 821.

Více informací a aktualit
na www.kr-karlovarsky.cz

I nformace z úřadu
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Školy se zapojí do rozvoje portálu
Stávající internetový portál Karlovarského kraje v oblasti školství o dotaci bude podávat chebské projektu připraví ve spolupráci
bude v rámci projektu Školský portál Karlovarského kraje rozšířen gymnázium v rámci vyhlášené s dalšími partnery základní davýzvy k předkládání individuál- tovou náplň digitálních učebních
o dvě nové sekce a naplněn výukovým obsahem.

Hlavní části budou tvořit Úložiště digitálních učebních materiálů a interaktivní modul Soutěže.
Úložiště bude sloužit k ukládání
a hlavně vyhledávání výukových
objektů, jako jsou třeba pracovní
listy, prezentace, metodické listy
nebo digitální pomůcky.
V tomto úložišti budou ukládány všechny výukové objekty,
které vzniknou v rámci tohoto
projektu, případně dalších projektů Evropského sociálního
fondu z regionálních výzev Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost Kar-

lovarského kraje a objektů, které jsou na školách z minulých
projektů.
Modul Soutěže se zaměří na
nejvyhledávanější informace
v oblasti soutěží. Bude řešit
hlavně on-line zadávání výsledků
soutěží MŠMT a jejich on-line
prohledávání. Zjednoduší zadávání výsledků okresních a krajských garantů soutěží a umožní
mnohem lepší informovanost
žáků, učitelů, ředitelů škol a veřejnosti.
Projekt by měl být financován z evropských fondů. Žádost

ních projektů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Celkové předpokládané náklady projektu budou činit cca 20
milionů Kč. Do projektu bude
zapojeno nejméně sedm středních škol zřizovaných Karlovarským krajem. Financovaní projektu v případě jeho schválení
bude zabezpečeno následujícím
způsobem: 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu a 15 %
z prostředků státního rozpočtu
ČR.
Administraci projektu zajistí
Gymnázium Cheb, které v rámci

materiálů pro úložiště dat. Pilotně odzkouší vyhledávání a zajistí
návštěvnost portálu. Ve spolupráci s odborem školství, mládeže
a tělovýchovy krajského úřadu
zajistí i naplnění dat do modulu
Soutěže. Gymnázium Cheb dále
zajistí inovaci portálu, potřebný
hardware a jeho chod po dobu
trvání projektu. Poté bude portál předán Karlovarskému kraji.
Ten pak prostřednictvím krajského úřadu odboru informatiky
převezme portál pod svoji správu
a bude jej nejméně po dobu pěti
let provozovat.

Partnerské školy projektu
•
•
•

Integrovaná střední škola Cheb
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov
Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
Střední odborná škola stavební Karlovy Vary
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická
Karlovy Vary

•
•
•

ZDROJ: KÚ

KŮ

inzerce

Dar učitelům
angličtiny

Karlovarský kraj podpořil vzdělávání

KÚ

Projekty z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop- projekty splnily kritéria určená
nost schválilo Zastupitelstvo Karlovarského kraje 16. října.
Operačním programem Vzdělá-

na dobu 7 až 12 měsíců

hotovost až do domu
vání pro Konkurenceschopnost
(OP VK) v prioritní ose 1, zabývanejvýhodnější podmínky
jící se počátečním vzděláváním.
měsíční splátky
Zastupitelstvo schválilo k fiHledáme nové
nancování celkem 27 projektů.
obchodní zástupce.
Karlovarský kraj v rámci prvních
výzev z OP VK disponoval finančními prostředky v celkové výši
110 milionů korun. Mezi úspěšné
k03_inz_92x40_cmyk_SP.indd 1
žadatele může tak Karlovarský
kraj rozdělit částku ve výši 82,14
milionu korun. Méně úspěšní či
noví žadatelé budou mít šanci
Obchodní akademie v Karlových Varech
Foto archiv
uspět se svými projekty v dalších
kolech výzev, které kraj připravuJde v nich především o rozvoj ti o finanční podporu na vzdělávací je na 1. čtvrtletí roku 2009.
KÚ
a zkvalitnění počátečního vzdělává- projekty, uveřejnil Karlovarský kraj
Podrobnější informace o všech
ní dětí a žáků na základních a střed- 29. dubna tohoto roku.
ních školách tak, aby byla garanDo poloviny června měly růz- předložených projektech naleznetována jejich lepší uplatnitelnost né organizace šanci podat žádost te na webových stránkách Krajna trhu práce a zvýšena motivace o finanční podporu v prvním ko- ského úřadu Karlovarského krak jejich dalšímu vzdělávání. Výzvy, le výzvy na některý ze svých pro- je http://www.kr-karlovarsky.cz/
umožňující předkládat nové žádos- jektů. Podmínkou bylo, aby tyto kraj_cz/EU/OPvzdel/.

Vysoká škola v Sokolově již učí

777 760 960
www.smartpujcka.cz
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Desítky ředitelů a zástupců
základních škol Karlovarského
kraje přijely v pátek 10. října
převzít z rukou krajského radního Luboše Orálka dar, který
přispěje ke zkvalitnění výuky anglického jazyka.
Jedná se o firemní sponzorský
dar základním školám v regionu,
jenž se dá využít především při
výuce anglické gramatiky v nižších ročnících.
Více než 200 kusů dřevěných
domin tedy najde své uživatele
v žáčcích základních škol v Ostrově, Karlových Varech, Žluticích,
Sokolově, Božičanech nebo v obci Tři Sekery. „Určitě se nám to
hodí pro zpestření výuky a můžeme tak naplnit heslo Škola hrou,“
uvedl ředitel Základní školy Nová
Role Radek Veselý s tím, že školám pomůže každý dárek.

25.7.2007 9:31:15

Odborní učitelé se budou
vzdělávat i napřesrok
Projekt koordinovaného vzdělávání odborných učitelů se začal
v Karlovarském kraji realizovat v roce 2006 na základě smlouvy
o spolupráci mezi vybranou pilotní školou, Karlovarským krajem,
obchodními společnostmi Škoda Auto a Robert Bosch odbytová.

Sokolovská pobočka pražské Vysoké školy manažerské informatiky
a ekonomiky, kterou bude v prostorách Hornického domu v Sokolově
navštěvovat 154 studentů v prvním
ročníku kombinovaného bakalářského studia, zahájila v říjnu výuku.
„Studenti si mohli vybrat obor
manažerská ekonomika nebo aplikovaná informatika. My nutíme
ekonomy, aby zvládli počítače,
a informatiky, aby rozuměli zase
ekonomům,“ uvedla ředitelka pobočky VŠMIE Miluše Bartoňková.
Vzhledem k tomu, že kraj zaostává v počtu specialistů v oborech
informačních technologií, neměli
by mít absolventi školy problém
s uplatněním. Škola navíc nabídla
studujícím v sokolovské poboč-

ce zajímavou slevu na školném.
Za jeden semestr studenti zaplatí
15 tisíc korun oproti 25 tisícům
poplatku v Praze. „Zaplacení školného však v žádném případě není
poukázka na diplom,“ upozornil
rektor školy Jiří Dvořák.
V Karlovarském kraji v současnosti působí osm poboček vysokých škol. V budoucnu by je chtěl
kraj soustředit ve vysokoškolském
kampusu, který by jednak mohl
poskytnout zázemí stávajícím školám, a také by jeho vznik mohl dát
impulz k založení první veřejné
vysoké školy v regionu. Součástí
univerzitního kampusu by mělo
být i vědeckotechnické pracoviště
určené pro výzkum a ověřování
KÚ
poznatků v praxi.

Firmy přitom v rámci své
účasti v projektu organizovaly
bezplatná školení pedagogů a
poskytovaly škole za zvýhodněnou cenu vybrané výrobky. Mezi
14 škol v republice, kde vzdělávání probíhalo, byla v našem
kraji vybrána Střední průmyslová škola Ostrov. Ta se zavázala
k výběru lektorů z řad svých pedagogických pracovníků, zajištění účasti na školeních, předávání
informací a poznatků žákům a
dále používání automobilů a diagnostické techniky zainteresovaných společností při praktické i teoretické výuce během
projektu.
„Za uplynulé dva roky bylo
v rámci projektu vyškoleno
28 pedagogických pracovníků
v šesti různých tématech. Ti
pak dále proškolili dalších téměř 1200 pedagogů v ostatních

regionálních školách,“ uvedla
vedoucí odboru školství Martina Klánová.
Projekt v letošním roce končí,
a proto zúčastněné firmy, k
nimž se připojila SCANIA Czech
Republic, zažádaly o pokračování projektu. Zajistilo by se
tak další vzdělávání učitelů odborných předmětů v oborech
s výučním listem a maturitní
zkouškou orientovaných na automobilový průmysl.
Kraj, kter ý je zřizovatelem
ostrovské průmyslové školy,
by měl zabezpečit finanční prostředky na pokrytí potřebných
nákladů. Pokud další fázi500_deal_93x150.indd
akce
posvětí ministerstvo školství,
slavnostní podpis smlouvy o
pokračování projektu proběhne 4. prosince 2008 v Mladé
Boleslavi.

SC-81524/1

1

10/7/08 3:47:41 PM

KÚ

Ředitel krajského úřadu informuje

Dojde i letos v zimním období ke změně jízdních řádů
ve veřejné osobní dopravě
v regionu?
Podobně jako každý rok i letos začnou v celostátním termínu 14. prosince 2008 platit nové
jízdní řády veřejné osobní dopravy 2008/2009, konkrétně pro
období platnosti jízdních řádů
od uvedeného data do 12. prosince 2009. Ministerstvo dopravy
České republiky stanovilo i dva
celostátní termíny změn jízdních
řádů. První změna připadá na neděli 8. března 2009, druhá změna
pak na neděli 14. června 2009.

Kde mohou řidiči nalézt
informace o úsecích silnic
ve správě kraje, na nichž se
neprovádí zimní údržba?
Podle vyhlášky k zákonu o pozemních komunikacích začal od
1. listopadu platit „režim zimního
období“, který potrvá až do 31.
března příštího roku. Podstatné je,
že Nařízením Karlovarského kraje č. 3/2008 byly stanoveny úseky
silnic II. a III. třídy v územním
obvodu Karlovarského kraje, na
nichž se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje v zimním období, tedy od 1. listopadu 2008 do
31. března 2009, sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a nále-

cz nebo na internetových stránkách Karlovarského kraje www.
kr-karlovarsky.cz přímo v sekci
Krajského úřadu - odboru dopravy a silničního hospodářství.
Můžete připomenout, kdy
vyprší platnost stávajících
eurolicencí pro dopravce
v mezinárodní dopravě?
Dopravce v mezinárodní dopravě bych rád s předstihem požádal, v souvislosti s potřebou
obměny eurolicencí, aby pro
podání nových žádostí využili
i úřední dny krajského úřadu
nejlépe v únoru a březnu 2009
a nenechávali podání na konec
dubna. Vzhledem k tomu, že

cům vydat na šest stovek nových
oprávnění. Na vydání eurolicence je ze zákona 15 dnů a dopravci, kteří podají svou žádost na
poslední chvíli, riskují, že po 1.
5. 2009 nebudou moci za hranice
vyjet.

www.kr-karlovarsky.cz

Roman Rokůsek
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Na otázky týkající se změn v oblasti dopravy a silničního hospodář- dí. Přesný seznam těchto neu- v dubnu 2009 vyprší první pětiství v Karlovarském kraji v nadcházejícím zimním období odpovídá držovaných úseků lze nalézt na leté období platností stávajících
ředitel Krajského úřadu Karlovarského kraje Ing. Roman Rokůsek. internetové adrese www.vestniky. eurolicencí, bude nutno doprav-
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Kdo oživí nevyužívané budovy v regionu?
V polovině října proběhl na krajském úřadě seminář o brownfields,
nevyužívaných průmyslových, zemědělských či vojenských objektech v regionu, které postupně chátrají. Možnostmi jejich využití
a nabídkami pro investory se zabývá agentura CzechInvest, která
rovněž informuje o možnostech dotací v rámci národních programů.

„Snahu státu napomoci řešení
problematiky brownfieldů hodnotím samozřejmě kladně, mé
poděkování ovšem bude patřit
těm, kteří se regenerace brownfieldů skutečně ujmou, lhostejno
zda to budou podnikatelské či
veřejné subjekty,“ uvedl první
náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jan Zborník.
„Určitě jde a vždycky půjde o záležitost nákladnou – pouze s tím
rozdílem, že co se nepovede teď,
budeme v budoucnu hradit pouze ze své kapsy. Je ovšem potřeba říct, že hlavní problémy Karlo-

varského kraje leží trochu někde
jinde – mám na mysli zejména
nízký HDP na obyvatele, nízký
průměrný plat, málo vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a vůbec
malou hustotu osídlení. Úspěšné
využití brownfieldů ovšem může
napomoci k řešení těchto kardinálních problémů.“
V Karlovarském kraji je takových míst až 420 a zabírají plochu 13 kilometrů čtverečních.
Podle ředitele odboru koncepce
regionálních projektů agentury
CzechInvest Igora Gargoše lze
na brownfieldy získat finance ze

13 různých programů a granty
přitom pokrývají projekty od rekonstrukce železničních vleček
až po stavby nových center pro
výzkum a vývoj. Semináře mají především ukázat výhody a ne-

výhody, které regenerace brownfieldů přinášejí. Kraj navíc také
v budoucnu chystá sérii přednášek pro obce na téma úzké
souvislosti územního plánování
KÚ
s využitím brownfieldů.

Nejlepší žáci a školy v Karlovarském
kraji loňského školního roku

Na Kladské bude infocentrum
V centru Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les budou moci
zanedlouho turisté a návštěvníci využít informační centrum, jehož
vybudování zafinancuje podnik Lesy České republiky částkou okolo
osmi milionů korun.

„Myšlenka vytvořit na Kladské
infocentrum vznikla po konzultacích se zástupci chráněné krajinné oblasti a krajského úřadu,“
uvedl ředitel Lesního závodu
Kladská Josef Hruška. Infocentrum v areálu loveckého zámečku na Kladské by mělo být stavebně dokončeno ještě letos v listopadu. „K otevření infocentra dojde
pravděpodobně v červnu příštího
roku,“ upřesnil Josef Hruška.
Infocentrum nabídne turistům a návštěvníkům informační
a propagační materiály týkající
se historie chráněné krajinné oblasti, ochrany přírody a lesnictví.
V plánu je také expozice, jejíž
filozofií bude hospodaření v lese
v souladu se zachováním cenného přírodního bohatství. Školám
a veřejnosti pak bude sloužit školicí část infocentra pro 40 lidí.
Chráněná krajinná oblast Slavkovský les byla zřízena již v roce
1974. Území oblasti o rozloze 610

kilometrů čtverečních se rozkládá
mezi světoznámými západočeskými lázněmi – Karlovými Vary,
Mariánskými a Františkovými
Lázněmi.
Rozsáhlé lesní komplexy spolu
s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě
ovlivňující vodní režim širokého
okolí, především západočeských
lázní. K nejcennějším částem
oblasti patří Mnichovské hadce
a Kladské rašeliny.
KÚ

inzerce

KOMORNÍ PROSTŘEDÍ ZÁMKU KYNŽVART BYLO V ŘÍJNU DĚJIŠTĚM OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ A ŠKOL
KARLOVARSKÉHO KRAJE VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008. PŘINÁŠÍME JEJICH PŘEHLED.
Světové finále Fyzikální olympiády
Lukáš Ledvina, První české gymnázium
v Karlových Varech, stříbrné pásmo
Světové finále Astronomické olympiády
Truong An Nguyen, Gymnázium Cheb,
bez umístění

Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice
Michal Voříšek, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary,
Šmeralova, radioelektronika, 1. místo
Mistrovství ČR v plastikovém modelářství
Radek Šíp, ZŠ Chodov, Komenského,
Kategorie kadetů, 1. místo

Předmětové soutěže
Němčina, kategorie III.B
Marie Klečková, Gymnázium a OA
Mariánské Lázně, 2. místo
Francouzština, kategorie B1
Anna Dvořáčková, První české gymnázium v K. Varech, 2. místo
Čeština, kategorie II
Markéta Kubicová, Gymnázium Sokolov, 2. místo
Marek Pospíšil, Gymnázium Cheb, 3.
místo
Zdravotnictví
Lenka Vavrová, OA, VOŠ CR a jaz.
škola K. Vary, 3. místo
Matematika, kategorie 5
Phan Hoang Hiep, Integrovaná střední
škola Cheb, 3. místo
Němčina, kategorie II.B
Jana Rozsypalová, První české gymnázium v K. Varech, 3. místo

Fotosoutěž Náchodská prima sezóna
Michaela Klímová, SOŠP, Gymnázium
a VOŠ Karlovy Vary, kategorie A1, 2.
místo
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Kategorie ZUŠ
1. místo ZUŠ Fr. Lázně, Školní 3; řš.
Vary, Šmeralova, klasické lyžování, 2. Miroslava Pešková
místo běh volná technika
Tomáš Jaroš, SOŠP, Gymnázium Kategorie II. stupně základních škol
a VOŠ Karlovy Vary, biatlon, 3. místo a nižšího stupně osmiletých gymnázií
vytrvalostní závod
Hokejové družstvo, výběr Karlovarské- 1. místo Gymnázium Cheb, Nerudova
7; řš. RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
ho družstva, 3. místo
Markéta Vanišová, ZUŠ Fryderyka Sportovní soutěže II. stupně základChopina, Mariánské Lázně, doprovod- ních škol a nižšího stupně osmilené soutěže-folklorní zpěv
tých gymnázií
1. místo ZŠ Sokolov, B. Němcové 1784;
Oborové soutěže SOŠ, SOU
řš. Mgr. Luboš Beran
Celostátní kolo Finlandia Cup Mariánské Lázně
Sportovní soutěže středních škol
Jan Bártl, Hotelová škola Mar. Lázně, 1. místo Gymnázium Sokolov, Husitsoutěž barmanů, 3. místo
ská 2053, řš. PaedDr. Milan Hric

Lázně, 3. místo
Kytara, kategorie 1
Nikola Matoušková, ZŠ Luby, 2.
místo
Kytara-duo, kategorie 1
Tereza Procházková, Adéla Búchová,
ZUŠ Fr. Lázně, 2. místo
Akordeon, kategorie 1
Michaela Pichrtová, ZUŠ Ostrov, 2.
Umělecké soutěže
místo
Přednes poezie
Akordeon, kategorie 2
Adéla Fleková, SOŠP, Gymnázium Natálie Fišerová, ZUŠ Kraslice, 3.
a VOŠ K. Vary, Hlavní cena
místo
Wolkerův Prostějov
Akordeon, kategorie 4
Olga Tomanová, Gymnázium Ostrov, Stanislav Galba, ZUŠ Jindřicha JindřiZUŠ Ostrov, Čestné uznání
cha Cheb, 2. místo
Soubor poezie Na poslední chvíli
Akordeon, kategorie 2
ZUŠ Ostrov, Cena poroty a cena diváků Akordeonový kvartet, ZUŠ Fr. Chopina, Celostátní kolo Lázeňský pohárek
Karlovy Vary
Mar. Lázně, 2. místo
Umělecké soutěže ZUŠ
Marcela Andrlová, Stř. škola živnost.
Skladba, kategorie 2
Sokolov, soutěž cukrářů, 3. místo
Daniel Pitra, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Hry III. zimní olympiády dětí a mládeže
ČR
2008
Zlínský
kraj
Celostátní kolo Metelka Austerlitz
Šmeralova, 1. místo
Gabriela Matoušková, PČG v Karlo- Cup
Skladba, kategorie 1
Martin Kovář, Hotelová škola MariJan Klán, ZUŠ Josefa Libitského Bečov vých Varech
Snowboard, 1. místo paralelní slalom, ánské Lázně, soutěž barmanů-flair, 2.
n. Teplou, 2. místo
2. místo obří slalom,
místo
Klavír, kategorie 0
Michal Novák, ZŠ Nejdek, Karlovarská,
Tereza Horská, ZUŠ Františkovy Lázně,
klasické lyžování, 1. místo běh volná Celostátní soutěž Metelka Austerlitz
2. místo
Cup
technika, 3. místo běh klasika
Dagmar Lišenjuk, ZUŠ A. Dvořáka, Pavel Bouda, ZŠ Karlovy Vary, Kruš- Lukáš Fišer, Hotelová škola Mariánské
Lázně, soutěž barmanů-pouring test,
Karlovy Vary, 3. místo
nohorská, rychlobruslení, 2. místo na
1. místo
Violoncello, kategorie 1
500 m, 2. místo na 333 m
Vladimír Kubálek, ZUŠ Sokolov, 3. Tereza Řeháčková, SOŠP, Gymnázium Celostátní kolo Fotoakademie A007
místo
a VOŠ Karlovy Vary, alpské lyžování, 3. Alesia Shauchenka, Střední průmysloKontrabas, kategorie 1
vá škola keramická a sklářská, Karlovy
místo slalom, 3. místo obří slalom
Jindřich Kadoun, ZUŠ Františkovy Tomáš Řehořek, ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, fotografie, 1. místo
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Celostátní soutěž programátorů PilsProg
Jakub Vaník, Gymnázium Cheb, Programování, 2. místo

Předmětové soutěže II. stupně
základních škol a nižšího stupně
osmiletých gymnázií
1. místo Gymnázium Cheb, Nerudova
7; řš. RNDr.Ing. Jaroslav Kočvara
Předmětové soutěže středních škol
1. místo PČG v Karlových Varech,
Národní 25; řš. RNDr. Zdeněk Papež
Kategorie středních škol bez gymnázií
1. místo Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov,
Jednoty 1620, ředitel PaedDr. Josef
Novotný
Kategorie středních škol
1. místo Gymnázium Cheb, Nerudova
7, řš. RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara

Projekt Rozhoduj o Evropě: jak funguje jednání v Unii

Na všechny tyto otázky dává odpověď unikátní vzdělávací
projekt Rozhoduj o Evropě: Modelové zasedání Evropské rady a
Rady EU.
S projektem určeným pro studenty třetích a čtvrtých ročníků
středních škol se mohli mladí lidé
z Karlovarského kraje seznámit
v pátek 24. října na semináři v jednacím sále krajského zastupitelstva.
Semináře mají připomenout
studentům historii vzniku Evropské unie, její fungování a systém
vrcholných orgánů. Součástí akce je také představení Eurocentra sídlícího v krajské knihovně.

„Studentům škol nabízíme řadu
služeb od materiálů o Evropské
unii až po informace o možnosti
studia či práce v evropských zemích,“ uvedla vedoucí Eurocentra Kateřina Telínová.
Po ukončení cyklu regionálních seminářů se mohou zájemci
o modelové zasedání stát stálými
zástupci jedné ze sedmadvaceti
členských zemí EU. Následovat
budou přípravná jednání v Olomouci a závěrečná simulace
skutečného jednání na vrcholné
úrovni. Projekt Rozhoduj o Evropě, který realizuje sdružení
Eutis, získal záštitu Ministerstva
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Víte, jak pracují instituce Evropské unie a jak probíhají jednání na
vrcholné úrovni? Chcete se stát zástupcem vybrané členské země EU
a nahlédnout do tajů diplomacie? Jste schopní nalézt podporu pro
váš politický postoj? Dokážete vyjednat kompromis?

Seminář na krajském úřadu.

Foto archiv

školství, mládeže a tělovýchovy
Nejúspěšnější studenti, kteří
ČR, Velvyslanectví Švédska a Vel- absolvují všechny fáze projektu,
vyslanectví Spolkové republiky budou odměněni návštěvou evNěmecko.
ropských institucí v Bruselu. KÚ

www.kr-karlovarsky.cz
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ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA AŠ

nám. 17. listopadu 12, 360 05 KARLOVY VARY, tel.: 353 563 875, spskk@volny.cz, www.spskkv.cz

Hlavní 106, 352 01 Aš, telefon: 354 525 585
www.gymsos.com e-mail: gymsos@gymsos.com

Nabídka oborů k 1. září 2009:
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1. Úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou:

©¬¤¦²³¦¨ħ²©µ[¡ħħ£¦««&«¦³¶3

a) Studijní obory:
• Aplikovaná chemie
• Technologie silikátů
• Grafický design
• Užitá fotografie a média
• Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu
zaměření: • modelářství • zdobení
• Užitá malba
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Střední zemědělská škola
Karlovy Vary – DALOVICE

Den otevřených dveří:
12. prosince 2008 od 8.00 do 17.00 hodin

2. Střední odborné vzdělání s výučním listem:
• Výrobce a dekoratér keramiky
• Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla
zaměření: • keramik • keramik – modelář
zaměření: • sklář – duté a lisované
sklo
• malíř skla a keramiky
• brusič skla
• Umělecký keramik
• Keramická výroba
Termíny přijímacího řízení
Přihlášky na výtvarné obory:
do 30. 11. 2008
Talentové zkoušky výtvarných oborů:
12. a 13. 1. 2009
Přihlášky na technické obory:
do 15. 3. 2009
Den otevřených dveří proběhne dne 16. 12. 2008 od 9:00 do 17:00.

Návštěva školy je možná i mimo tento termín
po předchozí telefonické domluvě.
Případné bližší informace ráda sdělí ing. L. Kalčicová
na jednom z výše uvedených kontaktů.

SC-81520/1

otevírá pro školní rok tyto obory vzdělávání:
79-41-K/81 osmileté gymnázium
79-41-K/41 čtyřleté gymnázium
63-41-M/02 obchodní akademie
78-42-M/02 ekonomické lyceum

obor s maturitní zkouškou

AGROPODNIKÁNÍ
Uchazeči budou přijímáni na základě studijních výsledků
ze základní školy bez přijímacích zkoušek

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
4. 12. 2008 budova gymnázia 14:00 - 18:00 h
5. 12. 2008 budova obchodní akademie 8:00 - 11:00 h

SC-81547/1

SC-81539/1

Škola dále nabízí: volitelné bloky předmětů ve 4. ročníku; zahraniční praxi;
ekologické hospodaření na vlastním
školním hospodářství; výuku myslivosti
a chovu koní; bezplatné získání řidičského oprávnění B a T; internet

79-41-K/81
79-41-K/401
63-41-M/040

Dny otevřených dveří:
2. 12. 2008; 5. 2. 2009 (8–17 hodin)
353 223 129 / www.szes-dalovice.cz

Nabízíme:
Certiﬁkát ECDL
Státní zkoušky z psaní na klávesnici
Výuku 4 cizích jazyků

SC-81515/1
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 Gymnázium osmileté
 Gymnázium - všeobecné čtyřleté
 Informatika v ekonomice

Zahraniční zájezdy:
Londýn
Bad Homburg
Provence
Paříž

Ruská 355, 353 69 Mariánské Lázně; tel.: 354 624 166, fax.: 354 602 526, www.goaml.cz

SOŠ a SOU Nejdek, Husova 600

Nemusíte za školou, škola přichází za vámi

pro školní rok 2009/2O10 otevíráme obory

STŘEDOČESKÝ VYSOKOŠKOLSKÝ INSTITUT, S. R. O.

Pobočka Karlovy Vary, U Trati 70/9, 360 04 Karlovy Vary–Bohatice

nabízí v akademickém roce 2009/10 akreditovaný bakalářský studijní program:

B 6208 - EKONOMIKA A MANAGEMENT s obory:

4leté maturitní:
Nejdek, Husova 600

3leté učební obory
Karlovy Vary, Závodu Míru 144

• strojírenství
• mechanik strojů a zařízení
• veřejnosprávní činnost

• nástrojař
• zámečnické práce a údržba
• krejčí
• kuchařské práce

Nabízíme: ubytování - DM v Nejdku, aktivity pro volný čas, zapůjčení učebnic,
zajištění ochranných a pracovních potřeb.
===========================================================
Dny otevřených dveří na obou školách:
Čt- 27. 11. 2008, 9:00–15:00 hod., St. 21. 1. 2009, 8:00–17:00 hod.
So 7. 2. 2009 8:00–12:00 hod.
===========================================================
Tel.: 353 825 353 • E-mail: info@sosnejdek.cz • www.sosnejdek.cz

• Podniková ekonomika a management
• Marketing + NOVĚ SPECIALIZACE – MARKETING
LÁZEŇSKÝCH SLUŽEB • Ekonomika a management obchodu
• Akreditovaný kreditní systém platný v EU • mezinárodní
výměnné stáže studentů s dotací fondu Socrates-Erasmus
• pro studenty mimo okres Karlovy Vary ubytovací stipendium
• pro absolventy vyšších odborných škol zkrácená doba studia
• Absolventi získávají titul bakalář (ve zkratce Bc. uváděný před jménem).

SC-81512/1

¯¬ «¦¨«3

SC-81540/1
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Pro školní rok 2009/2010
nabízíme studium v následujících oborech:

b) Učňovské obory:
• Uměleckořemeslné zpracování skla
zaměření: • hutní tvarování
• broušení a rytí
• malba skla
• Uměleckořemeslné zpracování
kamene a keramiky

SC-81541/1
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GYMNÁZIUM OSTROV
Je státní škola, poskytující úplné stední vzdlání s maturitou

NABÍDKA KE STUDIU !

Školné: 19 000,- Kč/semestr(možnost požádat o splátkový kalendář)
Přijímací zkoušky: pouze organizační pohovor;
Dny otevřených dveří: 11. 11., 9. 12. 2008, 13. 1., 10. 2., 3. 3., 7. 4. 2009 nebo kdykoli po tel. domluvě

Pro školní rok 2009/2010 přijímáme žáky do těchto oborů:

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

přijme pro školní rok 2009/2010 žáky do učebních oborů:
tříleté učební obory
65-51-H/002 kuchař-číšník
23-68-H/001 automechanik
41-52-H/001 zahradník (-ce)
26-57-H/001 autoelektrikář
23-66-H/001 mechanik-opravář pro
23-51-H/001 zámečník
lesní stroje a zařízení

Čtyřleté obory s maturitní zkouškou
65-41-L/01
Gastronomie
(dříve obor Kuchař a Číšník s maturitou)
66-41-L/01
Obchodník

přednostně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:
dvouletý učební obor
69-53-E/001 práce v autoservisu

Nástavbové studium
65–41-L/504 Společné stravování
(pro absolventy oborů Kuchař a Číšník)

tříleté učební obory
41-55-E/002 opravářské práce
41-51-E/006 farmářské práce

tradice – kvalita – zkušenosti – zázemí

Obor vzdělání - dvouletý s výučním listem
• Zpracování dřeva • Čalounická výroba • Provoz společného stravování • Provoz domácnosti
Nástavbové studium navazující na tříleté obory s výučním listem –s maturitou
• Dřevařská a nábytkářská výroba– denní dvouleté studium • Dřevařská a nábytkářská výroba - dálkové tříleté studium •
Podnikání – denní dvouleté studium • Podnikání – dálkové tříleté studium
SC-81516/1

Mezi obory s maturitou a obory s výučním listem je velmi dobrá prostupnost.

SC-81513/1

Přijímací řízení pro š.r. 2009/10 :

Obor vzdělání - tříletý s výučním listem
• Cukrář – výroba • Krejčí • Mechanik dechových a bicích nástrojů • Truhlář • Čalouník • Tesař • Kuchař-číšník pro pohostinství •
Kuchař • Číšník-servírka • Prodavač – smíšené zboží • Prodavač a výrobce lahůdek • Aranžér • Kadeřnice • Umělecký truhlář

Den otevřených dveří v Sokolově je 21. 11. od 10.00 hodin v budově ředitelství školy na Šenvertu.
Den otevřených dveří v Kynšperku n. O. je 12. 12. od 10.00 hodin v budově školy a školní jídelny.

Střední odborné učiliště Toužim,
Plzeňská 330, 364 11 Toužim

Střední odborné učiliště stravování
a služeb Karlovy Vary

Obor vzdělání - čtyřletý s maturitním vysvědčením
• Informační technologie – aplikace osobních počítačů • Oděvnictví • Dřevařství • Dřevěné konstrukce • Výroba hudebních
nástrojů • Obchodně podnikatelská činnost • Kosmetička • Knihovnické a informační systémy a služby • Uměleckořemeslná
stavba hudebních nástrojů

Domovy mládeže a školní jídelny v Sokolově,Kynšperku a Kraslicích zajišťují ubytování a stravu pro žáky,
kteří jsou ze vzálenějšího místa bydliště.

SC-81517/1

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 12. 12. 2008 od 13 do 18 hod v budově školy Ondřejská 56,
Karlovy Vary prohlídka školy, informace o studiu, ukázky z odborného výcviku žáků

Vysoká škola
Karlovy Vary o.p.s.

§

T. G. Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary

Studijní program: Právní specializace

Jednoty 1620, 356 11 Sokolov
tel.: 352 603 825 • www.isste.cz • e-mail: isste@isste.cz

Studium VŠKV ukončeno titulem Bc.
Studijní obory: • právo v podnikání
• veřejná správa (zaměření kontrolní
činnost ve veřejné správě )
• sociálně právní činnost
• soudní a notářská administrativní činnost

obkladač • klempíř-stavební výroba • instalatér • malíř • montér suchých staveb • zedník
• automechanik • elektrikář • obráběč kovů • zámečník • tesař • truhlář • strojírenská
výroba (2letý)

STUDIJNÍ OBORY: (bez přijímacích zkoušek)

Forma studia:

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM: (2leté denní a 3leté dálkové)
• podnikání • elektrotechnika • provozní technika

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 21. a 22. listopadu 2008 a 9. ledna 2009

SC-81519/1

• elektrotechnika • silniční doprava • management obchodu • strojírenství • veřejnosprávní činnost • technické lyceum • mechanik strojů a zařízení • řízení jakosti ve strojírenství • mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení • pozemní stavitelství

• prezenční studium ( 3 leté )
• kombinované studium ( 4 leté )

Termíny přijímacího řízení a bližší informace o studiu lze získat na :
• VŠKV o.p.s., T.G.Masaryka 3, 360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 301 011, 353 301 012, e-mail: studijni@vskv.cz, www.vskv.cz
• VŠKV o.p.s., Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4
tel.: 244 007 435, 244 007www.kr-karlovarsky.cz
417, e-mail: studijni-praha@vskv.cz, www.vskv.cz

SC-81511/1

UČEBNÍ OBORY: (bez přijímacích zkoušek)

41-52-E/008 květinářské a aranžérské
práce

pro žáky s neukončenou ZŠ dvouleté učební obory
23-68-E/001 technické služby v autoservisu
41-52-E/010 zahradnická výroba
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 1. 11. a 29. 11. 2008 od 8.00 do 12.00 hod.

Upozorňujeme, že od 1. 9. 2009 začne škola vzdělávat dle nových školních vzdělávacích programů a na přihláškách musí být výše uvedené nové kódy oborů a názvy programů. Předpokládaná kriteria přijímacího řízení budou v listopadu 2008 zveřejněna na www stránkách školy.
Sídlo: Ondřejská 56, 360 01 Karlovy Vary, Tel.: 353 176 611, 353 176 622, 602 108 439
E-mail: info@sou-stravovani.cz, Internet: www.sou-stravovani.cz

Přihlášky posílejte na SŠŽ Sokolov, Žákovská 716 Mgr. Hana JANDÍKOVÁ, ředitelka SŠŽ Sokolov,
skola@zivnostenska-sokolov.cz, www.sszsokolov.ic.cz, tel. 352 622 765

SC-81518/1

Střední škola živnostenská Sokolov

Den otevených dveí : 10. 1. 2009

Bližší informace : www.gymostrov.cz

informace o studiu na www.souz-touzim.cz a na tel.čísle:
353312190 Ing.Richard Nykodym

SOUKROMÉ GYMNÁZIUM,
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ
ŠKOLA MÁNESOVA

Škola pro nadané
a mimořádně nadané žáky
od 5 do 18 let

Mánesova 1672, 356 05 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel. 359 807 052,
www.skolamanesova.cz

Čtyřleté gymnázium
s přírodovědným
a jazykovým zaměřením.

Co získá student na Gymnáziu Mánesova?
• kvalitní přípravu pro pokračování ve studiu přírodovědného i humanitního zaměření
• systematickou přípravu na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky
FCE/ ZMP
• účast na výzkumných, osvětových a ekologických projektech ve spolupráci s vysokoškolskými učiteli i odborníky z regionu
• nízký počet žáků ve třídách, který umožňuje individuální přístup
• individuální studijní programy pro studenty s mimořádným nadáním
Jakékoliv dotazy směřujte na vedení školy:
Mgr. Pavel Doležal – ředitel školy, tel. 605 251 111, e-mail: info@skolamanesova.cz

SC-81521/1

Kontakty: 353 231 076, 602 715 651, 312 664 784, 312 663 822,
studijni@svikladno.cz, svi.radka.kv@seznam.cz • www.svikladno.cz

SC-81510/1

pro žáky 5. i 9. tíd !
V tomto školním roce budou přijati žáci ke studiu v osmiletém
i čtyřletém oboru vzdělání. Ke studiu se mohou hlásit
nejen žáci z Ostrova a okolí, ale i z Karlových Varů.
Mezi oběma městy je velmi dobré autobusové i vlakové spojení.
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Česko-bavorský geopark vypovídá o významu historie
Dnešní doba umožňuje člověku objevovat prastará tajemství vývoje Země. Dávná historie naší planety
souvisí s geologickými procesy, které přetvářely krajinu až do podoby, jak ji známe dnes.

Tyto procesy významně ovlivňovaly a ovlivňují náš region dodnes, což nejlépe dokládají bohatá naleziště hnědého uhlí, vývěry
minerálních vod a četných plynů,
těžba nerostných surovin probíhající už od středověku nebo nejmladší vulkanismus v Čechách
činný ještě na přelomu třetihor
a čtvrtohor. A je to právě člověk,
který toto bohatství využívá ke
svému prospěchu. Lze říci, že tyto
dávné děje byly hlavními činiteli
změn ve vývoji lidské společnosti.
Projekt Česko-bavorského geoparku se snaží poukázat právě na
toto spojení dávných země-tvorných procesů a jejich vliv na kulturně-historický a hospodářský
rozvoj regionu. Hlavním cílem je
obyvatelům kraje, turistům a dalším zájemcům zprostředkovat exkurzi na geologicky či montánně
atraktivní lokality, kde by měly
být co nejširší informace o daném
místu. Než budeme mluvit o Česko-bavorském geoparku, krátce si
představíme pojem geopark.

Lidé a historie země

geologického dědictví v závislosti na trvale udržitelném regionálGeopark je hranicemi vyme- ním rozvoji.
zené území, zahrnující v sobě
geologické jevy zvláštního výEvropská rarita
znamu a skupiny geotopů, mající
Česko-bavorský geopark má
regionální i národní význam pro
geovědy a geologickou vzácnost. přeshraniční charakter, což je
V činnosti geoparku se uplatňují v Evropě ojedinělá záležitost. Jeobjekty geologického, archeolo- ho území se rozkládá na území
gického, ekologického, historic- dvou států, Česka a Německa.
Území geoparku na české straně
kého či kulturního významu.
Principem geoparku je uznání pokrývá ze dvou třetin Karlovztahu mezi lidmi a historií země varský kraj bez jeho východní
a využití znalostí pro hospodářský části (Doupovských hor, Žluticka
rozvoj území, především prostřed- a Toužimska), na jihu jeho plocha
nictvím takzvaného geoturismu. pokračuje do Plzeňského kraje
K tomu se využívá spolupráce me- (severní část okresu Tachov).
V Německu, přesněji v Bavorzi geoparkem, místní samosprávou, podnikatelskými subjekty sku, je území geoparku vymezeno čtyřmi takzvanými Landa dalšími zájmovými skupinami.
Kromě výše uvedených cílů kreisy, okresy měst Wunsiedel,
přispívá k všeobecné povědo- Neustadt/Waldnaab, Bayreuth
mosti a vzdělávání v oblasti ge- a Tirschenreuth. Každé z těchto
ovědních a přírodních disciplín, tří území má svůj management,
přispívá k šíření osvěty mezi který řídí činnosti geoparku.
Historie Česko-bavorského geobyvateli a turisty, k pochopení
přírodního prostředí, k ochraně oparku sahá do roku 2000, kdy po
konferenci ve španělském Molinos, kde byl definován statut evropského geoparku a založena síť
evropských geoparků, přišli pracovníci hlubinného vrtu u Windischechenbachu s návrhem založit přeshraniční geopark.

Do hry vstupuje kraj
Tento záměr dostal konkrétní
podobu po vzniku krajů v roce
2002 a dne 25. června 2003 hejtmani Karlovarského a Plzeňského
kraje společně se zemskými rady všech čtyř bavorských okresů
(Landkreisů) podepsali společné
prohlášení o přeshraniční spolu-

Železná hůrka – sopka na česko-bavorské hranici

práci s cílem vyhlášení mezinárodního Česko-bavorského geoparku.
Na karlovarské straně se řízení geoparku ujala Nadace Georgia Agricoly. V roce 2004 zadala
vypracování rozsáhlé studie proveditelnosti k vytvoření koncepce
základní infrastruktury v karlovarské části Česko-bavorského geoparku. V roce 2005 Česko-bavorský geopark přejímá Karlovarský
kraj a tuto studii předkládá v rámci
žádosti o Evropské peníze ze Společného regionálního operačního
programu. Tato žádost neprošla
hodnocením, což vedlo k rozpadu
kompletního projektu na dílčí části,
které se postupem času realizují
a budou realizovat.

Vošnov – SOOS
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inzerce

25 let tradice
nás řadí na
1. m ísto
v Evropě
v poskytování
úvěrů po telefonu

SIMPLY CLEVER

Kód: KKR846

800 520 520
www.cofidis.cz

Kontaktujte nás zdarma 24 h denně
pro více informací

Svoboda pro vaše plány

Půjčka COFIDIS
Vás poslechne
na slovo
Kdykoliv můžete měnit
výši splátek.

ŠkodaFabia

ŠkodaRoomster

Nová ŠkodaOctavia

od
od

od

od

229 900 K

229 900 K

229 900 K

ŠkodaFabia

ŠkodaRoomster

Nová ŠkodaOctavia

Za neuvitelnou cenu te mžete mít vz
Fabia s ABS, tymi airbagy a další výbavou.
A navíc jsou tu akní balíky „Plus“ jen
za 10 000 K: nap. pro verzi Classic klimatizace a centrální zamykání.

Nevšední design te provázejí i svží ceny.
Každý Roomster má ABS, tyi airbagy, denní
svícení, VarioFlex (variabilní systém zadních
sedadel), funkní paket aj. Nechybí ani
balíky „Plus“, nap. pro základní verzi klimatizace, el. ovládání oken vpedu a centrální
zamykání jen za 10 000 K.

Nejen výhodnjší ceny, ale i bohatou
základní výbavu – to pináší nová Octavia.
Nap. verze Classic obsahuje el. ovládání
oken vpedu, vyhívaná a el. ovládaná zrcátka, denní svícení, ESP a hlavové airbagy.
A v balíku „Plus“ je za pouhých 10 000 K
klimatizace.

Chcete-li získat informace o celé jedinené nabídce,
navštivte nás co nejdíve. Tšíme se na Vás.

Kombinovaná spoteba a emise CO2 voz Fabia,
Roomster a Octavia: 4,1–7,7 l/100 km, 109–180 g/km

Informujte se ihned u zde uvedených autorizovaných prodejc voz Škoda:

■ Nenáročná půjčka

Chodov 357 35
AUTO SAEL s.r.o.
Karlovarská 140
Tel.: 352 666 987
Fax: 352 665 795
e-mail: prodej.chodov@sael.cz
www.sael.cz

■ Chytrá půjčka

– za její vyřízení ani vedení
neplatíte nic
– předčasné splacení zcela zdarma

– přinese Vám obratem až 150 000 Kč
– umí Vás pojistit proti neschopnosti
splácet

■ Poslušná půjčka
– na Váš povel kdykoliv změní
výši splátek
– doba splácení je zcela na Vás

Splátky od

399 Kč

Výše úvěru
například

10 000 Kč

20 000 Kč

40 000 Kč

60 000 Kč

80 000 Kč

100 000 Kč

120 000 Kč

150 000 Kč

Minimální měsíční
splátka od

399 Kč

799 Kč

1 200 Kč

1 800 Kč

2 400 Kč

3 000 Kč

3 600 Kč

4 500 Kč

Sokolov 356 05
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Křižíkova 1624
Tel.: 352 621 059
Fax: 352 350 920
e-mail: skoda@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

Cheb 350 02
AUTO SAEL s.r.o.
Truhlářská 14
Tel.: 354 431 551-2
Fax: 354 438 830
e-mail: prodej.cheb@sael.cz
www.sael.cz

RPSN od 15,9 % dle výše úvěru

SC-80878/5

COF Pes Karlovar 141x217.indd 1

Cheb 350 02
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Pražská 159/50
Tel. : 354 547 830
Fax: 354 547 833
e-mail: skoda.cheb@autoschoner.cz
www.autoschoner.cz

Karlovy Vary – Bohatice 360 04
CARS BAD, s.r.o.
Jáchymovská 53
Tel.: 355 329 831, 833, 835
Fax: 355 329 810
e-mail: carsbad@carsbad.cz
www.carsbad.cz

Karlovy Vary – Tašovice 360 01
Manfred Schöner – AUTOSERVIS
Česká 225
Tel.: 353 361 710
Fax : 353 361 719
e-mail: autoschoner.kv@volny.cz
www.autoschoner.cz

Mariánské Lázně 353 01
Václav Červený – prodej – servis
Hlavní 384
Tel./fax: 354 625 422
e-mail: info@autocerveny.cz
www.autocerveny.cz

SC-81525/1

4.11.2008 18:10:48

www.kr-karlovarsky.cz
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Firma kraje

Firma, která k nám (nejen) dováží čaj a tabák
Společnost Velta Plus EU, s. r. o., působí na českém trhu od roku 1995. Během této doby se stala jednou z největších firem v České republice zabývajících se výrobou, dovozem a prodejem tabákových
výrobků a čajů. Obrat z činnosti společnosti za rok 2007 přesáhl 6,2 miliardy korun. To jí opětovně
zajistilo umístění v žebříku Top 50 obchodů ČR, tentokrát s posunem dokonce na 15. místo (16. místo
za rok 2006). Počet pracovníků společnosti v současné době dosahuje 120 osob. Společnost sídlí ve
Staré Roli, v ulici Závodu míru.

U sídla Velty ve Staré Roli.

plňkového sortimentu, působící
na trhu již od roku 1995.
Našimi zákazníky jsou velkoobchodní distributoři a také provozovny typu tabák - tisk, kiosky,
potraviny, večerky, smíšená zbo- jsme investovali do pořízení nejží, herny, bary, hotely, restaura- modernějších výrobních strojů
a produktových linek na zprace a další.
cování a výrobu tabáků a jejich
Investice do budoucnosti balení. V témže roce jsme získali
certifikaci ISO, IFS (InternatioV Dalovicích u Karlových Va- nal Food Standard) a bio produkrů se nacházejí výrobní provo- ce ve výrobě čajů.
zy produkce čajů a tabákových
Společnost Velta Plus EU se
produktů. V průběhu roku 2007 však nezabývá jen obchodová-

ním. Myslí i na sport a kulturu
a další sociálně prospěšné aktivity, jež podporuje a napomáhá
k jejich zajišťování a fungování.
Např. již třetí sezonu jsme hlavním partnerem HC Energie Karlovy Vary – jak týmu A hrajícího
extraligu ledního hokeje, tak i jejích dorosteneckých týmů. Aktivně spolupracujeme i s nadací
Naděje, dětskými domovy, sportovními týmy a jinými společensky prospěšnými a regionálními
organizacemi.
RED

Foto archiv

Společnost Velta Plus EU za- výběr těch nejkvalitnějších čajoměřuje své aktivity na tři hlavní vých lístků. Ovocné čaje vyrábíoblasti.
me z jednotlivě vybíraných surovin té nejlepší kvality, ze kterých
Čaj a čajové suroviny připravujeme směsi pro výrobu
jednotlivých druhů. Dokladem
První z nich je výroba a prodej toho, že kvalita je pro nás opravčaje, čajových směsí a čajových du důležitá, je udělení ISO certisurovin VELTA TEA. Od zave- fikace, certifikace IFS a dokonce
dení značky na trh v roce 2003 i certifikace bio výrobce.
rozšiřujeme produktovou řadu
Díky vlastním recepturám mía v současnosti dosahuje šíře chání čajů jsme schopni vyrobit
sortimentu čajových produktů jedinečné příchuti a zákazníkům
přes 80 druhů. V nabídce jsou nabídnout čaj švestkový, s kačaje zelené, černé, ovocné, by- ramelem a čokoládou či čaje
linné, porcované i sypané. No- netradičních názvů Tropical Day
vinkou jsou kvetoucí čaje a čaje a Sweet Dream.
v kvalitě bio – www.veltatea.cz.
Výše zmíněné skutečnosti přiU čajů značky Velta Tea je spěly k tomu, že jsme se stakladen velký důraz na kvalitu. li dodavateli privátních značek
Suroviny pro výrobu černých některých obchodních řetězců
a zelených čajů dovážíme přímo a dodavatelem suroviny i na zaz Asie, kde provádíme pečlivý hraniční trhy.

U svých produktů klademe
velký důraz na vysokou kvalitu
za příznivou cenu, kterou také
nejvíce oceňují zákazníci.

Tabák
Výroba, dovoz a prodej cigaretových tabáků a kuřáckých potřeb (plniček, dutinek a zapalovačů značky Velta) pod značkou
Velta Tobacco.
Velkoobchodní činnost – především s tabákovými výrobky,
kuřáckými potřebami, nápoji,
cukrovinkami, slaným pečivem,
ceninami, telefonními kartami
a dalším sortimentem – www.
veltaplustobacco.cz.
Velta Plus EU je významný
velkoobchodní distributor a dovozce tabákových výrobků, kuřáckých potřeb a ostatního do-

Dalovický výrobní závod.

Foto archiv

Silnice z Hroznětína funguje Svátek stavebnictví a architektury
Kontrolní den, který provedli v polovině října zástupci kraje na run, z toho je 85 procent pokryto
Hlavním posláním Dnů stavirekonstruované silnici II/221 mezi Hroznětínem a Merklínem, uká- dotací z Evropské unie,“ upřesnil telství a architektury je vyvolání
zal, že stavba probíhá bez problémů.
odstupující hejtman Josef Pavel. zájmu veřejnosti o aktuální proble-

Silnice tvoří spojnici mezi Karlovarským krajem a sousedním
Německem, proto bylo zapotřebí vyřešit špatný stav vozovky,
odvodnění a zvýšit bezpečnost

provozu na této komunikaci. Finance na rekonstrukci kraj získal především z Regionálního
operačního programu. „Celkové
náklady jsou asi 47 milionů ko-

Dalších 3,5 milionu korun bude
poskytnuto ze státního rozpočtu
a 3,6 milionu korun uhradí kraj.
Obec Merklín zafinancovala mimo jiné úpravu chodníků.
Se stavbou silničáři začali na
počátku května. Úsek silnice
v délce necelých dvou kilometrů
museli rozšířit. „Proto bylo zapotřebí vystavět nové opěrné zdi
a rekonstruovat stávající v délce 360 metrů, v blízkosti říčky
Bystřice,“ uvedl ředitel Krajské
správy a údržby silnic Petr Želechovský.
Staré vrstvy vozovky byly odstraněny a odvodnění silnice prošlo rekonstrukcí. Součástí stavby
byla také rekonstrukce mostu
v Merklíně a vybudování nových
autobusových zastávek.

matiku stavebnictví a propagace
stavebnictví jako učebního oboru
budoucnosti. Akce, o níž organizátoři předpokládají, že založí novou
tradici, se uskutečnila 18. října.
Záštitu nad ní převzal předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka.

Může se stát, že se za chvíli staneme zemí, kde budou zastoupena
všechna možná humanitní vzdělání, ale budou chybět lidé potřební
pro tento obor. Firmy se chlubí,
jaké mají velké investiční zakázky,
přitom ale pracovní síly dovážejí.
Zapomnělo se na to, že zedničina
„Nedostatek učňů a vysokoškoláků patřila u nás k obrovským tradiKÚ
ve stavebnictví je základní problém. cím,“ řekl Sobotka.

Kraj otevřel průtah Kraslicemi
V polovině října byla zakončena druhá, předposlední etapa rekon- končena v loňském roce a kraj
strukce silnice II/210 v Kraslicích.
na ni vynaložil ze svého rozpočtu

KÚ

Opěrná zeď v Oloví znovu stojí
Náročnou rekonstrukci má za sebou silnice III. třídy v Oloví, kde bylo zapotřebí zajistit nestabilní svah,
který ohrožoval provoz na komunikaci v obci a negativně ovlivňoval bezpečný průjezd automobilů.

Vzhledem k tomu, že se jedná
o průtah městem, který spojuje
Kraslice s Německem, bylo zapotřebí zklidnit dopravu v místě a zvýšit bezpečnost provozu.

„Nepočítáme s tím, že by na
silnici, opravené za miliony korun, jezdily těžké kamiony,“ řekl
odstupující hejtman Josef Pavel.
První etapa průtahu byla do-

téměř 14 milionů korun. Letošní
druhá etapa s evropskou dotací přišla na 42,9 milionu korun
a v příštím roce kraj plánuje třetí
část za více než 7 milionů korun.
Příspěvek v rámci Regionálního
operačního programu činí pro
tento rok 85 procent nákladů.
Stavba druhé etapy byla zahájena v polovině dubna, kdy byly
v 1,7 kilometru dlouhém úseku
odstraněny nevyhovující vrstvy
vozovky a silnice byla rozšířena.
Součástí prací bylo nové odvodnění a silničáři také na místě
provedli rekonstrukci mostu.
Stavební práce na příjezdu
od Sokolova probíhaly pouze za
částečné uzavírky, stavební práce v druhém úseku od kostela
v Kraslicích po křižovatku se
silnicí na obec Bublava byly prováděny za úplné uzavírky silnice.
V příštím roce se rekonstrukce
bude týkat zhruba 800 metrů
KÚ
dlouhého úseku silnice.

Blatná–Potůčky byla dokončena dříve
Práce na úseku silnice II/221 v délce 1,2 kilometru tvoří součást celkové rekonstrukce komunikace
mezi obcemi Horní Blatná a Potůčky, jejíž předchozí etapy probíhaly v letech 2006 a 2007.

Kraji se podařilo ze státních
prostředků zajistit více než 23
milionů korun na provedení stavebních prací. Bylo nutné vyměnit vozovkové vrstvy a doplnit v
některých místech úsek o opěrné zdi. Stavba 390 metrů dlouhé
části komunikace včetně 8 opěrných zdí navazuje na prováděnou
rekonstrukci tří na sebe navazujících mostů v Oloví, která je re-

alizována v rámci Regionálního
operačního programu.
Všechny mosty už byly ve velmi špatném technickém stavu a
jejich šířka neumožňovala vést
po mostech chodníky. „Rekonstrukce mostů bude stát celkem
15,9 milionu korun, z toho 85
procent nákladů pokryje dotace
z Evropské unie,“vupřesnil odstupující hejtman Josef Pavel.

Zvláštní pozornost si během
rekonstrukce zasloužil jeden z
mostů, který překlenuje řeku
Svatavu a pochází z roku 1912.
Byť není památkově chráněn,
v naší zemi jsou jen asi tři objekty podobného typu. Práce na
mostech začaly v červnu a do
finále by měly dospět na konci
října.
KÚ

„Projekt jsme plánovali jednak
s ohledem na otevření přeshraničního spojení Potůčky–Johanngeorgenstadt pro vozidla do 3,5
tuny, ale také proto, aby měla
vozovka skutečně parametry silnice II. třídy a bezpečně se tam
mohla míjet běžná vozidla i vozy
provádějící zimní údržbu,“ uvedl
odstupující hejtman Josef Pavel.
Stavba, která probíhala od za- řilo se ji zrealizovat o dva týdny
čátku června, měla být dokonče- dříve. „Stavba přišla celkově na
na poslední říjnový den, ale poda- necelých 26 milionů korun včet-

www.kr-karlovarsky.cz

ně realizace čtyř opěrných zdí,“
doplnil ředitel Krajské správy
a údržby silnic Petr Želechovský.
Součástí rekonstrukce bylo také statické zajištění stability silničního tělesa pomocí vrtaných
mikropilot ukončených železobetonovým trámcem a opatřených
záchytným bezpečnostním zařízením. Bylo rovněž nutné upravit
odvodňovací systém a krajnice
a doplnit bezpečnostní prvky.
KÚ
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Program Krajského muzea Karlovarského kraje, p. o.
Muzeum Cheb

Muzeum Horní Slavkov

Chebský hrad – uzavřen

nám. Krále Jiřího z Poděbrad
493/4, 350 01 Cheb
tel. 354 400 620, fax 354 422 292
e-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz
www.kmkk.cz, www.muzeumcheb.cz
expoziční budova: nám. Krále Jiřího
z Poděbrad 3, tel. 354 400 620

KULTURNÍ PŘEHLED
NA MĚSÍC PROSINEC 2008
STÁLÁ EXPOZICE:
Uměleckohistorická expozice: valdštejnské
památky, uměleckohistorické sbírky, dějiny města Chebu a Chebska doplněné
20 minutovým filmem o historii a současnosti Chebu
Valdštejnská obrazárna: možnost pořádání
koncertů, společenských setkání, seminářů, svateb atd. pro širší veřejnost
Valdštejnův úmrtní pokoj: možnost zprostředkování inscenace Zavraždění Albrechta z Valdštejna v podání skupiny historického a divadelního šermu RECTUS
Chebsko poklidné i bouřlivé
- expozice dějin Chebska 19. a 20. století
Lapidárium
Výstavy a doprovodné akce:
Proměny věží kostela sv. Mikuláše v Chebu v obrazech (výstava je součástí expozičního okruhu)
Výstava: Velká válka aneb konec zlatého
věku (90. výročí konce první světové
války si KMKK připomene výstavou, kde
hlavními tématy jsou předválečné a válečné události s následnými celosvětovými
následky, do 4. 1. 2009)
Advent v muzeu - celodenní akce ve
všech prostorách chebského muzea (vánoční jarmark, program pro celou rodinu, prodej vánočního zboží, cukroví aj.,
6. 12. 2008 – 9.00–17.00 hod.)
BADATELSKÉ SLUŽBY (regionální badatelské centrum KMKK, Muzea Cheb)
Každé pondělí od 8 do 18 hod. a středa od
8 do 16 hod.
Otvírací doba muzea denně mimo pondělí
a úterý 9.00–12.30 a 13.00–17.00

PROVOZ EXPOZICE
V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH
22. 12.–28. 12. 2008
PO, ÚT 22.–23. 12. zavřeno
ST 24. 12. zavřeno
ČT, PÁ, SO, NE 25.–28. 12. otevřeno
29. 12. 2008–4. 1. 2009
PO, ÚT 29.–30. zavřeno
ST Silvestr 31. 12. otevřeno 9:00–12:30
ČT 1. 1. 09 zavřeno
PÁ, SO, NE 2.–4. 2009 otevřeno
5. 1.–28. 2. 2009 zavřeno

Pluhova 211, tel. 352 688 130
Zámecká 1, tel. 352 324 021,
otevřeno: St–Ne 9–12 a 13–17 hod.,
e-mail: muzeum@muzeum-sokolov.cz vstupné: dospělí 30,- a děti 15,- Kč
otevřeno: St–Ne 9–12 a 13–17 hod.,
vstupné: dospělí 30,- a děti 15,- Kč Expozice muzea - dějiny města, hornické
památky, těžba uranu, cínařství, produkce
Stálá expozice - příroda, historie a hor- porcelánu, Chráněná krajinná oblast Slavnictví Sokolovska. Středověké a novově- kovský les, dějiny architektury města, čerké dějiny regionu, archeologie, církevní ná kuchyně, historie a část vybavení špitálumění 17.–19. století, etnografie, nejstarší ního kostela sv. Anny v Horním Slavkově
porcelánka v Čechách a pamětní síň konVýstavy:
centračního tábora ve Svatavě
ZŠ praktická a ZŠ speciální Horní Slavkov
Výstavy:
vernisáž: 26. 11. 2008 v 17.00 hod.
28. 9. 2008–30. 11. Mgr. Romana Berano- termín: 27. 11.–4. 1. 2009 otevřeno
vá: SOKOLOVSKÉ OSMIČKY /výstava
přibližuje události spojené s městem a s Otevírací doba v době vánočních svátků:
1. 12.–21. 12. otevřeno
letopočty zakončenými osmičkou.
28. 9. 2008–30. 11. NOVODOBÉ OS- 22. 12.–1. 1. 2009 zavřeno
TROSTŘELECKÉ TERČE
Ukázka bohaté historie ostrostřeleckých
Muzeum Karlovy Vary
jednotek v našich zemích.
6. 12.–4. 1. 2009 Kouzlo Vánočního času Pod Jelením skokem 393/32, 360
01 Karlovy Vary tel.: 353 224433,
ZUŠ Sokolov
5. 12. 2008 – Sokolovský Advent od 17.00 353 224 434,
e-mail: sekretariat@kvmuz.cz,
hod.
Přednášky:
K. Wolf - Peru -Machu Picchu a život v Muzeum Nová louka 23, Karlovy Vary, tel.
353 226 253,2 otevřeno: Út– Ne 9–12 a 13–
horách
17 h, vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 15,- Kč
Termín: 11. 12. 2008 v 17.00 hod.



leden-únor 09 zavřeno

Muzeum Sokolov

Muzeum Jáchymov
Královská mincovna, nám. Republiky 37, tel. 353 811 695,
736 754 831, otevřeno: Út – Ne
9 – 12 a 13 – 17 hodin, vstupné:
dospělí 40,- Kč, děti 20,- Kč.
Stálá expozice: historie regionu, příroda
Jáchymovska, archeologické nálezy, historie dolování, latinská knihovna, renesanční sklepy, lapidárium prvků z renesančních domů.
Rozšířená expozice: nové výstavní sály
s národopisem v Krušnohoří a dobovou
lékařskou ordinací
Provozní doba v zimních měsících: normální provoz do 14. 12. 2008
zavřeno do 25. 12.
otevřeno 26.–28. 12.
zavřeno do 1. 1. 09
otevřeno 2.–11. 1. 09
zavřeno do 31. 1. 09
od února normální běžný provoz

Muzeum Nejdek

náměstí Karla IV. 238, tel.
353 925 702, otevřeno: St– Ne
8.30–12 a 13–16.30 hodin, vstupStálá expozice: historie regionu a města né: dospělí 20,- a děti 10,- Kč
OTEVÍRACÍ DOBA
Karlovy Vary, příroda Karlovarska, dějiny
karlovarského lázeňství, karlovarská ře- Stálá expozice: Národopisné sbírky
V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
z Nejdecka a Krušnohoří.
mesla, porcelán, sklo.
24. 12. 2008 zavřeno
Výstavy:
25. 12–28. 12. otevřeno
Výstavy:
150. let Nejdecké křížové cesty
29. 12. 2008–1. 1. 2009 zavřeno
Historie české stavebnice Merkur
9. října–9. listopadu 2008
Výstava je věnována fenoménu jedné z
nejznámějších dětských stavebnic - Mer- 6. 12.–14. 12. 2008 otevřeno
Hornické muzeum Krásno
do konce února 2009 zavřeno
kuru
Cínová 408, tel. 352 688 740
termín 16. 10.–31. 12. 2008
otevřeno: St–Ne 9–12 a 13–17 hod., Provozní doba v zimních měsících:
Muzeum Horní Blatná
do 31. 10. 2008 vstupné: dospělí
normální provoz do 23. 12. 2008
Bezručova 127, tel. 353 892 000,
30,- Kč, děti 15,- Kč
24.–26. 12 zavřeno
775 971 322, otevřeno: lichý týden
27.–30. 12. otevřeno
1. 11.–30. 11. 2008 otevřeno So–Ne
St–Pá 9.30–15 hodin, sudý týden
31. 12.–1. 1. zavřeno
13. 12. 2008 Krásenský advent od 14.00 2.–4. 1. 09 otevřeno
St–Pá 14–18 hodin, So–Ne 9–12 a
hod.
14–17 hodin, po telefonické domlu7. 1.–11. 1. 09 otevřeno
1. 12.–28. 2. 2009 uzavřeno
vě kdykoliv, vstupné: dospělí 20,-Kč,
děti 10,- Kč
Muzeum Zlatý klíč
Expozice muzea – těžní parní stroj z dolu
Stálá expozice: těžba cínu v západním
Marie v Královském Poříčí z roku 1897 Lázeňská 3, Karlovy Vary, tel.
a historie hnědouhelného hornictví na 353 223 888, otevřeno: St–Ne 9–12 Krušnohoří, dějiny Hornoblatenska. Muzeum je součástí naučné stezky Vlčí jámy.
Sokolovsku, ukázky mineralogické sbírky a 13–17 hodin, vstupné: dospělí
20,- Kč, děti 10,- Kč
Provoz v zimních měsících nezměněn,
ze Slavkovského lesa
funguje na zazvonění.
Areál cínového dolu Vilém – důlní povr- Stálá expozice: atmosféra Karlových Varů
chová kolejová doprava rozchodu 900 na přelomu 19. a 20. století v obrazech
Muzeum Žlutice
mm, vozový park o rozchodu 450 a 600 Wilhelma Gauseho.
Velké nám. 1, tel. 353 393 357,
mm užívaný v rudných a uhelných do739 204 982, otevřeno: St–Ne 9–12
lech, modely historických důlních strojů Výstavy:
Dějiny udatného českého národa a pár a 13–17 hodin, vstupné: dospělí
podle G. Agricoly a ukázka štoly
bezvýznamných světových událostí – obří 20,- Kč, děti 10,- Kč
leporelo Lucie Seifertové
Výstavy:
Stálá expozice: dějiny města a okolí, vězWilli Russ (1888–1974) – výstava o životě vernisáž: 12. 11. 2008 v 17 hod.
nice s hrdelním právem v minulosti. HisProvozní doba v zimních měsících:
a díle významného krásenského rodáka
torické podzemí města, lapidárium.
do 23. 12. 08 otevřeno
Muzeum plný provoz do 31. 10. 2008
Provoz uzavřen do konce dubna 2009.
24.–25. 12. zavřeno
26.–30. 12. otevřeno

Krajská knihovna Karlovy Vary
Pro veřejnost
Společenský sál Dvory:
2. 12. od 17:00
„Staré a památné stromy Chebska“
– třetí část z cyklu RNDr. Jaroslava
Michálka, vstupné 40 Kč
10. 12. od 17:00
„Genius loci západočeských lázní“,
představení knihy autorů Stanislava Burachoviče a Marie Holečkové.
Křest knihy, autogramiáda a beseda

Krajská knihovna soutěží s Arturem

8. 12. 2008 13:00
EVROPSKÝ DEN – ŘECKO
Není úplně běžné, aby knihovKrajská knihovna spolu s doda- Self-Checku i samotnou soutěží
Pro děti od 6 do 10 let. Čtení autorů
dané země, výtvarná dílna, tradice, ny nabízely svým uživatelům vatelem tohoto zařízení, firmou informační tabule. Čtenář si knihy
komfort nejmodernějších knihov- 3M, připravila soutěž Artur – váš na Self-Checku načte, vytiskne si
kultura, soutěže.

nických zařízení. Krajská knihovna Karlovy Vary však nabízí čtenářům hned dvě. Jednak v České
republice zcela unikátní přístroj
na vracení knih mimo budovu
Studijní oddělení Lidická:
knihovny Bibliobox Herbie, ale
1., 8., 15. 12. 14:00¨
A-klub Dvory:
PONDĚLNÍ HRÁTKY PRO DĚTI také výborného pomocníka při
4., 11., 18. 12. Herní klub
opačném procesu, a sice samo„Kvízy“
Pro zájemce o hraní strategických,
obslužný výpůjční systém Selflogických a společenských desko- Pro zájemce o anglický jazyk
Check.
vých, od 15:00 her. Chytrá zábava pro
každého od 15 let, horní věková hranice není omezena. Dětské verze her
jsou k dispozici v Dětském oddělení

11. 12. 2008 13:00
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – předvánoční
turnaj

elektronický knihovník, která trvá
od 3. 11. do 15. 12. 2008. Návštěvníci nemusí stát ve frontě, mohou
si knihy načíst do svého konta
sami. Knihovnice se tak mohou
více věnovat uživatelům knihovny,
jejich dotazům a přáním.
U hlavního vchodu do knihovny, ale i při východu z půjčovny,
seznamují návštěvníky s použitím

seznam půjčených knih a ten vhodí do připravené losovací nádoby.
A pak už nezbývá než se těšit,
zda bude vylosován a získá jednu
ze tří cen, které do soutěže věnovala firma 3M.
Cena za 1. místo: flash disk 2G,
cena za 2. místo reflexní výplň do
drátů jízdního kola, cena za 3. místo sada kancelářských potřeb 3M.

Reading group:
9. 12. 2008 17:30
Dalším rozšířením služeb je příOdd. pro nevidomé – Lesley Gleister
stup
k elektronickým časopisům
„As Far As You Can Go“ cyklus čtení
Stále více čtenářů vyhledává požadovaného titulu a o tom, zda (zejména v angličtině). Vyhledávat je
z britské literatury, lektor Martina
Appeltauerová. Zájemci se mohou v elektronickém katalogu knihovny je kniha právě k dispozici nebo je nyní můžete podle různých hledisek
přes internet a využívá dalších on- půjčená. Pokud je půjčená, je možné přímo v katalogu knihovny. Vybrapřihlašovat i v průběhu cyklu.

Výstavy – Kavárna Dvory:
1. 12.–5. 1. 2009
Výstava paličkované krajky „Barva
v krajce“ (1.12.08 ve 14:00 ukázky Britský filmový klub:
paličkování v hale knihovny)
16. 12. 2008 17:00
1. 12. 08 16:30 vernisáž výstavy
Sál – „Oliver!“ (1968) komedie/
muzikál Británie, režie Carol Reed,
Studijní oddělení Lidická:
hrají Ron Moody, Oliver Reed, Mark
6. 11.–31. 12.
„Paličkované obrázky Boženy Kory- Lester. Pro registrované čtenáře
knihovny. Vstup zdarma.
tové“ – výstava
paličkované krajky.
Pro seniory
Pro děti
Studijní oddělení Lidická:
Dětské oddělení Dvory:
4. 12. 2008 10:00
4. 12. 2008 13:00
Literární klub pro seniory – vánoční
DEN PLNÝ SOUTĚŽÍ – soutěž věno- vystoupení mateřské školy + výroba
vaná literatuře „Pyramida“
Betlému

Co nového v knihovně

line služeb „na dálku“. Je to logické,
knihovna stojí na kraji města a našimi čtenáři nejsou jen děti a senioři,
jsou to zejména lidé v produktivním
věku. Proto je obdivuhodné (a my
si toho velmi považujeme), že se
k nám do knihovny vypraví, knihy
čtou a ještě většinou stíhají výpůjční
lhůty. Snažíme se vám – našim čtenářům – vyjít vstříc a on-line služby
rozšiřovat, usnadnit je a zpříjemnit.
Jedním z kroků je úprava nastavení katalogu. Novinkou je vystavení
obálek knih u záznamu knihy, informace o umístění a počtu exemplářů

si ji rezervovat pomocí tlačítka „objednat“. U záznamu dokumentu je
také uveden piktogram, který označuje druh dokumentu – zda se jedná
o knihu, časopis, CD.
V zápatí katalogu je již funkční
záložka DOPORUČUJEME, ve které najdete záznamy nejvíce půjčovaných a rezervovaných knih, časopisů, cédéček a dalších dokumentů.
Pokud čtenáři budou vkládat svá
hodnocení a doporučení, budou generována i tato data. V záložce je
k náhledu i přehled nejčastěji vyhledávaných slov.

www.kr-karlovarsky.cz

Kontakty
na Krajský úřad

né časopisy jsou vám k dispozici;
vzhledem k tomu, že jde o licencované zdroje, jsou plné texty dostupné z počítačů v knihovně. Jedná
se např. o časopis Nature, National
Geographic, Physical Therapy, The
Economist, Rolling Stone a stovky
dalších – odborných i populárních.
On-line služby budeme průběžně
upravovat dál a přivítáme i vaše náměty – můžete je posílat na adresu
knihovna@knihovnakv.cz. Podrobnější informace najdete na www.
knihovna.kvary.cz.
JITKA BANZETOVÁ, KKKV

Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Úřední hodiny: Po, St 800–1700
Út, Čt 800–1500, Pá 800–1400
(po předchozí domluvě)
E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz
Telefon: 353 502 111
tel.: 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)



ředitel Krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek
tel.: 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz



Zástupce ředitele Krajského úřadu,
vedoucí odboru stavební úřad
Mgr. Lubomír Novotný
tel.: 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz



pověřen zastupováním vedoucí
odboru správních agend a dozoru,
krajský živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějček, tel: 353 502 469,
daniel.matejcek@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru kancelář hejtmana
Ing. Lydie Stráská
tel.: 353 502 141
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru
kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová
tel.: 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda
tel.: 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru kontroly
Mgr. Jaromír Kruták
tel.: 353 502 466
jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz



vedoucí ekonomického odboru
Ing.Dagmar Divišová
tel.: 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz



vedoucí majetkoprávního odboru
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
tel.: 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru investic
a grantových schémat
Ing. Radek Havlan
tel.: 353 502 432
radek.havlan@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
Mgr. Vladimír Malý
tel.: 353502461
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil
tel.: 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká
tel.: 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru školství,
mládeže a tělovýchovy
Ing. Martina Klánová
tel: 353 502 443
martina.klanova@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu
Jan Prudík
tel.: 353 502 230
jan.prudik@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru sociálních věcí
Ing. Stanislava Správková
tel.: 353 502 246
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
tel.: 353 502 420
joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru vnitřních záležitostí
Bc. Miroslav Očenášek
tel.: 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz



vedoucí odboru informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel.: 353 502 363
ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz



vedoucí oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová
pověřená zastupováním
vedoucího oddělení
tel.: 353 502 460
drahomira.stefanovicova
@kr-karlovarsky.cz
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Hejtmanský mobil vyhrály v letošním roce dívky O památných stromech
Předáním mobilů a dalších cen
vyvrcholil 7. ročník soutěže O
hejtmanský mobil, do níž se letos
přihlásilo 20 dětí, z toho 13 výtvarníků a sedm fotografů. Jejich dílka
na téma Místo s tajemstvím ovšem
k úspěchu v soutěži zdaleka nestačila. Všichni účastníci museli najít
prostřednictvím informačního portálu Karlovarského kraje odpověď
na 10 soutěžních otázek. „Jsem rád,
že díky soutěži se děti i rodiče mohou blíže seznámit s internetovými
stránkami kraje a načerpat z nich
zajímavé poznatky,“ uvedl odstupující hejtman Josef Pavel.
Nejlepší fotografkou soutěže byla
vyhlášena dvanáctiletá Jana Jirásková. Za výtvarné zpracování kresby
Skála skřítků se držitelkou hejtmanského mobilu stala teprve devítiletá
Radka Janků. „Je to můj úplně první
mobil,“ svěřila se nadšená malířka,
která navštěvuje výtvarný obor základní umělecké školy a v její zálibě
ji vede maminka. Seznam oceněných účastníků soutěže najdete na
stránkách kraje společně s jejich
soutěžními příspěvky.
KÚ

Radka Janků (9) přebírá mobilní
telefon od hejtmana Josefa Pavla.

Karlovarský kraj připravil pro
zájemce o přírodu a životní prostředí obsáhlou publikaci Památné stromy Karlovarského kraje,
věnovanou všem milovníkům
stromů. Reprezentativní fotografii každého stromu doplnil odborný popis. Kromě stávajících,
zákonem chráněných památných
stromů v ní bude mít čtenář možnost nalézt i stromy, u kterých se
o vyhlášení za památné stromy
teprve uvažuje.
Součástí publikace je přehled-

Foto archiv

Ocenění Kategorie A – fotografie
1. Jana Jirásková, 12 let, Kynžvartský kámen (na snímku vlevo)
2. Daisy Painesová, 8 let, Křížová cesta v Nejdku
3. Lukáš Tvarůžek, Rotavské varhany
Čestné uznání
Tereza Košťálová, 12 let, Bunkr, Velká Hleďsebe

Ocenění Kategorie B – výtvarná
1. Radka Janků, 9 let, Skála skřítků, Nejdek (na snímku vpravo)
2. Barbora Samková, 15 let, Bouře v Krušných horách
3. Andrea Nováková, 14 let, Cesta do neznáma
Čestné uznání
Milan Gewitscher, 9 let, Vřídlo

ná mapa s vyznačením místa výskytu všech památných stromů
v Karlovarském kraji. Publikace
má lepenou knižní vazbu formátu
A5. Význam publikace spočívá
v tom, že půjde vůbec o první
vydaný souhrnný popis památných stromů v kraji. Publikaci
připravuje Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace – Muzeum Sokolov ve
spolupráci s odborem ŽP a zemědělství KÚ Karlovarského kraje.
KÚ

V Ostrově má park Ota Hofman Knihovna zve na obrazy inspirované knihou Orbis Pictus
Sérii obrazů inspirovaných
stejnojmenným dílem Jana Amose Komenského vystavil v prostorách krajské knihovny v Karlových Varech výtvarník Dalibor
Nesnídal.
Regionální umělec vytvořil
soubor maleb u příležitosti 350.
výročí prvního vydání Komenského knihy. Jednotlivé části
cyklu mají vlastní názvy a popis, byly vytvořeny olejovými
barvami v kombinaci s akvarelovými pastely. Dalibor Nesnídal
se narodil v roce 1954 v Karlo-

vých Varech. V letech 1969 až
1973 absolvoval Školský ústav
umělecké tvorby v Praze, obor
umělecký kovář. V roce 1981
začal pracovat se sklem jako
rytec ve sklárně Moser. Téhož
roku vytvořil své první skleněné
objekty. Od roku 1990 spolupracuje se sklárnou Milan Mottl
v Karlových Varech a současně
se věnuje vlastní tvorbě. Svými ilustracemi doprovodil také
některé knihy Josefa Formánka
nebo Rudolfa Švaříčka.
KÚ

Filmový festival Tourfilm vyhráli Irové

Parčík u Domu kultury v Ostrově ponese do budoucna jméno známého českého spisovatele
a scenáristy Oty Hofmana.
Slavnostní pojmenování parku
a umístění plastiky v jeho centru proběhlo v uplynulých dnech
v rámci dětského a filmového
televizního festivalu. K tomuto
kroku se inspirovali pořadatelé
festivalu Oty Hofmana z důvodu
vzpomínky na nedožité osmdesá-

tiny filmového tvůrce a patrona
ostrovského festivalu a 40. výročí trvání festivalu.
Plastiku ve tvaru filmové klapky, jejímž autorem je ostrovský
rodák Jiří Pavlík, odhalil starosta
města Jan Bureš společně se
zástupkyní ministerstva kultury
Helenou Fraňkovou. Na závěr
malé slavnosti vystoupili žáci
dramatického a hudebního oboKÚ
ru ZUŠ Ostrov.

Držitelem hlavní ceny Tourfilmu, festivalu filmů o cestovním
ruchu, se stal irský snímek Dublin: Truly, Madly, Deeply (Dublin
opravdově, šílenecky, do hloubky). Zvítězil v konkurenci téměř
tisícovky filmů ze 136 zemí.
Divákům se mimo jiné představily snímky komerčních subjektů, dopravců, cestovních kanceláří, hotelů či lázeňských firem.
O přízeň poroty tak usilovalo 584
filmů a 306 multimediálních projektů. Tourfilm letos nabídl větší
počet projekčních sálů přístupných nejen odborným porotám,
ale i veřejnosti.
Promítalo se nejen tradičně
v Grandhotelu Pupp, nýbrž i – letos poprvé – v kinu Čas a v Kinematovlaku přistaveném na Dolní
nádraží. Ten byl v provozu především odpoledne, aby snímky
mohl zhlédnout co největší počet
Tom Meenaghan, zástupce Dublin Tourism Centre, přebírá od náměstka ministra pro místní rozvoj ČR Jiřího
diváků.
KÚ

Vačkáře Cenu Grand Prix.

Foto www.tourfilm.cz

Benefiční koncert Karlovarské krajské nemocnice

I. BENEFIČNÍ KONCERT Karlovarské krajské nemocnice, a. s.
dne 10. prosince 2008 v 18.00 hod. v Městském divadle v Karlových Varech

Vedení KKN rozhodlo uspořádat závěrem roku I. benefiční koncert
Karlovarské krajské nemocnice, a. s., a tím se pokusit zahájit tradici, čení. Koncert moderuje profesikterá by byla přínosem jak pro nemocnici, tak pro sponzory, různé onální speaker.
Jako každá benefiční akce buinstituce i jednotlivé osobnosti našeho regionu.

PROGRAM: • Zahájení, přivítání hostů • Vystoupení dětského pěveckého souboru Zvonek • Představení a ocenění nejaktivnějších
dárců krve • Vystoupení skupiny Děda Mládek Illegal Band – 1. část • Představení a vyhodnocení nejlepších zdravotních sester •
Módní přehlídka sesterského oblečení • Vystoupení skupiny Děda Mládek Illegal Band – 2. část • Rozloučení a závěr

Záměrem je v rámci této akce
prezentovat firmy a města, které
svým nemocnicím pomáhají v jejich rozvoji finanční podporou
nebo přímo nákupem vybavení,
přístrojové techniky apod. Chceme jim všem poděkovat a ujistit
je, že si vážíme každého příspěvku.
Současně však chce vedení
společnosti vyjádřit svůj dík

našim zaměstnancům za jejich
práci. Letos hlavní sestr y vyberou tři zdravotní sestřičky
z každé nemocnice k ocenění.
Dále budou pozváni nejaktivnější dárci kr ve, kteří budou
odměněni reprezentativním
dárkem.
Součástí programu je také
módní přehlídka netradičního
a nápaditého sesterského oble-

de i tato hrazena sponzory a výtěžek půjde do našich nemocnic.
Pozvaná hudební skupina se
vzdává nároku na honorář.
Věříme, že tato akce bude mít
dobrý ohlas a že dá možnost našim zaměstnancům, jejich rodinám, přátelům a ostatním setkat
se nejen při práci, ale i v jiném prostředí krásného adventního času.
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