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Řidičům i pěším začne důkladně 

zrekonstruovaný most sloužit na podzim.

více na straně 3

Oprava mostu
Atletické závody přilákaly do Chebu řadu 

sportovních hvězd.  

 více na straně 8 

Velká cena Chebu 

Krajská silnice III. třídy ze Staré-
ho Sedla do Sokolova tvoří důleži-
tou dopravní spojnici mezi Sokolo-
vem a Karlovými Vary. Jde o vhod-
nou alternativu k dálnici 
D6 a hojně ji využívají 
i turisté při cestě 
na hrad Loket ve 
směru od Soko-
lova a od Chebu. 
Právě proto se 
Karlovarský kraj 
rozhodl nechat 
opravit vytížený 
úsek silnice a zajis-
tit, aby jízda pro řidiče 
byla bezpečnější a pohodl-
nější.

Opravu vozovky kraj hradí z pří-
spěvku Státního fondu dopravní 

infrastruktury (SFDI), který pro 
letošní rok činí 112 milionů korun. 
„Celkem z peněz SFDI plánujeme 
uskutečnit dvacet menších neinves-

tičních akcí a 4 investiční. 
Osm z nich už je do-

končeno, tři stavby 
jsou rozpracovány. 
Počítáme s tím, že 
kompletně bude 
všechno hoto-
vo nejpozději 
do konce října,“ 

uvedl náměstek 
hejtmana Jakub Pá-

nik během zvláštního 
kontrolního dne stavby.

V úseku od kruhové křižovatky 
u dálnice D6 u Sokolova až do Sta-
rého Sedla stavebníci ze společnos-

ti SWIETELSKY stavební, s.r.o. 
pracují od poloviny července letoš-
ního roku na opravě vozovkových 
vrstev.  Nejprve odfrézovali stávající 
vrstvy vozovky v místech napojení 
a opravili podkladní vrstvy. Násled-
ně položili asfaltový beton. Součástí 
stavby je také napojení na stáva-
jící sjezdy a autobusové zastávky 
a zpevnění krajnic.  Po dokončení 
prací se obnoví vodorovné doprav-
ní značení. „Předpokládáme, že 
stavba, která přijde na 7, 3 milionu 
korun, bude dokončena podle plánu 
v závěru srpna. Děkujeme řidičům 
za trpělivost, protože částečná uza-
vírka jim komplikuje průjezd tímto 
úsekem, ale věřím, že s nově opra-
venou silnicí budou spokojeni,“ do-
dal Jakub Pánik.

Silnice mezi Sokolovem a Starým Sedlem bude hotová v srpnu

Lidé ve Valech oslavovali Zlatou stuhu

Starosta vítězné obce Quido Vlk s hejtmanem Karlovarského kraje Martinem Havlem

HEJTMAN
MARTIN HAVEL
DOPORUČUJE

    www.facebook.com/HavelKV/

Začátek nového školního roku 
se blíží a s ním i přemýšlení žá-
ků devátých tříd, který obor na 
které střední škole zvolí. Přeju 
jim, aby toto vážné rozhodová-
ní vedlo k jejich spokojenosti, 
zajímavé budoucnosti, k napl-
nění snů a cílů. Měli by spolu se 
svými rodiči vědět o existenci 
studijních nebo učebních oborů, 
o jejichž absolventy mají firmy 
v regionu velký zájem, umí tako-
vé zaměstnance vesměs dobře 
finančně ohodnotit, ale zároveň 
se na ně hlásí málo žáků nebo 
téměř žádní.
Karlovarský kraj 21 vytipova-
ných oborů zatraktivnil, aby ne-
zanikly a z nabídky škol nezmi-
zely. Budoucí strojaře, řezníky, 
pekaře, skláře, truhláře, zedníky, 
tesaře, elektrotechniky, obrábě-
če a další motivujeme nabídkou 
stipendií. Mohou si finančně 
přilepšit, pokud si ze seznamu 
ohrožených oborů vyberou. Pra-
vidla najdete na školském por-
tálu Karlovarského kraje www.
kvkskoly.cz. 
Na tomtéž školském portálu zá-
jemci bez potíží najdou i seznam 
všech nabízených škol a škol-
ských zařízení. Filtrovat se dají 
podle typu, okresu nebo města. 
K dispozici je seznam škol zři-
zovaných krajem, obcemi, sou-
kromých nebo i vysokých škol 
v regionu.      
Zdejší studenty mohou zajímat 
i termíny podzimních, vánoč-
ních, jarních a velikonočních 
prázdnin. Opět stačí kliknout na 
školský portál www.kvkskoly.cz.

O prestižní titul letos usilovalo 
devatenáct obcí z našeho regio-
nu. Vítězem krajského kola a dr-
žitelem Zlaté stuhy se nakonec 
staly Valy u Mariánských Lázní. 
Starostovi obce Quidovi Vlkovi  
předal ocenění hejtman Karlovar-
ského kraje Martin Havel. 

Cílem soutěže, kterou každo-
ročně vyhlašuje Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR, Ministerstvo 
zemědělství ČR, Svaz měst a obcí 
ČR a Spolek pro obnovu venko-
va ČR, je povzbudit venkovské 
obyvatele k aktivní účasti na 
rozvoji svého domova a zároveň 
ukázat, co všechno se jim daří 
v obcích realizovat. Z Chebska se 
do letošního klání zapojil Hazlov, 
Křižovatka, Podhradí, Poustka, 
Skalná, Trstěnice, Tuřany a Valy. 
Sokolovsko zastupovaly Těšo-
vice, Dolní Rychnov a Vintířov 
a Karlovarsko Andělská Hora, 
Boží Dar, Dalovice, Hroznětín, 
Krásné Údolí, Nové Hamry, Sa-
dov a Smolné Pece.

Suverénním vítězem se v sou-
těži staly Valy. Obec se nachází 
čtyři kilometry severozápadně od 
Mariánských Lázní v údolí dvou 
potoků na hranici mezi Slavkov-
ským a Českým lesem. V součas-
nosti má okolo čtyři sta obyvatel 

a návštěvníky zaujme především 
nádhernou okolní přírodou. 

„V rozvoji obce jste udělali ob-
rovský kus práce, je to znát na ka-
ždém kroku a představu si člověk 
udělá i podle informací o množ-
ství akcí, které se tady konají. Za 
to vám patří velký dík a blaho-
přání. Blahopřát bych chtěl ale 
i všem ostatním obcím, které se 
dokázaly v soutěži prosadit a zís-
kat některou z cen. Díky jejich 
úsilí je náš kraj zase o něco lepším 
místem k životu,“ uvedl hejtman 
během slavnostního předávání 
cen.Stuhy

Modrou stuhu za společenský 
život získala obec Poustka: Poust-
ka, Bílou stuhu za činnost mlá-
deže  Sadov. Ze Zelené stuhy za 
péči o zeleň a životní prostředí se 
mohou těšit lidé ve Skalné. Oran-
žová stuha za spolupráci obce 
a zemědělského subjektu putuje 
do Hazlova.

Zvláštní cenu hejtmana za péči 
o válečné hroby dostal Vintířov. 
Čestného uznání získaly obce 
Krásné údolí, Křižovatka, Trstě-
nice a Hazlov.

Objevem roku je Boží Dar. 
Osobností soutěže Vesnice roku 
2016 v Karlovarském kraji se stal: 
Jiří Halberštát, starosta Těšovic. 

Opravený úsek silnice si prohlédl i náměstek hejtmana Jakub Pánik.

ANKETA

Jak se vám líbí ve Vesnici roku?
Dana
Kozáková

Lenka 
Šmolíková

Tomáš 
Podzimek 

Jůlie
Streczová

Jan 
Křížek

Nedá se říci, co se mi ve 
Vaelech líbí nejvíc. Jsou tu 
skvělé akce, Valy prostě žijí, 
stále se tu něco děje.

Ve Valech jsem vyrostla, 
mám tady maminku. Nyní 
žiju v Kanadě a můžu říct, že 
se vesnice výrazně změnila 
k lepšímu.

Lidé u nás hodně drží při so-
bě a pomáhají si, je tu velké 
množství nejrůznějších zají-
mavých akcí.    

Okolní příroda a hlavně lesy 
jsou zkrátka úžasné. Oceňuji 
společenský život, hodně se 
tu hraje na kytary  

Vždycky se tady sejde vý-
borná parta, na každé akci je 
veselo a zábava. 

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

JÍZDA PO 
ZREKONSTRUOVANÉ 

SILNICI BUDE
BEZPEČNĚJŠÍ
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Krajský úřad řeší 
každoročně desítky podání 

od občanů

Na adresu krajského úřadu ka-
ždoročně přicházejí nejrůznější 
podněty a žádosti od občanů. Jen 
vloni přijal 189 podání. Konkrét-
ně se jednalo o 106 stížností, 16 
podnětů, 47 oznámení a žádostí, 
15 anonymních podání a 5 petic. 
Každé podání je v současnosti 
evidováno na odboru legislativ-
ním a právním, který jej předává 
k prošetření kompetentnímu 
odboru, orgánu, instituci apod. 
Podání jsou obvykle vyřízena do 
30 dnů, u složitějších případů do-
chází k prodloužení lhůty. 

V regionu probíhá výměna 
kotlů 

 O kotlíkové dotace, na které by-
lo vyčleněno více než 64 milionů 
korun, byl nečekaně velký zájem. 
Na krajský úřad dorazilo celkem 
625 žádostí. Úředníci všechny 
žádosti přijali a zhodnotili. Pení-
ze na nový kotel získá 548 žada-
telů, dalších 56 zájemců bylo za-
řazeno do takzvaného zásobníku 
projektů. Lidé nejvíce mění staré 
zdroje tepla za kombinované kot-
le na uhlí a biomasu, následují 
tepelná čerpadla a kotle na plyn. 
Nejmenší zájem měli obyvatelé 
kraje o kotle výhradně na uhlí či 
na biomasu.

Epidemie žloutenky
 skončila

 Ačkoliv v červenci uplynula pa-
desátidenní inkubační doba, kdy 
nebyl v rámci epidemie „KLAS-
TER“ hlášen žádný nový případ 
onemocnění virové hepatitidy ty-
pu A, krajští hygienici doporučují 
obyvatelům, aby i nadále dbali na 
prevenci a dodržovali základní 
hygienické návyky. Lidé by si mě-
li mýt ruce po použití WC, vždy 
před konzumací stravy a po pří-
chodu z venku. Vhodnou ochra-
nou je také očkování, které po 
podání dvou dávek dlouhodobě 
chrání před nákazou. Očkování 
se lze podrobit u ošetřujícího lé-
kaře či v očkovacích centrech na 
vlastní žádost, za úhradu. Kraj-
ská hygienická stanice Karlovar-
ského kraje bude situaci i nadále 
sledovat a informovat obyvatele 
na svých webových stránkách 
www.khskv.cz.

Turistický portál Živý kraj 
se těší velkému zájmu

Na trojnásobek vzrostla na po-
čátku léta návštěvnost interneto-
vého turistického portálu Karlo-
varského kraje Živý kraj. Zatímco 
v ostatních měsících roku na něm 
hledá informace okolo 350 až 400 
uživatelů, od června letošního ro-
ku stoupl jejich počet na hranici 
1 tisíce. Návštěvníci portálu nej-
častěji listují v kulturním kalen-
dáři, který mapuje akce po celém 
regionu. Kromě tradičních údajů 
zaměřených na významné turis-
tické cíle, kulturní dění či ubyto-
vání nabízí portál i interaktivní 
nástroje, prostřednictvím nichž 
si mohou lidé naplánovat, kam se 
v kraji vydají.

CO VÁS ZAJÍMÁ
Informace z Krajského úřadu

Krajský Domov pro seniory 
v Hranicích nabídne svým obyvate-
lům už brzy mnohem komfortnější 
bydlení než dosud. Rada Karlovar-
ského kraje schválila podmínky 
zadávacího řízení na zhotovitele 
rekonstrukce zařízení. Z krajského 
rozpočtu půjde na výstavbu nových 
jednolůžkových pokojů 22 milionů 
korun.

„V prostoru půdy stavebníci pro-
vedou demontáž stávajícího krovu 
a začnou s budováním dvanácti 
jednolůžkových pokojů s vlastním 
sociálním zařízením, společen-
ské místnosti a odpočinkového 
prostoru s kuchyňkou. Do nově 
vzniklého podlaží bude protažen 

stávající výtah a betonové schodi-
ště. Hlavním cílem této investiční 
akce je zkvalitnění pobytové soci-
ální služby. Po ukončení přestavby 
bude mít domov v Hranicích při 
zachování kapacity 54 lůžek pou-
ze jedno a dvoulůžkové pokoje,“ 
uvedl náměstek hejtmana Miloslav 
Čermák. Stavební práce se usku-
teční během roku 2017 za plného 
provozu domova.

Domov pro seniory v Hranicích je 
od roku 2003 příspěvkovou organi-
zací Karlovarského kraje. Cílovou 
skupinou, které poskytuje své služ-
by, jsou senioři starší 60 let převáž-
ně s těžkou až úplnou závislostí na 
péči jiné fyzické osoby.

Domov pro seniory v Hranicích
nabídne nové moderní pokoje

Rekonstrukce mostu ve Svatavě vrcholí

 Práce na opravách mostu ve 
Svatavě na Sokolovsku jsou 
v plném proudu. Díky komplet-
ní přestavbě by se měla obnovit 
původní nosnost i kvalita mostní 
konstrukce. Akci financuje Kar-
lovarský kraj ze svého rozpočtu. 
Při kontrolním dni to potvrdil 
náměstek hejtmana Jakub Pánik.

„Rekonstrukce navazuje na 

stavbu západního obchvatu So-
kolova. Větší přestavba mostu 
proběhla naposledy před padesá-
ti lety, právě proto jej kraj nechá-
vá v současnosti opravit. Náklady 
z krajského rozpočtu dosáhnou  
6,7 milionu korun. Firma s prace-
mi začala koncem června, zvlád-
ne je za 123 dní, poté kraj hotový 
most předá rovnou k užívání li-

dem z městysu Svatava i řidičům 
z okolí,“ uvedl Jakub Pánik.

Stavebníci nejprve provedli 
demoliční a bourací práce. „Cí-
lem rekonstrukce dvoupolového 
železobetonového mostu je zdvi-
žení nosné konstrukce, ošetření 
nosných prahů a ložisek a obno-
va vrstev desky,“ vysvětlil Vác-
lav Vlček, ředitel Regionálního 

závodu Západní Čechy SMP CZ, 
a. s. Podle starostky Svatavy Olgy 
Gossové se vedení městyse posta-
rá o dobudování chodníku v okolí 
mostu.

Všechny práce pokračují podle 
harmonogramu a na přelomu zá-
ří a října by měl most začít sloužit 
pěším i řidičům ze Svatavy a celé-
ho Sokolovska. 

Své zástupce do 45 členého Za-
stupitelstva  Karlovarského kraje 
a také do senátu si lidé budou mo-
ci vybrat  v pátek 7. října 2016 od 
14 do 22 hodin a v sobotu 8. října 
od 8 hodin do 14 hodin.

Voliči, kteří nebudou volit ve 
volebním okrsku, kde jsou za-
psáni v seznamu voličů, mohou 
podat žádost o vydání voličského 
průkazu na obecním úřadě podle 
místa svého trvalého pobytu. 

Ve volbách do zastupitelstev 
krajů lze na voličský průkaz hla-
sovat pouze ve volebním okrsku 

spadajícím do územního obvodu 
kraje, kde jsou vyhlášeny 
volby a v jehož územ-
ním obvodu je volič 
přihlášen k trvalé-
mu pobytu. Kar-
lovarský kraj 
zahrnuje území 
okresů Cheb, 
Karlovy Vary, 
Sokolov.

Ve volbách do 
Senátu může lze na 
voličský průkaz hlaso-
vat pouze v rámci volební-

ho obvodu, kde jsou volby do 1/3 
Senátu vyhlášeny a v jehož 

územním obvodu je 
volič přihlášen k tr-

valému pobytu. 
Volič, který se 

dostaví do vo-
lební místnos-
ti s voličským 
průkazem je 

povinen tento 
průkaz odevzdat 

okrskové volební 
komisi.

Voličský průkaz si může 

volič převzít osobně, nebo může 
být vydán osobě, která se proká-
že plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem voliče. Další možností 
je zaslání voličského průkazu do 
vlastních rukou voliče na adresu 
místa trvalého pobytu, případně 
na jinou adresu, kterou volič uve-
de v žádosti.

Voličský průkaz pro volby do 
zastupitelstev krajů lze vydat 
bezprostředně po podání žádosti. 
Voličský průkaz je možné vydat 
nejpozději dne 5. října 2016 do  
16 hodin. 

O přízeň voličů se bude v krajských
volbách ucházet 20 stran, hnutí a koalic

Volební strany a koalice
1 NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI

2 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09

3 Svobodní a Soukromníci

4 Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE imigrantům, STOP nepřizpůsobivým a diktátu EU

5 Česká strana sociálně demokratická

6 Občanská demokratická strana

7 VOK - Volba pro Karlovarský kraj

8 ANO 2011

9 Komunistická strana Čech a Moravy

10 Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů

11 Volte Pravý Blok - stranu za snadnou a rychlou ODVOLATELNOST politiků a státních úředníků PŘÍMO OBČANY, za NÍZKÉ daně, VYROVNANÝ 
rozpočet, MINIMALIZACI byrokracie, SPRAVEDLIVOU a NEZKORUMPOVANOU policii a justici, REFERENDA a PŘÍMOU demokracii WWW.CI-
BULKA.NET, kandidující s nejlepším protikriminálním programem PŘÍMÉ demokracie a hlubokého národního, duchovního a mravního obrození VY 
NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! - ale i s mnoha dalšími DŮVODY, proč bychom měli jít 
tentokrát VŠICHNI K VOLBÁM, ale - pokud nechceme být ZNOVU obelháni, podvedeni a okradeni - NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL 
- STRANU vládnoucí (post) komunistické RUSKO - ČESKÉ totalitní FÍZLOKRACIE a jejich likvidační protinárodní politiku ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! - 
jenž žádá o volební podporu VŠECHNY ČESKÉ OBČANY a daňové poplatníky, kteří chtějí změnit dnešní kriminální poměry, jejichž jsme všichni obětí, 
v jejich pravý opak! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! Proto děkujeme za 
Vaši podporu!!! Nevěříte-li na pokoru u popravčí káry, zdá-li se vám naše kandidátka málo dokonalá nebo postrádáte-li na ní zástupce své obce nebo města 
a přitom MÁTE ODVAHU v této válce Lidí Dobra s vládnoucími Lidmi Zla povstat z jimi naordinovaného občanského bezvědomí, kterým nás ničí a dneš-
ní DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU a OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU zásadním způsobem změnit, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! Kontakt: Volte 
Pravý Blok www.cibulka.net, PO BOX 595, 170 00 Praha 7

12 Národní demokracie

13 Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK

14 Strana zelených

15 Sdružení nezávislých kandidátů 1

16 Česká pirátská strana

17 ALTERNATIVA

18 ÚSVIT - Národní Koalice s Blokem proti islamizaci

19 HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

20 PRO Zdraví a Sport

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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Kraj se postará o údržbu silnic 1. třídy

K dobré náladě přispěly seniorky z Valů, které s grácií ztvárnily Labutí jezero. 

Valy slavily titul Vesnice roku 

Starosta Valů Quido Vlk při vyhlášení jen těžko skrýval dojetí. Na podium si pozval i zastupitele obce.  

K dobré náladě přispěla i místní kapela Cvrčokohraj.

Až dosud se krajští silničáři sta-
rali o zimní a letní údržbu silnic II. 
a III. třídy v regionu, o údržbu stát-
ní silnice I. třídy museli soutěžit ve 
výběrovém řízení. V případě, že by 
neuspěli, potkávali by řidiči v zimě 
na silnicích I. třídy jejich sypače se 
zdviženou radlicí. Situaci ale změní 
memorandum mezi státem a kraji.

 Na jeho základě se budou moci 
kraje starat o údržbu všech komu-
nikací na svém území, což systém 
udržování vozovek v některých re-

gionech podstatně zjednoduší.
„V této chvíli chce stát koneč-

ně diskutovat s kraji o tom, že je 
správné, aby se postaraly nejen 
o své „dvojky a trojky“, ale i o sil-
nice I. třídy. Krajští silničáři pro 
to mají veškeré vybavení, je tedy 
naprosto logické, aby zajišťovali 
údržbu všech silnic a nemuseli vy-
brané státní úseky, udržované ji-
nou najatou firmou, projíždět pře-
devším v zimě se zdviženou radlicí 
a bez posypu, to by asi pro lidi bylo 

těžko pochopitelné,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Jakub Pánik

Kraje se společně shodly na pře-
vodu správy silnic I. třídy, ale s pod-
mínkou, že budou zajišťovat pouze 
zimní a běžnou údržbu a ne inves-
tiční opravy, které by nadále zabez-
pečovalo Ředitelství silnic a dálnic 
ČR. „Tato podmínka se musí pro-
mítnout do zákona o pozemních 
komunikacích. Návrh novely by 
mělo připravit ministerstvo dopra-
vy,“ dodal Jakub Pánik.

Již devátý ročník tradičních Tó-
nových přehrávek pořádaných ISŠ 
Cheb, p. o. – Houslařskou školou 
provázela silná účast především 
v části houslové.

V první části soutěže proběhla 
tónová zkouška houslí. Byli pozvá-
ni výrobci ze sousedního Saska, 
vnitrozemí Česka a hlavně výrobci 
z Karlovarského kraje. Rekordní 
účast dala našemu vzácnému hos-
tu, virtuosu Jaroslavu Svěcenému 
docela zabrat. 32 houslí si vyžádalo  
použití tzv. referenčního nástroje 
z jeho sbírky. 

Druhé a třetí místo obsadila firma 
Strunal Schönbach, s. r. o. se svými 
dvěma koncertními nástroji. Ab-
solutním vítězem se stal Ole Jacob 
Nordheim z Norska, studující na 
houslařské škole v Klingenthalu.

Jaroslav Svěcený si celou akci vel-
mi pochvaloval a poskytl zájemcům  
cenné rady a vřele s nimi pobesedo-
val. V závěru houslových přehrávek 
následoval recitál na vítězný nástroj.

Druhý den se hladce pokračovalo, 
tentokrát v kytarové části. V první 

části se přehrávaly španělské kyta-
ry. Opět bylo přihlášeno nezvykle 
mnoho nástrojů a to i ze zahraničí. 
Na druhém a třetím místě se umístil 
mistr kytarář z Lubů Jan Schneider 
ml. Absolutním vítězem zvukové 
zkoušky ve španělských kytarách se 
stal Vincent Hummlz Německa.

V druhé části se tónově testova-
ly kytary westernového typu. Jako 
obvykle nám přehrával kytarový 

interpret Stanislav Barek. Milým 
překvapením bylo, že druhé místo 
obsadil žák 4. ročníku a dnes již ab-
solvent Houslařské školy Nikolas 
Baláž. První cenu si dokonce odne-
sl mistr kytarář Jindřich Růžička, 
učitel odborného výcviku na ISŠ 
Cheb - Houslařské škole. To je velké 
vyznamenání a potvrzení kvality vý-
uky i odbornosti zaměstnanců ISŠ 
Cheb.   Jiří  Pátek

Jaroslav Svěcený zavítal na tónové přehrávky

Vedoucí Houslařské školy Jiří Pátek, ředitel ISŠ Cheb Tomáš Mašek, vítěz  
Ole Jacob Nordheim s Jaroslavem Svěceným.

Zahanbit se nenechaly ani děti ze souboru Valáček.

Studenti a učitelé vykročí do nového školního roku
Doba letních prázdnin se chýlí ke 

konci a žáci, studenti i pedagogové se 
připravují na další školní rok. 

Pro studenty, kteří nastoupí do-
prvních ročníků, to bude přelomová 
změna.  Čeká je nové prostředí, pro 

mnohé poprvé v životě spojené s do-
jížděním či ubytováním mimo domov, 
noví spolužáci a učitelé. 

Studentům a žákům přeji, samo-
zřejmě kromě studijních úspěchů, aby 
se  ve školách cítili dobře a aby si našli 

nové kamarády a přátele. 
Pedagogům bych chtěl popřát pevné 

nervy a hlavně trpělivost.
Edmund Janisch 

radní pro oblast školství,
 mládeže a tělovýchovy   



Karlovarský folklorní festival 
letos přivítá folklorní soubory 
z celého světa. Kromě tanečníků 
a hudebníků ze všech koutů Čech 
a Moravy se mohou návštěvníci 
těšit například na umělce z indo-
néského ostrova Západní Jáva.

Přivítáme již třetí soubor ze Se-
verního Kypru. Z evropských stá-
tů se můžeme těšit na Itálii a Pol-
sko. Samozřejmě nebude chybět 
oblíbené Slovensko. Organizátoři 
nezapomínají ani na nejmenší di-

váky, a proto nechybí ani pořady 
určené přímo dětem. Hlavním cí-
lem celé akce je však posílit kladný 
vztah diváků k národním tradicím 
a oživovat lidovou hudbu a tan-
ce. Diváci přicházejí do přímého 
kontaktu s umělci ze všech kou-
tů světa a navazují přátelství bez 
ohledu na národnost, rasu nebo 
náboženství, která trvají mnohdy 
na celý život. Festival tak otevírá 
dveře mezinárodnímu kulturnímu 
porozumění.

Akce, která začala skromně 
a nenápadně někdy v polovině de-
vadesátých let se těší stále větším 
úspěchům. Veškerou organizační 
práci mají na svědomí členové kar-
lovarského souboru písní a tan-
ců Dyleň, jejich rodiny a přátelé, 
všichni pod taktovkou manželů 
Hankových. Za ta léta získal festi-
val mnoho ocenění a diplomů, na-
příklad titul Kulturní událost kar-
lovarského kraje za rok 2010, stal 
se členem prestižní mezinárodní 
organizace IOV, navštívila ho ob-
rovská spousta zajímavých sou-
borů i významných hostů. Téměř 
každoročně organizátoři obohatí 
program novým pořadem a zvýší 
počet zúčastněných souborů nebo 
zvětší vzdálenost, ze které soubory 
přijíždějí.

Karlovarský folklorní festival 
roztančí nejen všechny městské 
kolonády, hlavní promenády a nej-
krásnější sály, ale nabízí i pořady 
v Mariánských a Františkových 
Lázních, Jáchymově, Ostrově, 
Bečově nad Teplou a Lokti. Prá-
vě večerní koncerty v okolních 
městech budou probíhat první tři 
dny festivalu. V Karlových Varech 
zahájíme festival pořadem Won-
derful Indonesia hned v úterý 6.9. 
v 19:30 v nádherném koncertním 
sále hotelu Imperial. 

Lucie Josefa Lamačová
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VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA ČR

»Vaše jistota zdravotní péče«
Nejste spokojeni se zdravotní pojišťovnou? 
Víte, že do 30. 9. 2016 ji můžete změnit?

Vojenská zdravotní pojišťovna je tu pro všechny a nabízí Vám:
 》  2.400 Kč na rovnátka
 》  1.800 Kč pro těhotné a maminky kojenců
 》  1.200 Kč na školu v přírodě
 》  1.000 Kč na plavání s dětmi
 》  1.000 Kč na očkování
 》     500 Kč na cvičení s dětmi
 》     400 Kč na dentální hygienu
 》     300 Kč na ochranné pomůcky

Příspěvky vyplácíme po celý rok automa-
ticky, nestřádáte žádné body či kredity. 
Jste nám věrní a staráte se o své zdraví? 
Pak Vás odměníme a uhradíme část nákla-
dů na rehabilitaci, lázně, vitamíny, potra-
vinové doplňky, brýle, čočky, stomatolo-
gické výkony a výrobky. Proto neváhejte a 
přidejte se k nám již dnes!

www.vozp.cz

23
let

VoZP ČR:

708
tisíc

22
tisíc

zkušeností

pojištěnců

poskytovatelů

RECEPTY NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN
Slovenská kuchyně je svéráz-
ná. Slovenskou kuchyni ovliv-
ňovali kuchyně sousedních 
národů, zejména uherské, ra-
kouské, polské a české zejména 
po 1. světové válce. Kuchyni 
tvoří jídla místní a regionální. 
A právě typické jídla regionů 
dávají této kuchyni všenárodní 
charakter. Nejtypičtějším slo-
venským národním jídlem jsou 
brynzové halušky se slaninou. 
Každoročně se na úpatí Velké 
Fatry v osadě Turecká setkávají 
milovníci brynzových halušek 
na celosvětovém mistrovství 
v jejich vaření a konzumaci.
 

Liptovské brynzové pirohy 
Příprava pokrmu
Do mouky nastrouháme 2 - 3 uva-
řené brambory, přidáme vejce, 
trošku vody a sůl. Vypracujeme 
těsto. Když je velmi řídké, přidá-
me 2 - 3 polévkové lžíce polohru-
bé mouky.
Mezitím připravíme náplň a to 
tak, že ještě horké brambory smí-
cháme s máslem a brynzou po-
dobně jako na bramborové pyré.
Těsto rozválíme na šířku stébla, 
pokrájíme na obdélníky 5x10 cm. 

Naplníme nádivkou tak, že je pře-
hneme na polovici a po obvodě 
dobře přitlačíme, aby náplň při 
vaření nevytekla. Pirohy nakla-
deme do vřící osolené vody. Když 
vyplavou na povrch, vaříme piro-
hy ještě 2 - 3 minuty.
Liptovské brynzové pirohy podá-
váme polité máslem nebo vyškva-
řenou slaninou a případně posy-
peme posekanou pažitkou anebo 
brynzou.

Ingredience
• sůl
• máslo
• hladká mouka – 2 šálky
náplň:
• vařené brambory ve slupce – 4 ks
• máslo – 65 g
• brynza – 125 g
těstíčko:
• vejce – 1 ks
• voda
• vařené brambory ve slupce – 2-3 ks

Již skoro rok pořádají po celé 
republice Centrum pro regionál-
ní rozvoj České republiky (CRR) 
ve spolupráci s Eurocentry sérii 
seminářů „Dotace (nejen) pro 
obce“, které pomáhají žadatelům 
z řad samospráv, příspěvkových 
organizací, neziskových organi-
zací i soukromých žadatelů vyznat 
se v nástrahách Integrovaného re-
gionálního operačního programu 

(IROP) a jeho konkrétních výzev. 
V Karlovarském kraji uspořádalo 
CRR ve spolupráci s Eurocentrem 
Karlovy Vary doposud jedenáct se-
minářů s celkovou účastí přes čtyři 
sta zájemců z celého kraje.

8. 9. 2016 se v Karlových Varech 
uskuteční seminář, který může 
výrazně usnadnit cestu k finanč-
ní podpoře těm žadatelům, kteří  
chtějí získat podporu na projekty 

zaměřené na zvýšení energetic-
kých úspor v bydlení. V aktuální 
výzvě „Energetické úspory v by-
tových domech II“ je pro ně k dis-
pozici 3,5 miliardy korun z Evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj. 
Podporována je řada aktivit, které 
přispívají k energetickým úspo-
rám, a tyto aktivity lze kombino-
vat.

Na seminář je bezplatný vstup 
a výrazně vám může pomoci ve 
snaze získat podporu na vaše pro-
jekty z programu IROP. Kromě 
užitečných informací můžete totiž 
své projekty konzultovat také se 
specialisty z Centra pro regionální 
rozvoj České republiky, kteří jsou 
vždy přítomni. 

Podrobnější informace nejen 
k tomuto, ale i k dalším seminářům 
(uskutečňují se v různých krajích 
ČR a zaměřují se na různá témata) 
najdete vždy s předstihem na inter-
netových stránkách www.crr.cz.

Jak získat evropské dotace
na energetické úspory v bydlení

V programu odstranění ekologic-
kých škod vzniklých před privatizací 
hnědouhelných těžebních společ-
ností v Ústeckém a Karlovarském 
kraji pokračují v regionu práce na 
naplánovaných projektech. Vedení 
Karlovarského kraje chce ale jednat 
o získání dalších peněz na dlouhodo-
bě připravené akce.

Během dvou let bude ve městě 
Sokolov dokončena poslední etapa 
západního obchvatu. „Výstavba této 
poslední části obchvatu znamená pro 
obyvatele Sokolova výrazné odlehče-
ní dopravy především v centru města, 
tam by se měl postupně zmírnit pro-
voz hlavně nákladních vozů. Jedná se 
o část z kruhové křižovatky na ulici 
Kraslická ke křížení komunikace Citi-
ce – Sokolov, kde bude osazena most-
ní konstrukce přes kolejiště Sokolov 
– Kraslice a Sokolov – Cheb a řeku 
Svatavu,“ uvedl krajský radní Josef 

Hora. Západní obchvat se skládá ze 
tří částí, dvě jsou již uvedeny do pro-
vozu. Celkové náklady všech částí ob-
chvatu dosahují 387 milionů korun.

V současné době se připravují pro 
nejbližší jednání meziresortní komise 
jmenované Vládou ČR další dva pro-
jekty. Prvním je Lesopark v Chodově 
a druhým poslední část kanalizace 
v obci Chlum Svaté Maří. Karlovar-
ský kraj má schválené ještě tři pro-
jekty – jde o akce „Plochy pro rozvoj 
Habartova“, „Revitalizace Starose-
delského potoka“ a „Cyklostezka na 
rekultivovaných výsypkách“, s nimiž 
se počítá v harmonogramu Minister-
stva financí ČR k vyhlášení výběro-
vých řízení v roce 2016 a 2017. 

Bohužel kraj již skoro vyčerpal 
finance v rámci zmíněného progra-
mu. „Na červencovém jednání Rady 
hospodářské a sociální dohody ČR 
s krajskými tripartitami jsem premi-

éra a přítomné členy vlády jménem 
vedení Karlovarského kraje požádal 
o podporu státu při pokračování fi-
nancování regionálních projektů, 
které řeší zahlazování následků dlou-
hodobé těžby uhlí a dalších nerostů. 
Při schvalování celkové částky 15 mi-
liard v rámci usnesení vlády z roku 
2002 se nepočítalo s odpočtem DPH, 
a tak na připravené projekty obcí 
a dalších subjektů zasažených těž-
bou nezbývají finanční prostředky,“ 
uvedl náměstek hejtmana Miloslav 
Čermák. 

Karlovarský kraj má v zásobníku 
revitalizační projekty s předpokláda-
nými náklady celkem okolo 500 mi-
lionů korun. „Proto chceme i dále 
jednat o tom, aby náš kraj, který stát 
zařadil mezi strukturálně postižené 
regiony, mohl získat další finance na 
uskutečnění připravených projektů,“ 
uzavřel Josef Hora.

Obnova území po těžbě
hnědého uhlí pokračuje 

Karlovarský folklorní festival se blíží
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30 LET VÝROČÍ ALBA HODINA SLOVENČINY RestauRant u Bílého koníka
kostelní Bříza 16, n50°06'58 e12°37'18

Prijd'te ochutnat

DoPoRučujeme RezeRvaci místa

www.ubilehokonika.cz | tel.: 352 601 217,351 161 351

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj



Jan Spálený trio

Originální český bluesman 
v doporovodu dvou vynikajících 
hudebníků - trumpetisty Michala 
Gery a svého syna Filipa Spálené-
ho (baskytara, tuba).

Kostel ve Skokách u Žlutic  
26. 8.  do 19 hodin.

Jamie Marshall  

Anglický písničkář Jamie Mar-
shall se v roce 1998 přestěhoval 
z Londýna do Prahy. Více než 
dvacet let byl součástí londýn-
ské hudební scény. Vystupoval 
v klubu Marquee a také například 
v Královské slavnostní síni. Spo-
lupracoval se špičkou rock a pop 
scény. V Imperialu jej doprovodí 
vynikající bluesoví hráči. Hotel 
Imperial Karlovy Vary 26. 8. od 
20:30 hodin.

Bez hranic. 
Umění mezi gotikou 

a renesancí

Na jedinečné výstavě „Bez hra-
nic. Umění v Jáchymově a Kruš-
nohoří mezi gotikou a renesancí“ 
naleznou návštěvníci množství 
informací k jednotlivým exponá-
tům i k místům, odkud pocházejí. 
Mnohem více je však možné se 
dozvědět přímo od autorky výsta-
vy doc. Michaely Ottové z Ústavu 
pro dějiny umění Filozofické fa-
kulty Univerzity Karlovy v Praze, 
která zájemce výstavou provede 
i se zasvěceným komentářem.

Královská mincovna Jáchymov 
27. 8. od 15 hodin.

Prokletí rodu Baskervillů

Naposledy se největší detektiv 
všech dob objevil na chebském 
jevišti ve slavné éře režiséra Jana 
Grossmana v 70.letech. Nyní se 
vrací v té nejlepší formě, aby vy-
řešil záhadu krvelačné bestie na 
baskervillském panství. Nechybí 
přitom nezbytné rekvizity jako 
housle a lulka, ani důmyslné pře-

vleky, a především situační a slov-
ní humor – jde totiž o dokonalou 
parodii!

Chebský hrad 28. 8. od 20 ho-
din.

Španělský večer s Carmen

Večer plný vášně, nespouta-
nosti, hravosti i agrese. Večer, ve 
kterém dojde k propojení téma-
tu z opery G. Bizeta „Carmen“ 
s charakteristickým španělským 
tancem flamenco. Árie z opery 
jsou zachovány v původní podo-
bě. Doprovod je zaranžován pro 
španělskou kytaru a violoncello. 
Vstupy Carmen, španělské písně 
i vášnivý tanec, to vše vytváří pro-
gram s neuvěřitelnou atmosférou.

Účinkují: Edita Adlerová - me-
zzosoprán, doprovodná skupina 
De La Magia del Flamenca M. 
Žáry, Lola Karpenka -tanečnice 
flamenca.

Městské divadlo Mariánské Láz-
ně 30. 8. od 19:30 hodin.

Babí léto

 Česká inspirace uvádí koncert 
Pavla Dobeše jako ozvěnu festiva-
lu „ Toulovcovy prázdninové pát-
ky „ z Litomyšle

Festivalem vás provede Johan-
ka Hubičková /Country No.1TV 
a Praha TV. 

Účinkují Hradní Duo, Rangers 
Band, Tomáš Berka, Jiří Vondrá-
ček,Jiří Šorna, Pavel Dobeš a host 
Michal Horák, Blue Effect a Ra-
dim Hladík.

Chebský hrad 3. 9. od 17 hodin.

 Františkolázeňský
historický uličník

Další z řady přednášek sběrate-
le starých pohlednic a milovníka 
Františkových Lázní Mgr. Jiřího 
Kohouta o historii našeho města. 
V minulých letech jsme měli mož-
nost nahlédnout do historie města 
prostřednictvím starých pohled-
nic, poznat pomníky, památníky 
a sochy ve Františkových Lázních 

a nyní se dozvíme, jak se vyvíjely 
názvy františkolázeňských ulic 
a po kom jsou pojmenovány.

Městská knihovna Františkovy 
Lázně 5. 9. od 18:30 hodin.

Pohádkohraní - Eliáš
 a babička z vajíčka

Čtení pro děti i rodiče. Po čtení 
bude připraveno vyrábění nebo 
zábavné úkoly týkající se pře-
čteného příběhu. Akce probíhá 
v rámci projektu: Celé Česko čte 
dětem. Pro veřejnost. Vstup zdar-
ma.

Městská knihovna Chodov 8. 9.  
pd 16 hodin.

 Jazzfest Karlovy Vary  
- Sokolov 2016

Na koncertě se představí karlo-
varská formace M. K. Collective 
vedená Milanem Krajícem. Origi-
nální skladby Milana Krajíce a pi-
anisty Františka Nedvěda, téměř 
bez žánrového omezení, doplňují 
zajímavě zaranžované moderní 
jazzové standardy soudobých 
ikon světového jazzu.

Poté vystoupí se svým Blues 
Bandem vynikající anglický blue-
srockový kytarista Will Johns. 

Slash Bar Karlovy Vary 17. 9. od 
21 hodin.

Fimfárum + Lakomá Barka

Hravé pohádky Jana Wericha, 
vyprávěné s jedinečným smyslem 
po humor a citem pro krásnou 
češtinu

Západočeské divadlo v Chebu   
18. 9. od 15. hodin
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KULTURNÍ TIPY Statek Bernard bude hostit 
Dny Evropského historického dědictví 

SUDOKU

SOUTĚŽNÍ 
KŘÍŽOVKA 

ZAJÍMAVOSTI 
KARLOVARSKÉHO 

KRAJE

Tajenka křížovky z minulého 
čísla zněla: 
Rozhledna na 
Blatenském vrchu

Výhercům, kterými jsou  
Petr Novák z Kraslic, 
Aneta Maříková 
z Mariánských Lázní 
a Zdeněk Mandrholec
z Karlových Varů,
gratulujeme. Zasíláme jim 
publikace o našem kraji. 

Technická památka posta-
vená v letech 1903 – 1904 
podle projektu Antona 
Möllera stojí na jižním konci 
Kraslic v blízkosti železniční 
trati. 

Vyluštěnou tajenku spolu 
s vaší adresou posílejte do 
5. 9. 2016 
na e-mail: 
veronika.severova@kr-
karlovarsky.cz 
nebo na poštovní adresu: 
Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Veronika Severová, 
Závodní 353/88, 36006, 
Karlovy Vary.

Program:
13.00 hodin - zahájení řemesel, dětských her, soutěží a atrakcí, které budou probíhat po celé odpoledne
14.00 hodin - slavnostní zahájení
14.10 hodin - romský soubor a tanečníci Khamoro
15.00 hodin - pohádka pro děti
16.00 hodin -  romský soubor a tanečníci Khamoro
16.30 hodin - předpokládaný konec akce

V průběhu odpoledne bude k dispozici:
• Stánek s občerstvením Bernard
• Stánek s ukázkami a ochutnávkami romské kuchyně
• Řemeslné obchůdky a ukázky některých řemesel (košíkář, předení, výroba keramiky, paličkování, kovář, pletení 

ze slámy.
• Hry pro děti 
• ZOO koutek
Vstup na statek – zdarma, expozice Zábavně naučné centrum řeky Ohře bude otevřena za poloviční vstupné.

• Zvolte nejdříve číslo/operator a poté klikněte na sudoku.
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Sudoku Generator http://www.sudokuweb.org/cs/
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Reakce - Kam kráčí karlovarské letiště

V červencovém vydání Krajských 
listů se pan zastupitel Jaroslav Bor-
ka zamýšlel nad poklesem provozu 
na karlovarském letišti. Z jeho po-
hledu nese odpovědnost za vzniklou 
situaci vedení letiště a kraje. Sice se 
aktivně mohl o problematiku hos-
podaření a rozvoje linek zajímat 
více už podstatně dřív, když působil 
ve funkci náměstka hejtmana, ale 
ta správná doba zřejmě nastala až 
teď.

Pan Borka ve svém příspěvku zmi-
ňuje dva okruhy záležitostí, které 
je nutné oddělit. Jednak ho mrzí, 
že letiště nenabízí letní charterové 
linky a „vlastně už se nelétá skoro 
nikam“. Chartery si ale vždy ob-
jednávají cestovní kanceláře na zá-
kladě poptávky lidí. Právě cestovky 
by měly odpovědět na dotaz, proč 
nenabízejí možnost odletů u svých 

zájezdů z Karlových Varů, a jestli si 
skutečně myslí, že by naši obyvatelé 
nevyužívali nabídky létat z „domá-
cího“ letiště. Vedení letiště napří-
klad už dva roky jedná s tourope-
rátory o možnosti zavedení charte-
rových letů z Varů do Bulharska, ti 
ale s odkazem na nízkou poptávku 
v regionu považují takový projekt 
za značně rizikový a netroufají si do 
něho investovat. 

Pokud jde o pravidelné linky, pro-
pad ruského trhu je jasný problém 
především proto, že šlo o movité 
cestující, kteří byli ochotni si při-
platit za pohodlí přímého letu. Bo-
hužel, podle statistik je v současné 
době možné uvažovat o leteckém 
spojení v zásadě jen ze dvou oblas-
tí – ze vzdálenějších částí Němec-
ka a z Izraele. V obou případech 
o zavedení přímých letů jednáme 
a pan zastupitel dobře ví, že taková 
jednání netrvají jeden měsíc. Právě 
proto, že management letiště a ve-
dení kraje sledují ekonomický vývoj 
a situaci v zájmových destinacích, 
zahájili jednání mnohem dříve, než 
hospodaření letiště začal ohrožovat 
nedostatek ruských hostů. Letecké 
společnosti dnes vyžadují garance, 

které zajistí, že provoz linky nebu-
de ztrátový, chtějí záruku finanční 
pomoci ze strany kraje, případně 
města. Ideální by pochopitelně 
bylo, kdyby se o rozvoj linek zají-
maly i privátní firmy. V naší zemi 
je finančně podporována většina re-
gionálních letišť, například v Brně 
je dotace linky do Mnichova 45 
milionů korun ročně a Moravsko-
slezský kraj vyhlásil výběrové řízení 
na zavedení leteckých linek v rámci 
závazku veřejné služby s tím, že vy-
členil částku 600 miliónů korun (!) 
na období čtyř let na podporu linek 
z Amsterodamu a Helsinek. 

I když pan zastupitel Borka po-
dotýká, že vzlétající a přistávající 
letadlo návštěvníci letiště v posled-
ní době jen tak neuvidí, může to být 
právě on, kdo se společně s námi 
zapojí do aktivit vedoucích k rozvo-
ji linek. A bude-li mít pochybnosti 
o tom, zda dělá management pro 
budoucnost letiště ty správné kroky, 
ať se s důvěrou obrátí přímo na ve-
dení letiště i kraje. Pro lepší orien-
taci v problému mu vyjdeme vstříc 
a poskytneme podrobné informace 
o stávající situaci, sledování rizik 
i o plánech na příští období.

Jakub Pánik,
náměstek 
hejtmana 
Karlovarského 
kraje
ČSSD

Soutěž „Vesnice roku 2016“

V letošním roce probíhá 22. kolo 
této soutěže, jejímž cílem je povzbu-
dit a inspirovat obyvatele českého 
venkova k aktivní účasti na rozvoji 
svého domova. V současné době 
jsou za soutěžícími obcemi krajská 
kola, která proběhla ve všech kra-
jích naší republiky. Krajští vítězo-
vé postoupili do kola celostátního, 
hodnotící komise svou misi zahájí 
na konci srpna a výsledky oznámí 
v polovině září v Luhačovicích. 

V Karlovarském kraji se tohoto 
klání letos zúčastnilo 19 obcí. Byly 
mezi nimi „nováčci“, tj. obce, jež 
se zapojily poprvé, ale také obce, 
které jsou již ostřílenými borci sou-
těže. Krajská komise k hodnocení 
přistoupila velice zodpovědně a je 
nutno říci, že před ní bylo velmi 
složité rozhodování. V soutěži jsou 
vždy vyzdvihnuty projekty, které 

obce v uplynulém roce dokázala re-
alizovat. Všichni účastníci se snaží 
předvést komisi, co vše se u nich 
podařilo, ukázat, jak dobře se na 
jejich územích žije. V našem kraji 
se velice dobře daří prezentovat 
úspěšně realizované velké projekty 
ve větších městech, malé obce, jež 
se snaží stejně velkou měrou, zů-
stávají ale trošku ve stínu, protože 
jejich projekty nejsou tak rozsáhlé 
a nemají takový územní dopad. Pro 
obce, kde jsou tyto akce realizová-
ny, však mají vždy veliký význam, 
a jak místním, tak návštěvníkům 
daného místa, přináší zkvalitně-
ní života. Letošní porota zjistila, 
že život v obcích se mění výrazně 
k lepšímu a obce našeho kraje se 
určitě mají čím pyšnit a co ukazo-
vat. 

Nejvíce uvedené porotce oslovila 
obec Valy. Ty tedy také postupují  
mezi „Zlatou třináctku“ /třináct 
vítězů krajských kol/ a budou re-
prezentovat náš kraj v kole celo-
státním. Obec Valy má určitě co 
nabídnout a bude jistě vynikajícím 
reprezentantem Karlovarského 
kraje. Věřím, že naváže na loňský 
úspěch naší obce Krásná a v celo-

státním klání zaboduje. Vítěz celo-
republikového kola postupuje dále 
do soutěže nazvané Evropská cena 
obnovy venkova a bude následující 
rok, společně s vítězem roku 2017, 
reprezentovat Českou republiku. 
Naše obec, společně s moravskými 
Kateřinicemi, měla tu čest repre-
zentovat Českou republiku letos 
a byla vyznamenána Evropskou 
cenou obnovy vesnice za zvláštní 
výsledky v jednotlivých oblastech 
rozvoje venkova. 

Karlovarský kraj vždy významně 
podporuje obce, které postupují 
z krajského kola do kola národní-
ho, ať se jedná o celkového vítěze 
nebo vítěze jednotlivých stuh. Kraj 
též výrazně finančně podporuje 
konání celé soutěže na svém území 
a dotacemi z „Programu obnovy 
venkova také rozvoj malých obcí“. 

Všem zúčastněným obcím bych 
chtěl poblahopřát k jejich ocenění 
a těm, jež postoupili do celostátní-
ho kola, hodně štěstí. Již postup na 
„republiku“ je velkým vítězstvím. 
Obce svou účastí získají mnoho no-
vých zkušeností, nápadů a v nepo-
slední řadě velké množství přátel 
mezi vítězi z jiných krajů. 

Luboš Pokorný 
zastupitel
Karlovarského 
kraje,
HNHRM

Mladí sportovci dostanou příspěvky
na vybavení i soustředění 

Milí čtenáři,
i přesto, že jsou ještě stále prázd-

niny a doba dovolených, zástupci 
sportovní komise i úředníci kraj-
ského úřadu v letních měsících 
finišovali s přípravou dotačního 
programu, z něhož mohou spor-
tovní kluby v regionu získat pení-
ze na vybavení pro děti a mládež 
nebo na sportovní soustředění. 

Finance ve výši 2, 6 milionu korun 
daroval kraji Český olympijský vý-
bor, ze svého rozpočtu kraj přidal 
dalších 1, 8 milionu korun. Téměř 
300 tisíc z celkové částky je urče-
no na financování aktivit v rámci 
celonárodního projektu „Děti na 
startu“. Ten umožňuje sportov-
ní přípravu dětem předškolního 
a mladšího školního věku a zamě-
řuje se na rozvoj základní pohybo-
vé motoriky, koordinace, obratnos-
ti, rychlosti a síly.

O příspěvek mohly sportovní 
organizace žádat do 18. srpna, 
a aby tolik potřebné peníze dostaly 
co nejdříve, už 25. srpna zasednou 
členové krajské sportovní komise 

a podle doručených žádostí navrh-
nou rozdělení peněz, které násled-
ně schvaluje Rada Karlovarského 
kraje. Pak už finance zamíří na 
účty sportovních klubů, které nele-
nily, podaly žádost a splnily všech-
ny potřebné podmínky k získání 
dotace až do výše 200 tisíc pro jed-
notlivého žadatele.

Domnívám se, že úsilí nás všech 
za to stojí, protože podpora spor-
tovních aktivit dětí a mládeže je 
důležitější, než se může na první 
pohled zdát. Sport a pohyb ovliv-
ňuje životní styl dětí a spolu s nimi 
i jejich rodin. Je naším úkolem děti 
a mladé lidi motivovat, aby byli ak-
tivní, plní života a úspěšní.

Markéta 
Wernerová
zastupitelka
Karlovarského 
kraje,
ČSSD

Nový školní rok

Co přinese žákům? Prvňáčci se 
určitě těší jak půjdou s novou škol-
ní aktovkou. Co přinese učitelům? 
Spoustu nových žáků a také novelu 
školského zákona.

Přehlasování prezidentského veta 
zákona o předškolním, základním, 
středním, vyšším a jiném vzdě-
lávání nebo-li školského zákona 
v květnu letošního roku Poslanec-
kou sněmovnou mne opět přimělo 
k důkladnějšímu pohledu na někte-
ré jeho sporné body. Jako poslanec 
Parlamentu ČR jsem nehlasoval 
pro zákon a ani jsem nepodpořil 
zamítnutí prezidentského veta. Můj 
názor na problematiku je stále stej-
ný a je podpořen mnohaletou praxí 
učitele a následně ředitele střední 
technické školy.

První nedostatek je možnost volby 
při maturitě. Jsem jednoznačně pro 

povinnou maturitu z matematiky 
pro všechny nebo pro nikoho. Mini-
sterstvo školství z celkového počtu 
několika set oborů vyučovaných na 
středních školách vybralo 66 obo-
rů vzdělávání, kde se bude po roce 
2020 povinně maturovat z matema-
tiky. Určitě si žák vybere variantu 
B, tj. obor bez maturity z matema-
tiky a to těm 66 vybraným naprosto 
ublíží.

Uvedeným postupem se jedno-
značně rozevírají nůžky mezi pod-
porou technického vzdělávání a jeho 
potřebou, mezi požadovanými počty 
studentů technických oborů a reál-
nými žáky průmyslových škol.

Ze strany zaměstnavatelů, zřizo-
vatelů, ale i hospodářské komory je 
stále slyšet alarmující volání po ab-
solventech technických oborů. Jejich 
nárůst je ale velmi nutný, vždyť čes-
kému průmyslu již nyní chybí přes 
100 tisíc pracovníků s technickým 
vzděláním a situace se dle dostup-
ných prognóz má dále zhoršovat. 

Zároveň bez kvalitní praxe přímo 
ve firmách to také nejde. Před desít-
kami let si učni stěžovali, že se na 
praxích k pořádné práci se nedo-

stanou. V posledních letech se však 
ve školách maximálně zkvalitnily 
školní laboratoře, abychom mohli 
do firem posílat žáky se základy pro-
vozních znalosti, dovedností a zruč-
nosti. A co na to firmy? Rozvinou 
v rámci praxe tyto základy k další 
lepší úrovni nebo žáci stále zametají 
dvory, plejí záhony a krájí cibuli?

Takto detailně bych mohl rozvést 
i jiné nedotažené oblasti školského 
zákona. Jako třeba problemati-
ku začleňování postižených žáků 
do základních škol, která zdaleka 
nedořešila všechny související pře-
kážky. Nebo otázku umístění dětí 
do školky již od dvou let, kdy dnes 
nejsou kapacity ani pro 3-leté děti, 
a to nezmiňuji jejich zralost pro ta-
kovou životní změnu.

Vzhledem k tomu, že byl zákon 
schválen, nezbývá nám, než počkat 
jak se uvedená opatření osvědčí 
v praxi. Přesto přeji všem žákům, 
studentům, učitelům a mistrům od-
borného výcviku do nového školního 
roku hodně sil a jen samé dobré zku-
šenosti.

Josef Novotný,
zastupitel 
Karlovarského 
kraje

Festivalové ozvěny

Festival skončil a všichni si oddech-
li. Když píšu všichni, myslím oprav-
du všichni. Ti kdož se bavili v sálech 
u projekcí filmů, ti kdož se bavili 
v přilehlých restauracích, ti kdož 
pracovali v rámci festivalu, zaměst-
nanci ostatních podniků v Karlových 
Varech, obyvatelé a v neposlední řadě 
i pořadatelé.

Smutné je to, že po celou dobu fes-
tivalu nikdo nebere ohledy na lidi, 
kteří musí ráno do práce, kteří musí 
někde zaparkovat, kteří musí využí-

vat MHD, kdy autobusy vypadají tak 
jak vypadají (bohužel dokument na 
facebooku je už stažen), jak vypadá 
hlavní pěší zóna od Becherplatzu až 
k Lázním III – to netřeba komentovat. 

Já osobně jsem v průběhu festi-
valového dění poslala otázku panu 
primátorovi, zda-li se firmy, které 
prodávají nápoje do jednorázových 
kelímků (konkrétně pivo Lobkowicz) 
podílejí nějakým způsobem na úklidu 
města? A mám takové neblahé tušení, 
že díky tomu, že se nepodílejí na ničem 
a možná ani neplatí pronájem za svůj 
velkostan u Thermalu, jsem se dosud 
odpovědi nedočkala. 

V sobotu ráno, po zahajovacích ce-
remoniálech jsem se prošla parkem 
u Alžbětiných lázní a tam už od šesté 
hodiny ráno sbírali pracovníci parků 
nehorázný „bordel“. Měli za sebou 

půl parku a naplněno přes 15 pytlů 
odpadků. A to byl pouze jeden den. 
Pravda, pak jsem udělala přesně to, 
co se snaží udělat většina obyvatel 
– odjet mimo město. No a po návra-
tu, kde včera parkoval každý bez ja-
kýchkoliv problémů si dneska dovolil 
zaparkovat jen největší odvážlivec, 
protože pokud se v blízkosti pohybují 
městští strážníci, kteří tolerovali i vy-
pouštění výkalů z obytného přívěsu 
u nemocnice, hned má postih!

O hluku nemluvě, navrhuji příští 
rok Aero přesunout do Doubí. Určitě 
by se tam našel prostor, který by byl 
vhodný. Nějaký opuštěný dům, který 
potřebuje novou fasádu …

Na zastupitelstvu zůstala má otáz-
ka na zajištění pořádku po 22 hodině 
bez odpovědi, že by pan primátor už 
tehdy věděl proč?

Věra 
Bartůňková
zastupitelka
Karlovarského 
kraje,
KSČM

Dobrodružstvím zavání prohlídka 
unikátního dolu Jeroným v Čisté 
u Rovné na Sokolovsku. Před se-
stupem do temných chodeb a im-
pozantních komor národní kulturní 
památky návštěvníci vyfasují hor-
nické přilby a světlo. Pak už stačí 
v doprovodu průvodce jen poslou-
chat poutavé vyprávění a žasnout 
nad tím, že se podzemí zachovalo 
v téměř neporušené podobě, jako 
kdyby ho středověcí havíři opustili 
teprve nedávno. Historický důl, kde 
se od 16. století těžil převážně cín, 
patří díky stěnám začouzeným od 
ohně a rýhám po práci želízkem 
a mlátkem mezi nejvýznamnější 
hornické památky střední Evropy.  
Jeroným je ve správě Muzea Soko-
lov, které se snaží zpřístupnit další 
části rozsáhlého systému chodeb 
a vloni vybudovalo na povrchu pro turisty vstupní objekt s parkovištěm. Turisté se k památce (mezi městem Krásno 
a osadou Podstrání) dostanou po silnici II/210. Za prohlídku zaplatí dospělí vstupné 60 korun, děti a senioři 40 ko-
run. Šanci mají letos do poloviny října, pak se důl kvůli zimujícím netopýrům na půl roku uzavře.

Více informací o zajímavostech v okolí Rovné Blatné nebo o možnostech ubytování najdete na portálu cestovního 
ruchu Karlovarského kraje Živý kraj: www.zivykraj.cz 

ŽIVÝ KRAJ A JEHO KRÁSY

Důl Jeroným v Čisté 

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj

Pobouření v kraji pod Dylení – nesouhlas
s uctíváním praktik pohraničníků

Ke dni 11. července 2016 byl 
vztyčen pomník obětem strážců 
hranic, který umístili vysloužilí 
pohraničníci jakéhosi Klubu čes-
kých pohraničníků (KČP) na Dy-
leni, významném to regionálním 
místě Karlovarského kraje. Vztyči-
li jej k 65. výročí přijatého zákona 
o pohraniční stráži z roku 1951, 
kterýžto byl jako zločinný zrušen 
bezprostředně po roce 1989, a po-
hraniční stráž byla rozpuštěna. 
K tomu si staří pohraničníci zajis-
tili zvrácenou medializaci, jež po-
bouřila obyvatele v širém kraji pod 
Dylení. Z některých jejich prohlá-
šení v TV a rozhlase až zamrazilo.

Pomníkem jejich kultu se stalo 
sousoší psa a pohraničníka–gole-
ma, což dříve byla oslavná relikvie 
strážce hranic dob komunismu, 
která stávala v Chebu. Pravda, 
posledních pár let je zastrčena 
v muzejním depozitu, v kleci kláš-
terní zahrady, spolu s Leninem 
a dalšími symboly té doby. Odtud 
jí však vypustili radní města Che-
bu (koalice ČSSD, KSČM, ANO 
a ODS) do kraje, když jí „zapůjči-
li“ pohrobkům sdruženým v KČP. 
Bohužel, tímto aktem umožnili 

glorifikaci „strážců hranic“, kteří 
bezprostředně zavraždili stovky 
lidí. Zdokumentovat se podařily 
vraždy necelých 500 těch, kteří se 
hranici pokusili překonat. Stov-
ky přeživších dopravili do věznic 
a další tisíce osob, příbuzných 
s oběťmi a zadrženými, byly ná-
sledně uvrženy do režimní nemi-
losti. Nemluvě o tisících mladých 
mužů, kteří museli na hranicích 
nedobrovolně sloužit, křivit si 
charakter, podvolovat se šikaně 
a zvrácenému ideologickému vele-
ní. Mnozí skončili v lepším přípa-
dě u psychiatrů či ve vězení, v hor-
ším případě sebevraždou.  

Chci tímto připomenout, že 
v době po 17. listopadu 1989 
jsme si dokázali zachovat ruce 
i svědomí čisté a nezatížit ho krví 
těch, kteří represe v době totality 
prováděli. Velkoryse a sametově 
jsme přijali jakousi tlustou čáru, 
a tu jsme akceptovali. Pohůnci 
komunismu však nikoliv, když 
hřímají o kontrarevoluci, trvale 
vyzývají k uzavření hranic a k ná-
vratu starých pořádků. Doposud 
nebyli schopni pokání, sebereflexe 
a omluvy pozůstalým a pronásle-
dovaným. Protestuji takto veřejně 
k tragickokomickému divadlu na 
Dyleni, protože se na mě obrátilo 
několik lidí z kraje a protože jsem 
spoluodpovědným krajským za-
stupitelem. K protestu jsme s ko-
legy zvolili zákonné prostředky 
a zveřejnili na internetu dostup-

nou petice24.com za odstranění 
pohraničníka. Vyzvali jsme radní 
města Chebu, aby sochu z Dy-
leně odvezli zpět do depozitáře. 
Zklamal nás však vágní přístup 
radních a starostovo alibistické 
a nedůstojné vyjádření. Radní se 
totiž spokojili s oznámením jedno-
ho z vysloužilců PS, pana Hofma-
na (vlastníka pozemku na Dyleni 
a regionálních médií odtud vysí-
lajících), že sochu do dvou měsíců 
vrátí.  

Vnímáme, že myšlení značné 
části obyvatel našeho příhranič-
ního kraje je významně ideologic-
ky zatíženo právě historickými 
deformacemi. Takovéto pokřivené 
vnímání z dob komunismu a pod-
souvání symbolů si můžeme silně 
uvědomit například uprostřed 
hřbitova v Libé, před tyčícím se 
pomníkem díků sovětské armádě, 
osvoboditelce (území to v hloubi 
za demarkační čarou). 

Stalo se, že na Dyleni byl vzty-
čen starý komunistický pomník na 
oslavu vrahů, k výsměchu jejich 
obětí! Protestuji a žádám: „Dyleň 
se nesmí stát skanzenem pohrob-
ků totality, ale veřejným, volně 
přístupným prostorem poutníkům 
i turistům, jak tomu historicky 
vždy bývalo.“ Dyleň byla staletí vý-
znamnou křižovatkou turistických 
tras s jedinečným výhledem do ši-
rokého kraje. Sídlil tu také spolek 
Alpinistů, kteří měli pod vrchem 
chatu s ubytováním a občerstvení.

Jiří  Kotek
zastupitel
Karlovarského 
kraje,
ALTERNATIVA
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Ve čtvrtek 8. září 2016 se od 17:00 
hodin ve Velkém sále Lázní III v Kar-
lových Varech bude konat před-
náška historika architektury Mgr. 
Lubomíra Zemana věnovaná právě 
této budově, která je jednou z nej-
významnějších a také nejstarších 
dochovaných veřejných lázeňských 
staveb v Karlových Varech. Od ote-
vření tohoto samostatného velkého 
lázeňského komplexu typu Kurhaus 
letos uplyne již 150 let. Touto před-
náškou bude zahájen přednáškový 
cyklus věnovaný nadnárodní sériové 
nominaci na zápis na Seznam světo-
vého kulturního a přírodního dědic-

tví UNESCO nazvaná „Slavné lázně 
Evropy/The Great Spas of Europe“.

O týden později, ve čtvrtek 15. 
září 2016 se od 17:00 hodin usku-
teční v přednáškovém sále Krajské 
knihovny Karlovy Vary přednáš-
ka geologa Petra Rojíka s názvem 
Kameny našeho domova. Jedná se 

o opakování úspěšné přednášky, 
která se uskutečnila počátkem úno-
ra letošního roku v jáchymovské 
mincovně. Prezentace představí oči-
ma, ušima i hmatem poněkud jinou, 
dynamickou tvář našeho domova 
mimo jiné též formou autorovy vý-
stavky leštěných hornin.  Přednáška 
se uskuteční v rámci cyklu „Krušné 
hory – malé pohoří světového vý-
znamu“, který propaguje česko-
-německou nominaci Hornické 
kulturní krajiny Krušnohoří/Erzge-
birge k zápisu na Seznam světového 
kulturního a přírodního dědictví 
UNESCO.

Kraj pořádá zajímavé přednášky

Vlakem, autobusem a tramvají 
ještě nikdy necestovalo v rámci 
přeshraničního integrovaného do-
pravního systému tolik pasažérů. 
Jen v uplynulém roce si lidé v Čes-
ké republice a Německu koupili 
přes 56 tisíc výhodných jízdenek. 

„Čísla dokládají, že jízdenka 
EgroNet rozhodující měrou při-
spívá ke stále těsnějšímu sbližová-
ní lidí v regionu,“ uvedl přednosta 
okresu Vogtlandkreises a předse-
da kooperačního sdružení Egro-
Net Rolf Keil.

Jen v České republice byl od roku 
2013 zaznamenán nárůst prodeje 
jízdenek o 25 procent. „Těší nás, že 
naše intenzivnější marketingové 
úsilí přináší ovoce. Systém pře-
shraniční integrované příměstské 
dopravy EgroNet byl vyvinut pro 
občany a ti jej také přijímají. To je 
vynikající,“ řekl jednatel doprav-
ního sdružení Verkehrsverbund 
Vogtland Thorsten Müller.

Jízdenka EgroNet je od prosince 
minulého roku ještě výhodnější 
pro rodiny s dětmi a malé skupiny. 

Vlakem, autobusem a tramvají tak 
může s jednou jízdenkou cestovat 
a přitom libovolně přestupovat 
až 5 osob. Cena pro jednu osobu 
je 200 korun, každá další osoba 
ve skupině si připlatí pouze 100 
korun. Nová jízdenka EgroNetu 
navíc umožňuje rodině vzít s se-

bou zdarma až tři děti ve věku od 
6 do 14 let a každý pasažér si může 
zdarma přibrat i jízdní kolo. Že se 
tato nová cenová logika setkala se 
zájmem, bylo patrné již v 1. čtvrt-
letí tohoto roku. Hodně malých 
skupin takto cestuje obzvláště 
v Německu.

Obliba přeshraničních jízdenek 
Egronet prudce roste 

Partneři akce:

•   Výstava autobusů od vzniku DP až po současnost   •   Okružní linka 
historickým busem po KV zdarma   •   Přijďte si vyzkoušet řídit auto 
na CNG a natankovat   •   Prozkoumejte pro�  hasičské auto a jeho 
vybavení   •   Vyzkoušejte si otočný simulátor autonehody   •   Podívejte 
se na ukázky výměny kola autobusu   •   Občerstvení zajištěno   • 
Mnoho dalších atrakcí a doprovodného programu pro děti i dospělé   •   
Přineste plyšáka a podpořte tak naší sbírku plyšáků pro záchranáře

KRAJSKÉ LISTY INZERTNÍ ODDĚLENÍ
t: 739 544 446      e: kalabova@mediaas.cz

Výkup 
starého papíru

za 7 ct/1 kg (cca 2,00 Kč/kg)

Fa Schrottmobil, 
Talsperrenstrasse 4

08606 Oelsnitz, Německo
tel. 0049/176-21793134

Otevřeno: 
po-pá 9-18, so 9-13 hod.
w w w . s c h r o t t m o b i l . i n f o  
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M Ě S Í Č N Í K  K A R L O V A R S K É H O  K R A J E

Stejně jako v loňském roce ob-
držel Karlovarský kraj finance na 
sportovní činnost dětí a mládeže, 
které letos dosahují výše 2,6 mili-
onu korun. Kraj ze svého rozpočtu 
přidal dalších 1,8 milionu korun. 

 „Finanční prostředky darované 
Karlovarskému kraji poskytuje Čes-
ký olympijský výbor v rámci podpo-
ry mládežnického sportu například 
na zajištění vybavení či na účast na 
soutěžích a soustředěních,“ uve-
dl krajský radní Edmund Janisch. 
Téměř 300 tisíc z této částky je ur-
čeno na financování aktivit v rámci 
celonárodního projektu „Děti na 
startu“. Ten umožňuje všeobecnou 
sportovní přípravu dětem před-
školního a mladšího školního věku 
a zaměřuje se na rozvoj základní 
pohybové motoriky, koordinace, 
obratnosti, rychlosti a síly.

Mladí sportovci dostanou přes 4 miliony korun
Tak hodnotí svou účast malí čeští 

fotbalisté na celosvětovém mládež-
nickém turnaji v Göteborgu, jehož 
se, jako každý rok, zúčastnilo více 
než 1600 týmů z celého světa.  

Českou republiku letos v barvách 
SKF reprezentoval tým hráčů do 
12 let Spartaku Chodov. Ten se na 
účast kvalifikoval vítězstvím tur-
naje Meet the World, pořádaného 
společností SKF CZ v květnu 2016.

„Cesta z Göteborgu byla trošku 
kostrbatá, měli jsme veliké zpoždě-
ní v Berlíně a nestihli jsme autobus 
z Prahy, ale tyto nepatrné nezdary 
předčily zážitky z této akce. Pro ně-
které vůbec první let letadlem, nová 
země, nové zvyky, jiná mentalita lidí 
kolem,“ řekl po návratu z turnaje Ji-
ří Frána, trenér TJ Spartak Chodov.

„V pondělí večer bylo oficiální za-
hájení turnaje na Ullevi Stadium, 
kde bylo v hledišti a na ploše (včet-
ně účastníků) 60 tisíc lidí. To byl asi 
nejsilnější zážitek pro naše mladé 
sportovce,“ pokračoval trenér. Ka-
ždá země reprezentovaná jedním 
nebo více týmy byla představena 

a korzovala před zaplněným a neu-
stále skandujícím publikem.

„I přesto, že jsme se zúčastnili 
s druhou nejmladší kategorií, tak 
kluci dokázali navnímat atmosféru 
ze setkání s mládeží z celého světa 
(Asie, Amerika, Afrika, Evropa....) 
a i přes jazykovou bariéru se doká-
zali domluvit,“ podotkl Jiří Fráňa.

Trenér připustil, že  si vůbec neu-
měl představit organizaci takhle ve-
likého turnaje. „Za sebe a náš tým 
musím smeknout před celou akcí, 
byla velice profesionálně vedena 
a k tomu napomohli i ”civilisté”, 
kteří, když jsme se s nimi bavili, by-
li vždy nápomocni. Bylo to téměř, 

jako kdyby byli všichni zaměstnáni 
tímto turnajem. 

Ve skupině mělo české mužstvo  
těžké soupeře. FC Connecticut 
(USA), Barkarö SK 2 a IFK Göte-
borg 1 (oba Švédsko). „I přes to se 
nám podařilo ze skupiny postoupit 
a čekal nás zápas o postup mezi po-
sledních 64 týmů (v naší kategorii 
bylo 196 týmů ze 41 zemí). V něm 
jsme narazili na další švédský tým 
Josereds IF 2. Naši kluci přes velkou 
únavu dokázali svojí morální sílu, 
zabrali a zápas jsme vyhráli 6:3. By-
li jsme mezi 64 týmy z celého světa. 
Čekal nás další soupeř z USA, fot-
balová akademie Legends FC, a ve 
30 stupňovém horku zápas na umě-
lé trávě. Bohužel to bylo vše, na víc 
už nedosáhli a konečný výsledek 5:2 
nám byl stopkou v turnaji. Skončili 
jsme na  33.-64. místě. S ohledem 
na silnou skupinu a kvalitu všech 
týmů to je velice dobré umístění, 
klukům za to patří veliký obdiv. Od 
čtvrtka jsme měli čas poznat více 
Göteborg,“ zhodnotil trenér Fráňa.                                                        
 (pr)

Každá chvilka na Gothia Cupu zanechala obrovský dojem 

Velkou cenu Chebu ozdobili
Maslák, Hejnová a Rosolová

Dvojnásobná mistryně svě-
ta a bronzová olympijská me-
dailistka v běhu na 400 metrů 
překážek Zuzana Hejnová (na 
snímku s pořadatelem Velké 
ceny Jackem Pribáněm) a halový 

mistr světa i Evropy a stříbrný 
z nedávného evropského šampi-
onátu v Amsterdamu na hladké 
čtvrtce Pavel Maslák se předsta-
vili na Velké ceně města Chebu. 
Mezi startujícími nechybvěla ani 

Denisa Rosolová, nejlepší slo-
venský sprinter a semifinalista 
na stovce i dvoustovce z Amster-
damu Ján Volko nebo Nigerijec 
s německým pasem, Peter Eme-
lieze.

Rodák z Ostrova vybojoval stříbro 

Sedmnáctiletý rodák z Ostrova Martin Čechman vybojoval na Světovém juniorském šampionátu v dráhové cyklistice 
v ve švýcarském Aigle stříbrnou medaili v kategorii keirin. Navázal tak na zlatou medaili z evropského šampionátu. 
Martin Čechman stále v Ostrově bydlí, v současné době reprezentuje Duklu Brno. 

www.kr-karlovarsky.cz           www.facebook.com/Karlovarsky.kraj
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