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Hornická města vykročila
směrem k UNESCO

Sportovci z kraje, kteří
odletí do Londýna

Dva kraje a šest hornických měst Krušnohoří se v Jáchymově dohodly na společné cestě k UNESCO. více strana 2

Jak vidí své šance na XXX. letních olympijských hrách
v Londýně sportovci z Karlovarského kraje? více strana 4

SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
dobrých zpráv není nikdy dost,
navíc mají tendenci ztrácet se v záplavě těch špatných. Proto bych se
o pozitivních věcech rád zmínil.
Karlovarský kraj patří dlouhodobě
k regionům, které mají nízký počet
vysokoškolsky vzdělaných lidí. Navíc se vysokoškoláci, studující mimo náš kraj, málokdy vracejí zpět.
Rozhodli jsme se proto podpořit
vysokoškolské studenty systémem
krajských stipendií, která by jim
pomohla získat potřebné vzdělání
a motivovala je během studia. Peníze na stipendia by kraj chtěl shromažďovat v nadačním fondu přispěvatelů, do něhož by se zapojili například zaměstnavatelé z regionu. Naším společným cílem je nabídnout
budoucím vysokoškolsky vzdělaným odborníkům zázemí a spolupráci s firmami, kde by mohli později nalézt odpovídající uplatnění.
Během mých pracovních cest krajem se setkávám se starosty a poslouchám jejich kritiku, ale i chválu – tu sklízí především krajský Program obnovy venkova, z něhož obce
mohou získat příspěvek na opravy
komunikací, úpravy veřejných prostranství nebo budování cyklostezek. Oceňují to především malé obce, které nedosáhnou na peníze v jiných dotačních programech. Letos jsme rozdělili více než 16 milionů korun, peníze mohou čerpat obce do dvou tisíc obyvatel na rozvoj
infrastruktury a na činnost manažerů mikroregionů i hospodářských
komor. Dotaci ve výši 210 tisíc korun dostala například obec Čichalov na opravy chodníků, stejná částka je určena pro Chlum Svaté Maří
na rekonstrukci veřejného osvětlení nebo Krásný Les na opravu střechy hostince. Hasičský záchranný
sbor, pokud to schválí zastupitelstvo, mimořádně získá 2,3 milionu
korun na chystané stavební úpravy
ve svém sídle a zásahy při zajišťování sjízdnosti komunikací.
Dobře vím, že by obce i další subjekty uvítaly více peněz, ale stanovili jsme si cíl nezadlužit kraj a v tomto duchu hospodaříme ve všech oblastech.
Slunečné dny Vám přeje
Josef Novotný

Krajskou záchranku čeká digitální éra
Taková situace se snadno stane.
Houbař ztracený v neznámém lese
se zraní a jediné, čeho bude schopný, bude zavolat mobilním telefonem záchranku. Svou polohu v lese však logicky neuvede přesně,
jeho popis bude jen velmi široký a přibližný. Přesto si operační
středisko záchranky s jeho nalezením v budoucnu snadno poradí.
Už během telefonátu se zraněným
získají záchranáři díky moderním
technologiím přesné GPS souřadnice jeho polohy a tak k němu přijedou mnohem rychleji než dnes.
V blízké digitální éře.
Komunikace mezi dispečinkem
a posádkou sanitních vozidel nyní
probíhá na analogové bázi. Zastarale a komplikovaně.
Například dispečink má přehled
o poloze sanitek prostřednictvím
GPS modulů, posádky vozů ale nikoliv. Nemají informace ani o své
poloze, ani o poloze místa zásahu.
Přitom právě tento údaj je důležitý
třeba při povolání dalších záchranářů nebo vrtulníku.
Také tento nedostatek se ale stane
minulostí, jakmile bude dokončované sídlo Zdravotnické záchranné
služby Karlovarského kraje vybaveno moderním technologickým vybavením. To má začít naplno fungovat až od června 2013. Podle ředitele záchranné služby a krajské
nemocnice Luďka Nečesaného ale
není vyloučeno, že dílčí části systému budou k dispozici už dříve.

Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje zatím komunikuje s posádkou sanitních vozů „po staru“ - analogově.
Foto Václav Fikar
„Spuštění nového systému odstraní mnoho problémů, s nimiž se nyní potýkáme. Moderní technologie
posunou dimenzi záchranky mílovými kroky dopředu,“ těší se Nečesaný s tím, že největší komplikací z hlediska efektivity provozu záchranné služby je v současnosti velice omezená možnost předávání

Cyklostezka Ohře
úspěšnou stavbou

Stavba Cyklostezka Ohře (na snímku úsek Nebanice - Vokov) byla nominována na titul Dopravní stavba roku 2011 v kategorii
stavby pro cyklistickou a pěší dopravu. Soutěž Česká dopravní
stavba a technologie roku 2011 vypsaly ministerstvo dopravy
a Státní fond dopravní infrastruktury.
Foto Václav Fikar

Kraj rozporuje audit
Na hraně zákona a zcela nestandardním způsobem probíhal podle vedení Karlovarského kraje audit
projektů dotovaných z ROP Severozápad, který si u společnosti Deloitte
Advisory objednalo Ministerstvo financí ČR.
Společnost si k provedení auditu
vybrala 35 projektů z území Karlovarského a Ústeckého kraje, přičemž
z našeho regionu bylo auditovaných
patnáct projektů. Podle auditorů by

zjištěná pochybení měla znamenat
vracení získaných evropských dotací.
Celkem 5 projektů, na které se audit soustředí, administroval Karlovarský kraj a jeho příspěvkové organizace. Jde o projekt Interaktivní galerie Becherova vila, výstavbu Centra technického vzdělávání v Ostrově, o modernizaci ISŠTE Sokolov a o dva soubory stavebních akcí
na krajských silnicích.
Více na str. 3

dat a nedostatečná koordinace při
případných mimořádných událostech.
„Nová technologie nám také
umožní zrušit jednotlivé dispečinky v okresech a vytvořit jen jeden
- centrální,“ doplnil Nečesaný.
Sloučením pracovišť do jednoho
krajského operačního střediska zá-

roveň kraj naplní požadavky legislativy platné od 1. dubna letošního roku. Po zprovoznění moderního krajského střediska se mimo jiné výrazně zlepší komunikace mezi
dispečinkem a posádkami sanitek.
Zdravotničtí záchranáři budou také mnohem lépe koordinovat spolupráci s hasiči, případně policií.

A vyšší úroveň propojenosti operačních středisek základních složek
Integrovaného záchranného systému logicky vyústí ve vyšší efektivitu záchranářů.
„Dnes vše samozřejmě funguje,
ale v již nevyhovující podobě. Jsme
poslední v ČR, kteří fungují na zastaralých technologiích. Naše zdravotnická záchranná služba se dokončením tohoto projektu posune
na celorepublikovou úroveň,“ upozorňuje náměstek hejtmana Martin
Havel, že náš kraj projektem nazvaným Jednotná úroveň informačního systému operačního řízení a modernizace technologie pro příjem tísňového volání Územní zdravotnické záchranné služby Karlovarského
kraje pouze dohání technologickou
úroveň záchranek v ostatních krajích republiky.
Pořízení moderních technologií
do nového sídla záchranky přijde
zhruba na 35 milionů korun. Pětaosmdesát procent z této částky (asi
28,3 milionu korun) zaplatí Evropská unie ve formě dotace z Integrovaného operačního programu MV
ČR. „Zbývajících 6,7 milionu korun
uhradí Karlovarský kraj z vlastních
zdrojů,“ připomněl Havel.
Není bez zajímavosti, že v roce
2011 vyslala tři operační střediska Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje (Cheb, Sokolov a Karlovy Vary) výjezdové skupiny k téměř třiadvaceti tisícům
případů, kdy šlo o záchranu života
či zdraví obyvatel.

Firmy v regionu získaly 1,65 mil.
korun na inovační vouchery
Jedenáct firem z regionu se přihlásilo do veřejné soutěže, ve které šlo o peníze z nového dotačního
titulu Karlovarského kraje na podporu rozvoje konkurenceschopnosti místních podnikatelských
subjektů.
Firmy usilovaly o podíly z celkového rozpočtu 1,655 milionu
korun, a to s vlastními projekty
na využití výsledků vědy a výzkumu pro zlepšení firemní konkurenceschopnosti. A uspěly všechny.
„Všichni byli úspěšní, nikoho
jsme nemuseli vyřadit. Vzhledem
k tomu, že se jedná o první vyhlášení této soutěže, jsme s jejím průběhem velmi spokojeni,“ pochvaloval si náměstek hejtmana Petr
Navrátil.
Podle uvolněného krajského zastupitele Tomáše Hybnera byly nejaktivnější firmy z Chebska
a Karlovarska. „Nejčastěji žadatelé využili služeb Vysokého učení
technického z Brna,“ dodal.
Cílem nového dotačního titulu
kraje je podpořit spolupráci regionálních firem a vědeckovýzkumných institucí, např. vysokých škol,
výzkumných ústavů a pracovišť
Akademie věd ČR, za účelem lepšího poznání a posílení těchto vazeb.
Nejvíce firem bylo z oboru vý-

Vývoj prototypu výrobní linky pro barvení minerálů. Tak se
jmenuje projekt, se kterým v soutěži uspěla společnost MINERAL DEKOR. Z rukou Jany Michkové a Tomáše Hybnera (vpravo) si její obchodní zástupce Vladimír Mansfeld převzal inovační voucher znějící na částku 141 tisíc korun.
Foto KL
roby stavebních materiálů, ale také z oblasti strojírenství, chemické
a potravinářské výroby či z oblasti
cestovního ruchu a služeb.
„Kromě užitečné podpory inovačním firmám z kraje bude dalším přínosem tohoto nového dotačního titulu i získání informací o potřebách regionálních firem
z oblasti vědy, výzkumu, vývoje
a inovací, které dále využijeme pro

naši práci,“ uvedla Jana Michková, ředitelka Karlovarské agentury rozvoje podnikání, která proces
rozdělování inovačních voucherů
pro Karlovarský kraj zajišťuje.
Inovační vouchery jsou první významnou aktivitou naplňující Strategii rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, která může přispět ke zlepšení
ekonomické situace v regionu.

z regionu

Hornická města Krušnohoří
mají jasno: Patříme do UNESCO.

Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný v tradiční hejtmanské uniformě podepisuje memorandum, ve kterém se kraje Karlovarský a Ústecký společně s šesti krušnohorskými hornickými městy zavazují ke společnému postupu při přípravě nominace Hornické kulturní krajiny Krušnohoří k zápisu
na Seznam světového dědictví UNESCO.
Foto Václav Fikar
Krajina Krušnohoří s jedinečnými místy dobývání rud a tradicí hornictví by se mohla dostat
na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO.
Podpisem společného prohlášení
o spolupráci na přípravě nominace k zápisu to stvrdili v Jáchymově zástupci Karlovarského a Ústeckého kraje, hornických měst a obcí v obou regionech a saského part-

nera, který záměr inicioval.
Na české straně se do projektu zapojila města Boží Dar, Horní Blatná, Abertamy, Jáchymov, Měděnec
a obec Krupka, na německé straně půjde o více než 30 lokalit. „Už
v roce 1998 byl na návrh saského
státního ministerstva vědy a umění zařazen Montanregion Krušnohoří na prozatímní seznam Německa určený pro zápis na seznam

UNESCO. Od té doby se postupně
připojovala hornická místa z obou
stran hranice. Věřím, že se podaří vrátit oblasti slávu, kterou měla.
Zápis na seznam UNESCO znamená rozvoj cestovního ruchu a s tím
související ekonomický rozvoj celého území,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Význam společné snahy zdůraznila také hejtmanka Ústeckého kra-

je Jana Vaňhová, podle níž krajina
s památkami na těžbu a zpracování rud poskytuje představu o unikátním způsobu života obyvatel
spojeného s montánní činností.
Podporu snahám o zápis hornického Krušnohoří na seznam
UNESCO vyslovilo také Ministerstvo kultury ČR. „Oceňujeme toto úsilí a budeme spolupracovat na tom, aby se podařilo jej
úspěšně završit zápisem na seznam UNESCO,“ dodala náměstkyně ministryně kultury ČR Anna
Matoušková s tím, že se hornická
města nemusejí obávat, že by zápis
na seznam UNESCO znamenal jiný režim ochrany památek, než
požadují české zákony a předpisy.
„Hornická kulturní krajina
Krušnohoří“ byla zapsána na Indikativní seznam ČR pro nominaci k zápisu na seznam UNESCO
v únoru 2012. „Jsem rád, že zapojení se do projektu bylo pro současné vedení Karlovarského kraje jednou z priorit. Původně se
uvažovalo o více lokalitách, než je
současných šest,“ vysvětlil senátor
a starosta Božího Daru Jan Horník.
Během letošního roku bude
zpracována nominační dokumentace pro české lokality – tzv. velký pasport. Náklady budou financovány z rozpočtu Karlovarského
kraje, z dotace ministerstva kultury z programu Podpora památek UNESCO, z rozpočtu Oblastního muzea Most a z rozpočtů obcí. V případě splnění harmonogramu příprav přeshraniční nominace
se počítá s podáním žádosti o společný zápis na seznam UNESCO
v roce 2015.

Za peníze od kraje obce nakupují
třeba nářadí nebo ochranné pomůcky
Celkem jeden a půl milionu korun poslal Karlovarský kraj osmi městům a obcím v regionu.
Na podporu veřejné služby.
Díky těmto penězům tak starostové mohou nakoupit nezaměstnaným, zaměstnaným v programu
veřejné služby, nářadí či ochranné pomůcky. Jedná se především
o obce v sociálně vyloučených lokalitách jako jsou například Rotava, Toužim či Nové Sedlo.
O tom, jaké obce byly zařazené
do seznamu sociálně vyloučených
lokalit v kraji, rozhodovalo několik kritérií.
„Patří mezi ně míra nezaměst-

nanosti, počet příjemců sociálních
dávek i počet romských obyvatel.
Na seznamu příjemců dotací kraje se tak dále objevily Bukovany,
Horní Slavkov, Kraslice a Jáchymov,“ vysvětlil náměstek hejtmana
Miloslav Čermák.
Zhruba 375 tisíc korun získalo
město Rotava, které má ve veřejné
službě 22 nezaměstaných.
„Starají se o úklid veřejného prostranství, plánujeme ale také natřít
některé prvky na dětských hřištích nebo vymalovat městské byty.
Za krajské peníze jsme nakoupili nářadí a pracovní pomůcky. Díky nim se můžeme pustit i do slo-

žitějších prací,“ pochvalovala si pomoc z Dvorů starostka Rotavy Iva
Kalátová.
Obdobná situace je také v Novém Sedle, kde mají s veřejnou
službou í zkušenosti už delší dobu. Zatímco na samém začátku zde
v programi veřejné služby evidovali osm lidí, nyní je do služby zapojeno rovných osmapadesát lidí.
Podle starosty Martina Loukoty je většina lidí z Nového Sedla,
pouze několik jich dojíždí z blízkého okolí.
„Klienty využíváme na všechny
možné práce, které legislativa dovoluje. Prvotní činností je úklid

veřejných prostranství města, jsou
tam ale také například práce spojené s opravami městských bytů
nebo roznos Novosedelských listů, které každý občan města dostává zdarma. Díky veřejné službě se
nám daří odstraňovat černé skládky. Nejlepší z lidí ve veřejné službě přeřadíme do veřejně prospěšných prací, kde si mohou vydělat
víc,“ dodal Martin Loukota.
Za veřejnou službu nedostávají
nezaměstnaní ani korunu odměny, ale pokud by ji odmítli nebo
ji neplnili, tak by mohli až na devět měsíců přijít o podporu v nezaměstnanosti.
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HEJTMAN ODPOVÍDÁ
Dobrý den, chtěl bych vědět, kdy nám bude proplaceno za to, že jezdíme po špatných cestách, když musíme platit za takzvané dobré
cesty. Stačí se podívat na opravenou cestu Jindřichovice – Rotava.
Děkuji za odpověď. Jiří Horáček
Dobrý den, pane Horáčku,
z Vašeho dotazu není zcela zřejmé, o který úsek silnice na trase Jindřichovice – Rotava se Vám jedná. Podle informací z Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje (KSÚS KK) bude
letos opravena část silnice II/210 v úseku Dolní Nivy – Jindřichovice, kam bude investováno zhruba 4,1 milionu korun. Na příští
rok se plánuje oprava průtahu Jindřichovicemi a následně opravy navazujících úseků směrem na Kraslice. Souvislé opravy silnice II/210 ve směru z Jindřichovic do Rotavy v letošním roce realizovány nebudou, její povrch bude pouze vyspraven v rámci
běžné údržby.
KSÚS KK musí při plánování oprav a údržby silnic II. a III. třídy
a jejich příslušenství vycházet z velmi omezených finančních
prostředků. Prioritou přitom zůstává zajištění sjízdnosti komunikací většího dopravního významu. Mezi ty ale silnice III/21040,
o které se zmiňujete, nepatří.
Souhlasím však s Vámi, že závady nejen na výše uvedených úsecích silnic jsou, zvláště nyní po zimním období, značné. Situace
se ovšem těžko zlepší, pokud bude ze státního rozpočtu do krajské pokladny plynout stále méně a méně finančních prostředků. Například v roce 2010 poslalo ministerstvo dopravy Karlovarskému kraji na opravy silnic po zimě 28 milionů korun, loni už
to ale nebyla ani koruna a stejný scénář se dá podle všeho předpokládat i letos. Stejně tak na nulu klesly prostředky od Státního fondu dopravní infrastruktury na předfinancování akcí realizovaných v rámci dotačních programů EU. Tyto peníze přitom
kraj po přidělení dotací vracel.

Na obnovu venkova kraj
posílá přes 16 milionů korun

Chlum Sv. Maří.
Více než šestnáct milionů korun.
Tak vysoká je částka, kterou Karlovarský kraj letos rozdělí v rámci
Programu obnovy venkova obcím
do dvou tisíc obyvatel. Obce mohou
peníze použít zejména na rozvoj infrastruktury, ale třeba i činnost manažerů mikoregionů.
„Přijali jsme 55 žádostí v celkovém objemu 12,1 milionu korun.
Mezi žadatele jsme rozdělili zhruba

polovinu,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Navrátil s tím, že obce žádaly hlavně o příspěvek na obnovu či
údržbu občanské vybavenosti.
Tím však množství žádostí malých obcí neskončilo. Na výstavbu nových komunikací nebo stezek
pro pěší a cyklisty kraj přijal dvaačtyřicet žádostí za 13,1 milionu.
„V tomto případě jsme poskytli čásku asi o 60 procent nižší. Z celkového počtu 118 podaných žádostí bylo uspokojeno 88,“ dodal Navrátil.
Mezi uspokojenými je třeba Čichalov, který obdrží od kraje dotaci na opravy chodníků ve výši
210 tisíc korun. Dotaci získali také v Chlumu Svaté Maří na rekonstrukci veřejného osvětlení nebo
Krásný Les na opravu střechy hostince. Hospodu bude opravovat také Zádub-Závišín, Milíkov dostane 210 tisíc na opravu pravoslavné
kaple.
„Pokud se během roku najdou
v krajském rozpočtu další peníze,
mohou být na některé projekty dodatečně ještě přidělené,“ uzavřel Petr Navrátil.

Ředitel krajského úřadu informuje
Roman Rokůsek

vých organizací z oblasti kultury, sociálních věcí a zdravotnictví.
Na základě výsledků dvou kontrol
hospodaření - Gymnázia Ostrov
a Dětského domova v Chebu – bylo podáno trestní oznámení.
Ve čtyřech případech došlo
k porušení rozpočtové kázně
v celkové výši 1,8 milionu korun.
Jednalo se o neoprávněné použití veřejných prostředků, kdy byly
zjištěny výběry a příjmy prováděné v hotovosti, neoprávněné poukazování plateb na soukromé účty
a neoprávněné čerpání finančních
prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb.

Jedním z úkolů krajského úřadu
je pravidelně kontrolovat činnost
příspěvkových organizací kraje. Kontroly provádí i u příjemců veřejné finanční podpory, tedy subjektů, kterým kraj poskytne prostředky ze svého rozpočtu.
K tomu každoročně přezkoumává
hospodaření obcí a jejich svazků.
O rozhovor na téma kontrolní
činnosti karlovarského krajského úřadu v loňském roce jsme poKrajský úřad rovněž kontrolužádali jeho ředitele Romana Roje, jak jsou dodržována pravidla
kůska.
pro poskytnutí dotací, příspěvKolik kontrol příspěvkových ků a dalších prostředků z rozorganizací se vloni uskutečnilo? počtu Karlovarského kraje. ČeV roce 2011 odbor kontroly pro- mu se vystavují příjemci, kteří je
vedl 22 veřejnosprávních kontrol, nedodrží?
Kontrole podléhají příspěvkteré se týkaly hospodaření příspěvkových organizací kraje. Čtr- ky v oblasti školství, vzdělávánáct kontrol bylo plánovaných, ní, sportu, kultury apod. V roce
pět mimořádných a tři kontro- 2011 proběhlo 36 takto zaměřely byly zaměřené na splnění dříve ných kontrol.
Pokud příjemce poruší smlouvu
uložených nápravných opatření.
Převažovaly kontroly škol a škol- o poskytnutí příspěvku či právní
ských zařízení a dále příspěvko- předpisy nebo neprokáže, jak byly

získané prostředky použity, může
být rozhodnuto až o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně včetně penále.
V případě projektů spolufinancovaných ze zahraničí vykonává
odbor kontroly u příjemců prostředků průběžné a následné veřejnosprávní kontroly a metodické dohlídky.
U příjemců grantů spolufinancovaných z operačních programů
EU se každoročně uskutečňuje více než 100 takových kontrol a dohlídek. Celkový objem realizovaných a prověřovaných projektů činí 200 milionů korun. Pokud
příjemce poruší smlouvu o poskytnutí grantu, případně právní
předpisy a legislativu EU, vystavuje se riziku vrácení grantu včetně
nezanedbatelných sankcí.
Každoročně se také přezkoumává hospodaření obcí. Na co
jsou tyto kontroly zaměřeny
a byly při těch loňských zjištěny i nějaké závažné chyby a nedostatky?
Obce a také dobrovolné svazky
obcí jsou povinny si nechat přezkoumat své hospodaření prostřednictvím auditora nebo kraj-

ského úřadu. Krajský úřad požádalo o přezkoumání loňského
hospodaření 123 z celkového počtu 131 obcí a 11 z celkem 16 dobrovolných svazků obcí. Kontroly
budou dokončeny zhruba do poloviny května 2012.
Přezkoumávají se mj. údaje
o ročním hospodaření, nakládání a hospodaření s majetkem, zadávání a realizace veřejných zakázek, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, účetnictví
a zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob.
Obce a dobrovolné svazky obcí
chybují zejména v účetnictví. Velká část chyb a nedostatků spočívá v neúplnosti, nesprávnosti nebo neprůkaznosti vedení účetnictví, zjišťovány jsou např. chyby při
inventarizaci majetku a závazků
nebo při odpisování dlouhodobého majetku.
Druhou skupinu častých nedostatků tvoří porušení povinností územních celků stanovených
zvláštními právními předpisy.
Příkladem může být nezveřejnění návrhu závěrečného účtu alespoň 15 dní před jeho projednáním v zastupitelstvu na úřední
desce a v elektronické podobě.

Den otevřených dveří na kraji
U příležitosti oslavy Dne dětí v areálu Krajského úřadu v Karlových Varech - Dvorech bude již
od 9 hodin Krajský úřad Karlovarského kraje otevřený veřejnosti.
Především pro žáky středních

škol a seniory budou připraveny
zajímavé informace o rozvoji našeho kraje, životním prostřední nebo
oblasti sociálních věcí, návštěvníci
si budou moci prohlédnout prostory úřadu i areál krajských institucí.
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Kraj rozporuje audit
v celém jeho rozsahu
Pokračování ze str. 1
„Auditorská společnost nepostupovala podle zákona o finanční a státní kontrole, kontrolované
subjekty nebyly oficiálně seznámeny s předběžnými výsledky auditu. Návrhy závěrečných zpráv rozeslali auditoři e-mailovou poštou, přičemž jsme nedostali zákonnou lhůtu na vypořádání připomínek. Tvrdě jsme se ohradili proti auditu jako celku, okamžitě jsme rozporovali veškerá zjištění u jednotlivých projektů. Všechny projekty, které žádaly o podporu z ROP Severozápad, prošly několikastupňovou kontrolou, většina z nich byla proplacena a některé z nich jsou certifikovány,“ uvedl
náměstek hejtmana Martin Havel
a dodal, že navíc v kontrolní skupině řídicího orgánu ROP Severozápad, v Úřadu Regionální rady, zasedají úředníci Ministerstva financí, kteří se na kontrolách projektů
podíleli.
O návrzích závěrů auditu a vypořádání stanovisek obou krajů proto
v polovině května jednali zástupci
Úřadu Regionální rady, krajských
úřadů Karlovarského a Ústeckého

povědnosti právnických osob a řízení proti nim, což v současné
právní praxi není možné. Neorientovali se v problematice poskytování veřejné podpory nebo nezohledňovali platnost různých příruček pro žadatele o dotace v různých obdobích.
„Způsob provedení auditu i návrhy jeho závěrů napadl také Úřad
Regionální rady. Většina zjištění se
týká veřejných zakázek. Pokud by
ministerstvo nevzalo v potaz naše
námitky, budeme chtít, aby problematiku projektů posoudil Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže jako
orgán respektovaný Evropskou komisí a rozhodl, zda došlo k porušení rozpočtové kázně,“ uvedl místopředseda Výboru Regionální rady
Tomáš Hybner.
O neprofesionálních operacích
auditorského týmu i o hrozbě vracení peněz, která z návrhů závěrů auditů plyne, bude vedení kraje informovat krajské zastupitele
na mimořádném jednání Zastupitelstva Karlovarského kraje, které
je plánováno na 29. května.
Pokud by ministerstvo financí potvrdilo návrhy závěrů auditu

kraje na ministerstvu financí.
„Domníváme se, že navrhované
závěry auditu nemohou být použity jako relevantní podklad pro
další úkony kontrolních orgánů,“
jednoznačně zdůraznil náměstek
hejtmana Petr Navrátil.
Vedení Karlovarského kraje kromě jiného auditorům vytýká, že
v případě některých projektů doporučovali zpětně použít až dnes
platné znění zákona o trestní od-

Foto KL

bez toho, že se vypořádají stanoviska krajů, mohlo by dojít až k přerušení financování ROP Severozápad. „Mělo by to fatální dopad
na všechny projekty, které nebudou dokončeny do září 2012,“ uzavřel Hybner.
Konečné znění auditorských
zpráv by mělo být k dispozici pravděpodobně do 18. května (po uzávěrce tohoto vydání - pozn. red).
Ministerstvo financí pak pro Ev-

Dominika Kožešníková z Karlových Varů obsadila 5. místo v pěvecké
soutěži Českého rozhlasu, které se zúčastnilo celkem 423 přihlášených.
Do celostátního finále se přitom prozpívala jako jediná z kraje. „Tento
úspěch má za následek nabídku zpívání na dvou velkých akcích rozhlasu
v květnu a červnu v Praze a Zlíně, čímž nadále budu reprezentovat Karlovarský kraj celorepublikově,“ řekla úspěšná soutěžící Krajským listům.

ropskou komisi zpracuje souhrnnou zprávu ze všech auditů a zašle
komisařům i své připomínky.
„Evropská komise poté sama rozhodne, zda nějakou část sledovaných projektů přeaudituje. Její tzv.
auditní mise by se měla uskutečnit
počátkem června,“ uvedla vedoucí oddělení interního auditu Krajského úřadu Karlovarského kraje
Martina Vránová s tím, že certifikace projektů by zatím zůstala pozastavena. O případných sankcích
u auditovaných projektů bude rozhodovat pravděpodobně sama Evropská komise. „Ministerstvo financí jako auditní orgán v tuto
chvíli neumí odhadnout výši finančního postihu ani období, kdy
by mohly případné sankce na auditované osoby dopadnout,“ dodala Vránová.
Národní fond Ministerstva financí ČR jako platební a certifikační
orgán certifikoval vynaložené výdaje a kontroloval správnost souhrnných žádostí předkládaných ří-

Kyselka a celé malebné údolí koSpolečnost Karlovarské minerál- dukce na železnici. Vlečka na tralem tamní Ohře až do Varů pocítí ní vody, a.s. (KMV) totiž oznámila ti Kyselka - Vojkovice nad Ohří
úlevu od části kamionové dopravy. přesunutí významné části své pro- tak po mnoha letech znovu ožije.
Po kolejích budou nyní KMV obsluhovat své odběratele na Moravě.
„Na koleje přesuneme postupně
až třetinu naší produkce. Rozhodnutí je součástí dlouhodobé strategie společnosti, v níž klademe
značný důraz na ekologické chování,“ vysvětlil generální ředitel
KMV Alessandro Pasquale.
Znovuzprovoznění vlečky teď už
není záležitostí na roky, vlaky po ní
mají vozit minerálky už letos v srpnu. „Jelikož jsme zajišťovali základní údržbu i v době, kdy jsme pro
vlečku neměli využití, nebude rekonstrukce příliš nákladná,“ řekl
Pasquale.
Návrat lepších časů? Hejtman Josef Novotný a generální ředitel
„Zprovoznění vlečky vnímáme
Karlovarských minerálních vod Alessandro Pasquale slavnostně
jako
dobrý signál místním obyvazahajují rekonstrukci železniční vlečky Vojkovice - Kyselka.
telům,“ uvedl k rozhodnutí společFoto KL
nosti hejtman Josef Novotný.

Miliony navíc. Pro sociální služby
přes devatenáct milionů pro Karlovarský kraj,“ informoval Miloslav Čermák, náměstek hejtmana
Karlovarského kraje pro oblast sociální péče.
Jedním ze subjektů, které se tak
mohou těšit z financí nad rámec
letos původně přislíbených dotací,
je Denní centrum Mateřídouška
Chodov. To mimo jiné provozuje
sociálně terapeutické dílny v Sokolově a Chodově.
„Fungujeme pro asi stovku klientů, hlavně s mentálním a kombinovaným postižením, kteří hrozbu

 V Novém Sedle zahájili modernizaci sportovního areálu. Město nechalo u fotbalového hřiště zbourat starou a nevyhovující tribunu, místo které pořídilo novou. V areálu dále vyrostou nové běžecké dráhy na sprinty a chodníky, vše do začátku letních prázdnin. „Sportoviště bychom rádi rozšířili o multifunkční hřiště s umělým povrchem. Za budovou by pak
vznikla dvě další na míčové hry nebo tenis. Třetí akcí, kterou plánujeme,
by mělo být hřiště pro děti,“ informoval starosta Martin Loukota s tím,
že město také plánuje postavit nová dětská hřiště u obou školních budov.

 Obec Prameny má po více než dvou letech nové vedení. Na ustavujícím
jednání nového zastupitelstva byla starostkou zvolena šestadvacetiletá Michala Málková, která od státem jmenovaného správce převzala obec s dluhy přes 92 milionů korun. Kvůli milionovým dluhům je prakticky veškerý majetek obce zastavený.

Do Kyselky se vrátí vlečka

Ulevilo se jim. Komu?
Části poskytovatelů sociálních
služeb v Karlovarském kraji, kteří kvůli výraznému nedostatku financí letos ohlašovali omezení nebo dokonce konec služeb.
Díky stálému tlaku na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
(MPSV) bylo dosaženo nového
posouzení požadavků, po kterém
ministerstvo rozhodlo navýšit dotace na letošní rok.
„K dofinancování sociálních služeb v celé České republice bylo určeno 330 milionů korun, z toho

STRUČNĚ Z REGIONU

 Během slavnostního zahájení 47. ročníku MFF Karlovy Vary převezme
britská herečka Helen Mirren Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Helen Mirren na festivalu zároveň uvede film The Door, v němž ztvárnila hlavní roli pod vedením maďarského
režiséra Istvána Szabóa, loňského prezidenta mezinárodní poroty filmové přehlídky. Helen Mirren patří k nejvýraznějším osobnostem současného světového filmu a divadla. Její životní rolí je panovnice Alžběta II. ve filmu Stephena Frearse Královna. Za ni dostala Volpiho pohár na MFF v Benátkách, Zlatý glóbus, Oscara a prakticky všechny angloamerické výroční ceny.

ISŠTE Sokolov.

Centrum technického vzdělávání v Ostrově.
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zrušení služeb nesli velice těžce,“
řekl manažer Mateřídoušky Pavel
Bráborec s tím, že díky dofinancování služeb mohou dílny dále fungovat. „Původně jsme měli peníze
jen do poloviny července, pak bychom museli skončit,“ dodal.
Jak Miloslav Čermák uvedl, 19,2
milionu korun bylo rozděleno mezi subjekty, které proti krácení příspěvku od ministerstva protestovaly ještě před oficiálním vyrozuměním. Dá se ale očekávat, že se
ozvou další. Jednání s MPSV tak
budou jistě pokračovat.

 Jan Sobota, umělecký knihař z Lokte, zemřel. Sobota spolu se svou ženou Jarmilou Sobotovou vystavovali vlastní knižní práce na 32 samostatných výstavách na čtyřech kontinentech a získali řadu prestižních ocenění. Jejich díla jsou zastoupena v mnoha soukromých a veřejných sbírkách v ČR, Anglii, Francii, Nizozemí, Izraeli, Kanadě, Německu, Vatikánu i v USA, pyšnit se jimi mohou i prezidenti Václav Havel či Václav Klaus.
Foto Václav Fikar
Světově uznávaný mistr v oboru umělecké knižní vazby stál také u zrodu
unikátního Muzea umělecké knižní vazby v Lokti. „Smrt vzala Lokti skvědícím orgánem ROP Severozápad. lého člověka, ale co vzít nemohla, je genius loci, které tu Jan Sobota po soČást výdajů auditovaných pro- bě zanechal,“ řekl k úmrtí umělce místostarosta Lokte Petr Zahradníček.
jektů, které se týkají Karlovarského
kraje a jím zřizovaných organizací,  Nemocnice Ostrov, kterou provozuje společnost Nemos Plus, letos inje v tuto chvíli certifikována a žád- vestuje do modernizace a rozvoje zhruba 50 milionů korun, což je asi
né výhrady k nim dosud tento fond o dvacet milionů víc než vloni. Nejvyšší částka, kolem 32 milionů korun, je
určena na revitalizaci a rozšíření parku u nemocnice. Jeho podstatná část
nevyjádřil.
Vedení Karlovarského kraje pro- bude od září, kdy úpravy skončí, přístupná i veřejnosti. Při úpravách buto zvažuje podání podnětu k Úřa- de v parku vysázeno zhruba 16 tisíc rostlin, z toho až 3.000 nových keřů
du pro ochranu hospodářské sou- a stromů. Pro veřejnost budou k dispozici například bylinkové zahrady,
těže (ÚOHS), který by přezkou- adrenalin park, multifunkční hřiště i lezecká stěna. Parková část pro pamal, zda zadavatelé veřejných za- cienty bude kvůli jejich klidu oddělena. Kromě úprav parku půjdou další
kázek v napadených projektech peníze na rekonstrukci oddělení sterilizace a obměnu přístrojů, přestavbu
postupovali v souladu se zákonem centrálního vstupu nemocnice a rozšíření parkoviště.
o veřejných zakázkách.
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Olympijský Londýn? S odhodláním i Králem Šumavy
Na jubilejní XXX. letní olympijské hry odletí reprezentovat do Londýna i několik
sportovců, kteří žijí nebo žili
v Karlovarském kraji. Jak vidí
své šance na bojišti pod pěti
olympijskými kruhy?
Ivana Sekyrová,
maraton
V nizozemském Rotterdamu jste
se před pár týdny časem 2:34:21
kvalifikovala na olympiádu v Londýně. Je pravda, že šlo o váš vůbec
první start na maratonské trati?
Ano, běžela jsem poprvé.
Protože učíte na sokolovském
gymnáziu, nemohu se nezeptat,
jak vaši kolegové a samozřejmě
i studenti přijali zprávu, že budete hájit barvy České republiky
na olympijských hrách?
Všichni byli mile překvapeni.
Jakého výsledku byste chtěla
v Londýně dosáhnout co do umístění?
Chtěla bych zopakovat výkon
z Rotterdamu. Co se týká umístění,
tak bych byla spokojená s touto teorií: Pokud nás poběží 100, tak budu
spokojená s umístěním do 50. místa, pokud nás bude 60, tak do 30.
místa, prostě jestli mi rozumíte, tak
někde uprostřed startovního pole.
A pokud to bude lepší, tak tím lépe.
Proč jste se vlastně rozhodla přejít před pár lety
od krátkých běžeckých
tratí k těm vytrvalostním?
Nemám k tomu žádné vysvětlení, prostě to
tak přišlo. Navíc jsem
na delších tratích jako
mladší žákyně začínala.

sportovním nebo psychickém, tedy v ohledech důležitých pro výsledek, dál?
V uplynulých necelých čtyřech letech se mi podařilo dosáhnout celé řady vynikajících sportovních výsledků, o kterých se mi mohlo dříve
jenom zdát.
V roce 2010 jsem na mistrovství
světa vybojovala bronz v jednotlivcích i ve družstvech. Téhož roku jsem byla stříbrná na finále svěLenka Marušková,
tového poháru. O rok později jsem
sportovní střelba
si z dalšího FSP přivezla zlato. Je to
má doposud nejúspěšnější předoLenko, kvalifikovala jste se lympijská sezona.
na další, již třetí olympiádu.
V Aténách jste zazářila a získala
S jakými představami o umístění
stříbrnou medaili, Peking ale co do Londýna odletíte?
do umístění nevyšel. Co vám účast
Světová střelecká špička je velmi
na předchozích olympidách dala, vyrovnaná a je zde obrovská konpřípadně co vzala?
kurence. Na olympijskou medaiMám obrovskou radost, že se mi li má minimálně dvacet závodnic
podařilo kvalifikovat se na svou tře- plus se může ještě umístit nečekatí olympiádu v řadě. Už „jenom“ to ný objev, tak jako tehdy já v Atépokládám za obrovský úspěch.
nách. O umístění proto vůbec neAtény mi tak trochu zamotaly ži- přemýšlím.
vot. Z méně známé sportovkyně
jsem se katapultovala mezi světovou
Kdo tedy budou vaše největší
střeleckou elitu. To zapříčinilo i to, soupeřky?
že se na mne nabalil kde kdo a snaTěch je skutečně celá řada... :-)
žil se těžit z mého úspěchu.
Peking byl pro mne velkou cenDobře... Jsou pro vás olympijnou životní zkušeností, za kterou ské hry ve srovnání s jinými veljsem velmi vděčná. Nikdy bych ne- kými mezinárodními závody vývěřila, kdo všechno se ke mně do- jimečné?
káže otočit zády, v době, kdy jsem
Ano, už jenom tím, že se konapotřebovala nejvíce pomoct a po- jí jednou za čtyři roky, a tím na sevzbudit. Všechno špatné je i k ně- be strhávají značnou mediální počemu dobré.
zornost. Sportovní střelba v ČR neKaždé olympijské hry mi něco daly a současně i něco vzaly.
dýna povezu.
Pak vám prozradím ještě jednu
moji specialitu, bez které na větší
závody neodjíždím, a to je zlatá medaile od Dany Zátopkové, kterou mi
dávala na krk loni na Kbelské desítce. Pak vozím na dně batůžku červené tričko, které mi daroval skvělý běžec Péťa Učík, a čelenku s nápisem mého rodného města Klatovy - Král Šumavy.

Jste dnes oproti
Pekingu
v některém
ohledu, ať již

ní příliš medializovaná, což se ale
pravidelně mění s blížícími se OH.
Od sportovních střelců se automaticky nějaká ta medaile vždy očekává, protože tomu tak na uplynulých
olympijských hrách pokaždé bylo.
Jaký nejsilnější zážitek jste si odvezla z předchozích olympiád?
Něco, na co stále vzpomínáte...
Do Atén jsem se těšila, že se
ve vesnici potkám s našimi sportovními hvězdami. Nejkrásnější však
na tom bylo, že právě ti, ke kterým
jsem vzhlížela, mi poté gratulovali.
V Pekingu jsem zase měla možnost
vidět na vlastní oči vyhrát Phelpse
a Nadala. Byly to opravdu velké zážitky.
A co třeba přijetí v Aši po úspěchu v Aténách?
Byl to pro mne silný zážitek. Domů jsem se velmi těšila. Plné náměstí lidí a jejich bezprostřednost
mi udělala radost.
Na závěr trochu odlehčená otázka. Povezete si do Londýna nějakého maskota?
Do Londýna žádného maskota
nepovezu, on za mnou přiletí sám.
Manžel a můj osobní trenér David
:-)

Pavel Ivanič,
reprezentační trenér vzpěračů
Londýn pro vás bude už druhou
olympiádou. Poprvé jste své svěřence vedl před čtyřmi lety v Pekingu, proto se zeptám na pocity. Jaký byl váš olympijský
debut?
Všechno bylo nádherné.
Vše obrovské, krásné. Při
zahájení, když vcházíte
na stadion pro 80 tisíc lidí a slyšíte zvolání „Czech
republic“, tak vás mrazí
v zádech.
Je to nádherný pocit,

Jaké počasí by vám
při olympijském závodu
nejvíc sedělo? Anglie bývá deštivá.
Já se pokusím přizpůsobit se
anglickému počasí. Jediné, co
nemusím, je silnější vítr.
Povezete si do Londýna
nějakého maskota?
S Terkou jsme experti na plyšové
maskoty. Doma máme velký
proutěný
koš, takže určitě s sebou jednoho do Lon-

Povezete
si
do Londýna nějakého maskota?
Ne, nepovezu.
Maskoti mě nijak neberou.

Ivana Sekyrová

40 let, rodačka z Klatov. Rozvedená, dcera Terezka. Největší sportovní
úspěchy: 12 x mistryně ČR, 11 x stříbro a 11 x bronz z MiČR, týmové
stříbro z MS v běhu do vrchu 2011(individuálně 11. místo), 2 x titul mistryně světa v běhu do vrchu masters W35 (2010, 2011), 7 x po sobě v řadě vítězka Velké Kunratické. Záliby: trénování mládeže, na ostatní koníčky v současnosti opravdu nemám ani minutu.

Slavnost hasičů
a Den dětí
ve Skalné
V sobotu 2. června se ve Skalné
uskuteční Slavnost hasičů a Den
dětí. Program zábavného dne začíná v 10 hodin Mší svatou v kostele Sv. Jana Křtitele. Za doprovodu
Mládežnického orchestru z Chebu s dudáky pak v jedenáct hodin
vyrazí do ulic průvod, aby přesně
ve dvanáct hodin došlo na oficiální
zahájení slavností. Toho se zúčastní hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný spolu s dalšími hosty. Během zahájení přitom hasičské muzeum převezme americký
prapor. Návštěvníci slavností mj.
uvidí vyproštění zraněných osob
z havarovaného auta FFW Neusorg, hašení historickou stříkačkou z r. 1912 nebo hašení osobního automobilu. Součástí slavností,
které budou pokračovat večerním
country bálem pod širým nebem,
je i Dětský den.

když zespoda koukáte na zaplněné Rusové, Iránci, kteří mají mistra
tribuny olypmpijského stadionu.
světa z Paříže, Korejci, Ukrajinci,
Němci. Maďaři mají dobrého NaTo samé vás bude čekat i v Lon- gyho, dále Poláci, Bulhaři, Gruzijdýně, kam se kvalifikoval váš svě- ci, Bělorusové. Zkrátka bude to boj
řenec Jiří Országh. S jakými před- o každý kilogram, ve kterém bude
stavami o umístění do britské me- rozhodovat taktika během závodu.
tropole odletíte?
Poletíme tam s představou umístit
Co řeknete Jiřímu, až půjde
se zhruba kolem 10. místa. Co bude na plac? Tedy až přijde jeho chvínavíc, bude super. Jako trenér bych le a on zamíří k čince?
si představoval umístění ještě o dvě
Z celých chodidel! Nenech se vypříčky výš, ale uvidíme na místě, ja- táhnout a dodělej to!
ká bude konkurence a jakou bude
To jsou jen krátké pokyny, které
mít Jirka momentální formu. A ta- laikovi nic neřeknou, ale Jirka už ví,
ké, jak se nám podaří ještě natré- co a jak. Další pokyn vám ale neřeknovat. Doufám, že vše půjde opti- nu, ten je určený jen Jirkovi.
málně.
Kde se na Londýn připravujete?
Zápěstí, které měl váš svěřenec
Oba jsme zaměstnanci Centra
zraněné, je už v pořádku?
sportu Ministerstva vnitra (CS MV)
Jeho zraněné zápěstí už je v po- v Praze. Jirka jako instruktor sportu
řádku, čímž bych chtěl poděko- a já jako trenér pro přípravu státní
vat všem lékařům. Na podzim jsme reprezentace.
nicméně vynechali MS v Paříži
Trénujeme v areálu tohoto spora turnaje v Londýně a v Moskvě, vše tovního centra na Stromovce, kde
jsme vsadili až na letošní ME a po- máme super podmínky pro trénink
slední kvalifikaci na OH.
a samozřejmě i lékařské a rehabiliAle měli jsme teď pro změnu pro- tační zařízení. Plus další možnosti
blém se zápěstím na levé ruce. Jsou pro trénování mimo vzpíránu - nato taková neviditelná zranění (zá- příklad kurty na tenis, hřiště na noněty), ale strašně narušují přípra- hejbal apod.
vu na vzpírané tuny a intenzitu.
Samozřejmě vyjíždíme na výcviA to se pak musí projevit v samot- kové tábory, které zrovna dolaďuji,
ném závodě, neboť bez tréninku ne- a to kvůli změně prostředí. Po sezoní šampióna, jak říkají Poláci. A to ně jezdíme na rehabilitační soustřeje pravda.
dění do Františkových Lázní, pokud nám to čas dovolí, tak v lednu
K d o budou v Londýně va- na běžky na Zadov.
ši největší soupeři?
Jsou pro vás olympijské hry
S o u p e - ve srovnání s jinými velkými meřů budou zinárodními závody výjimečné?
spousAno, olympiáda je jiná, úžasná. Je
ty, proto- to velký sportovní podnik, který se
že váhová těší obrovskému zájmu novinářů.
kategorie
Jako sportovní fanoušek se tam
+105 kg navíc setkáte se slavnými sportovje vyvr- ci tváří v tvář - v jídelně, na ulici,
cholením na sporovištích. Poprvé na vlastvšech hmot- ní oči tam vidíte třeba i našeho renostních ka- prezentanta. Celkově je víc spoletegorií. Če- čenská, máte prostor chodit na jiné
kají nás sporty a fandit.
Ale protože Jirka startuje až 7. srpna, tak i v Londýně budeme ještě
trénovat. Jen musíme být opatrní, aby se mu něco nestalo. Jedeme tam hlavně něco zvednout. Když
bude výkon, bude
i umístění.

PRODEJ

Lenka Marušková

27 let, rodačka z Plzně, vyrůstala v Aši. Vdaná, bezdětná. Největší sportovní
úspěchy: 2004: 1. ME v Mnichově – SP 30+30, 2. OH v Aténách – SP 30+30;
2007: 1. Světový pohár v USA – VzPi 40 (vzduchová pistole na 40 ran); 2009:
2. ME v Chorvatsku (SP 30+30); 2010: 3. MS (SP 30+30, 2. Finále světového poháru; 2011: 1. Finále světového poháru (SP 30+30). Záliby: olejomalba na plátno, in-line bruslení, pěstování fialek, procházky v přírodě, tanec.

SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb

PRODÁVÁ SLEPIČKY SNÁŠKOVÝCH PLEMEN

Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho chovu!
Stáří slepiček 12-17 týdnů, cena 139-170 Kč/ks.

Prodeje se uskuteční:

čtvrtek 7. června 2012
Cheb u prodejny Selka ve 12.30 hod. • Frant. Lázně u vlak. nádraží ve 13.20 hod.
Skalná u pošty ve 13.50 hod.
pondělí 18. června 2012
Lázně Kynžvart u fotb. hřiště ve 13.30 hod.
neděle 24. června 2012
Děpoltovice u obchodu v 11.00 hod. • Nejdek u aut. nádraží v 11.40 hod.
Oloví u nádraží ČD ve 13.20 hod. • Sokolov u čerp. stan. ONO ve 14.20 hod.
Otovice u OÚ v 15.30 hod.
sobota 30. června 2012
Březová u děts..hřiště ve 12.45 hod. • Kynšperk n Ohří u rest. El Paso ve 14.00 hod.
Podhrad u penzionu v 15.50 hod. • Cheb u prodejny Selka v 16.15 hod.

PŘÍPADNÉ BLIŽŠÍ INFORMACE : TEL 728605840 728165166 415740719

Chcete, aby o Vás
zákazníci věděli?
CHCETE BÝT VIDĚT
V CELÉM
KARLOVARSKÉM KRAJI?

Inzerujte u nás
v Krajských listech.
Kontakt:
tel.: 354 597 403
tel.: 739 544 445
e-mail: info@zurnalmedia.cz

váš rádce ve světě reklamy
tel.: 354 597 403 • e-mail: info@zurnalmedia.cz • www.zurnalmedia.cz

Pavel Ivanič

46 let, rodák z Plesné na Chebsku, trvalým bydlištěm Sokolov. Ženatý,
jedno dítě. Největší sportovní úspěchy: několikanásobný Mistr ČSR
a ČSSR; osobní rekordy ve váhové kategorii do 82,5 kg - v trhu 145 kg,
v nadhozu 165 kg, ve dvojboji 310 kg; 1. a 3. místo na Dunajských pohárech, 2. místo Kalikristal. Záliby: sport , knihy, příroda a chalupaření.

PENÍZE V HOTOVOSTI IHNED

VYKOUPÍME ZA NEJVYŠŠÍ CENY

FELICIA
FABIA
OCTAVIA

PŘIJEDEME, VYPLATÍME, PŘEVOD ZAŘÍDÍME
Octavia 1.6, r.v. 2000, 1. majitel, airbag, construct, rádio CD, potahy, servo aj., písk. skla,
vždy garážovaná- perfektní stav, pravidelný
servis Škoda, nová spojka, čepy, výfuk, svíčky,
79.500 Kč i na splátky bez akontace
Fabia 1.2 Comfort, mod. 2005, 1.majitel, 2x
airbag, el. okna, rádio, centrál, servo, mlhovky aj., garáž., perfekt. stav, 79.500 Kč- sleva- i
splátky bez akontace
Felicia 1,3 MPi 50 kW, r.v. 2000, po TK
5/2014, 1. majitel, tažný, ABS, airbag, el. okna,
centrál DO, rádio CD, mlhovky aj., nový výfuk,
pneu, brzdy, perfektní stav- vždy garáž., 35.500
Kč- sleva- i na splátky bez akontace
Felicia 1,3 Lxi combi, r.v. 1997, po TK 5/2014,
1. majitel, tažný, rádio, centrál, hagusy aj., dobrý stav, 17.500 Kč- po slevě na Ekopoplatek
Eko poplatek na u nás zakoupený vůz
zaplatíme za Vás! Přijďte ušetřit!
Neustálý prodej Škodovek za velmi výhodné ceny. Možnost splátek i na protiúčet.
Tel.: 602 480 333. Celá nabídka na:

w w w. b e r a n e k a u t o . c z

Servis oken
a dveří,
montáž žaluzií
pro Karlovarský kraj
• pozáruční servis
plastových oken
a dveří všech
výrobců
• seřízení,
promazání
• výměna
poškozených
skel a kování

www.servisnaokna.cz
p. Tramba tel.: 603 383 737

Výkup starého papíru
za 8 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.schrottmobil.com

z regionu
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KAM ZA KULTUROU A ZÁBAVOU
V KARLOVARSKÉM KRAJI
KARLOVY VARY
Ringova škola života a sexu - F. R.
Čech v první české Stand Up Commedy. Městské divadlo, 23. 5. od 19.30
Komedie Potmě - fraška o pokrytectví. Městské divadlo, 27. 5. od 19.30
Circus Ponorka - hudební one man
show. Klub Paderewski, 29. 5. od 19.30
Na mělčině - absurdní komedie v podání Divadla Kalich. Městské divadlo,
2. 6. od 19.30
Víla Ohře - hudebně-taneční představní ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Městské divadlo, 5. 6. od 19.30
Dealer´s Choice - komedie v podání
Dejvického divadla. Městského divadla, 6. 6. od 19.30
Hrdý Budžes - hra v podání divadla A.
Dvořáka Příbram. Městské divadlo, 8.
6. od 19.30
Poslední ze žhavých milenců - komedie. Městské divadlo, 12. 6. od 19.30
Glenn Miller Story - koncert swingové
hudby. Městské divadlo, 14. 6. od 19.30
Můj báječný rozvod - Eliška Balzerová v komedii. Městské divadlo, 18. 6.
od 19.30
Trubadúr - opera v italském originále
s českými titulky. Městské divadlo, 21.
6. od 19.30
Dance Show 2012 - KV Arena, 22. 6.
od 20.00
CHEB
Velký divadelní pátek - promítání krátkých filmů na motivy Máchova Máje a další. Divadelní klub, 25. 5.
od 19.00
Špalíček fest - Olympic, Petr Kolář,
No Name a další. Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, vstup zdarma! 26. 5.
od 14.00
Chyba spojení - premiéra hry. Studio
„D“ ZDCH, 26. 5. od 19.00
Dokonale křehká cesta k růžovým
poutům - hra. Studio „D“ ZDCH, 29.
5. od 19.00
Chyba spojení - hra. Studio „D“
ZDCH, 30. 5. od 19.00
Rodinný průvan - hra. Divadelní klub,
31. 5. od 19.00
Noc kostelů - koncerty, prohlídky,
dílny pro děti. Kostel sv. Bartoloměje, kostel sv. Kláry, kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Václava, kostel Zvěstování
Panny Marie, evangelický kostel, pravoslavný chrám sv. Olgy – Františkovy
Lázně, Farní dům, Společenské centrum Vinice a Modlitebna Bratrské jednoty Baptistů, 1. 6. od 19.00
Třicet devět stupňů - hra. ZDCH, 2. 6.
od 19.00
Herci v ofsajdu - tradiční mezidivadelní fotbalové utkání. Rokle u divadla, 3.
6. od 14.00
Dobře placená procházka - hra.
ZDCH, 4. 6. od 11.15
Chyba spojení - hra. Studio „D“
ZDCH, 5. 6. od 19.00
Chebské dvorky 2012 - 10. ročník
krajského festivalu uměleckých projektů s mezinárodní účastí (kompletní program výstav a vystoupení na:
http://chebskedvorky.galerie4.cz/).
Dvory a dvorky v historickém centru
města, 6.-9. 6.

Z M I K R O R E G I O N Ů K A R L O VA R S K É H O K R A J E

Včera, dnes a zítra - souvislé divadelní představení nabízí to nejlepší z Holzmannova celoživotního díla. Znovuztvárnění legendárních scének. KC
Svoboda, 8. 6. od 19.00
Chyba spojení - hra. Studio „D“
ZDCH, 14. 6. od 19.00
Horáková, Gottwald - premiéra mrazivého politického kabaretu. Za oponou, 15. a 16. 6. od 19.00
Zmýlená platí - komedie. ZDCH, 18.
6. od 19.00
Horáková, Gottwald - mrazivý politický kabaret. Za oponou, 18. 6.
od 19.00
Divadelní banket - zábavný galavečer
k zakončení Sezóny lákavého pokušení. ZDCH, 22. 6. od 19.00
SOKOLOV
Otevírání koupaliště Michal - účinkují: Polemic, Sto zvířat, Horkýže slíže. Koupaliště Michal, 25. 5. od 17.00
Groovetown - koncert. Metaxa, 26. 5.
od 20.00
Rock Beach VIII. (Grande Tete,
Znouzectnost, Fourth Face, Navigators…). Městské koupaliště Sokolov, 2.
6. od 14.00
Miroslav Paleček - recitál. Klub M
v Hornickém domě, 21. 6. od 19.00
OSTROV
David Koller, T4 - Zámecký park, 22.
6. od 19.00
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Integrity (Striking Justice, Last Chance To Die). Klub Na Rampě, 10. 6.
od 20.00
CHODOV
Vasilův rubáš - folkový koncert. Podkroví knihovny, 26. 5. od 20.00
Krimifest Chodov 2012 - 12. ročník
festivalu detektivních filmů. Letní kino
na pěší zóně, kostel Sv. Vavřince a další
místa, 13.-17. 6.
AŠ
Verona - open air párty s vystoupením
Verony. Střelnice, 26. 5. od 19.00
Vlak svobody - divadelní představení v rámci česko-německého projektu Schirnding Unlimited. Vlakové nádraží, 13. 6.
LOKET
Eddie Stoilow & Support Lesbiens - koncert. Přírodní amfiteátr, 9. 6.
od 20.00
Electric Light Orchestra, Ken Hensley & Live Fire - koncert. Přírodní amfiteátr, 15. 6. od 20.00

P RA ŽS K É
S V OB OD NÁ NA K LA D A TE LS TV Í

ZV RA TNÁ
Č Á S TIC E

Svazek obcí Slavkovský les pro obnovu venkova
Svazek obcí Slavkovský les pro
obnovu venkova (SOSLPOV) byl
jako dobrovolný svazek obcí založen v roce 1995 zástupci Bečova nad Teplou, Teplé, Mnichova,
Pramenů a Úterý. Prvním předsedou byl zvolen starosta Teplé,
Ladislav Hlava, který byl zároveň
předsedou až do roku 2010. Současnou předsedkyní je starostka
Otročína Marie Šašková.
Svazek obcí Slavkovský les se
rozkládá jak na území Karlovarského, tak i Plzeňského kraje, a je
jedním z mikroregionů s příkladem vzájemné spolupráce mezi
jednotlivými kraji.
Od doby svého založení se mikroregion rozrostl na dnešních
osmnáct měst a obcí s celkovým
počtem 100 katastrálních území
a s velikostí 570 km2.
Z Karlovarského kraje jsou jeho členy města Bečov nad Teplou, Bochov, Teplá a Krásné Údolí a obce Otročín, Mnichov, Ovesné Kladruby, Stanovice, Teplička,
Chodov u Bečova a Nová Ves.
Jednou z charakteristik území
je nízký počet obyvatel - 12.272
(údaj k 1. 1. 2012) a celkově nízká
hustota obyvatel - pouze 21,5 obyvatele/km2, což činí mikroregion
jedním z nejméně osídlených území v rámci celé České republiky.
Z hlediska přírodních podmínek leží mikroregion částečně
v oblasti Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a dále na Tou-

žimské plošině, Tepelské vrchovině a na Bezdružické vrchovině.
Nadmořská výška velmi členitého území se pohybuje v rozmezí 425 až 800 m n. m. Průměrná
roční teplota na sledovaném území se pohybuje od 5 do 7 °C, průměrný roční úhrn srážek činí 650
až 800 mm.
Účelem založení svazku a jeho
hlavní strategií rozvoje je zabezpečení koordinovaného postupu orgánů místních samospráv
ve věci programu obnovy a rozvoje venkova, propagace mikroregionu a dalších souvisejících aktivit,
vzájemné partnerství, informační služby v oblasti rozvoje venkovského prostoru, podpora tr-

Zchátralou karlovarskou památku, Císařské lázně, navštívil v doprovodu hejtmana Karlovarského
kraje Josefa Novotného eurokomisař Štefan Füle.
„Projekt na rekonstrukci celého
objektu je připraven, chybí už jen
dotace z Integrovaného operačního programu ministerstva kultury,“ uvedl hejtman Josef Novotný
s tím, že na očekávanou čtvrt miliardu korun z ministerstva je váza-
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ná dotace Regionálního operačního programu Severozápad.
„Všichni ministři i jejich úředníci, kteří historickou budovu navštívili, nám slíbili, že se zasadí o její opravu. Ta ale bude stát zhruba
800 milionů korun a my potřebujeme alespoň část těchto peněz, abychom mohli žádat o evropské dotace,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný.
Císařské lázně byly vybudová-
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Tajenka křížovky v minulém čísle zněla Karel Marx.
Výhercům, kterými jsou Alena Žaludová, Na Hradčanech 29,
Cheb; Ludmila Fischerová, Bernov 21 E, Nejdek, a Taťána Havlíčková, Lomnická 7, Plesná, gratulujeme. Zasíláme jim publikace
o našem kraji.
A jakou osobnost jsme pro vás
vybrali tentokrát?
Patřila k vůbec nejváženějším
hostům
Karlových
Varů.
Do města přijela v červnu
1892 v doprovodu 14 lidí.
Ubytovala se ve vile Theresa
na Zámeckém vrchu. Denně
podnikala dlouhé vycházky
do karlovarských lesů, kde si
nejvíce zamilovala romantické
zákoutí zvané Lesní pobožnost.
Vzhledem ke své výborné fyzické
kondici se po lázeňských lesích
pohybovala rychlou chůzí, což
dělalo problémy jejím osobním
strážcům, kteří jí nestačili, a proto
si stěžovali svým nadřízeným...
Byla to?
Vyluštěnou tajenku posílejte
do 6. 6. 2012 na email: romana.
najemnikova@kr-karlovarsky.cz
nebo na adresu: Karlovarský kraj,
R. Nájemníková, Závodní 353/88,
38021 Kar. Vary

ny v roce 1895 naproti Grandhotelu Pupp podle návrhu významných
vídeňských architektů Fellnera
a Helmera. Památka má v budoucnu sloužit jako kongresové centrum, mají zde vzniknout rovněž
dvě infocentra, balneoknihovna,
muzeum filmového umění a multifunkční koncertní sál. V současné
době objekt často využívají filmaři.
Natáčela se zde například bondovka Casino Royale.
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jekt „Kraj živých vod“. Na počátku projektu byla snaha o záchranu jedinečného přírodního fenoménu přírodních vývěrů minerálních vod. Od těchto lokálních aktivit se snaha přesunula i na další oblasti jako je koordinace aktivit v cestovním ruchu (naučné
stezky, geocaching, společná propagace, produktové balíčky) nebo
obnova obcí a občanské vybavení
a služby (obnova návsí, mobiliář,
sadovnické úpravy).
Nedílnou součástí aktivit jsou
i komunitní projekty zaměřené
na podporu občanských aktivit
a společných akcí. Od roku 2009
byly činností svazku zajištěny projekty v celkové výši téměř 12 milionů korun.
SOSLPOV se pravidelně prezentuje na výstavách a veletrzích
v ČR (Regiony ČR, Regiontour)
a spolu s Karlovarským krajem
i na výstavě Má vlast.
Hlavním podporovatelem činností svazku je Karlovarský kraj,
který podporuje jak jednotlivé
projekty, tak i personální zázemí.
Financování svazku je dále zajištěno členskými příspěvky jednotlivých obcí a vlastními aktivitami.
Kontaktní údaje Svazku obcí
Slavkovský les pro obnovu venkova: sídlo - Masarykovo náměstí
143, 364 61 Teplá; kancelář - Klášterní 237, 364 61 Teplá.
email: soslpov@seznam.cz
www.krajzivychvod.cz

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Pronajmu garáž v Chebu
(u Penny u nádraží), dlouhodobě. Tel. 608 982 031.

Pronajmu pěkný byt I.kat. levně
a dlouhodobě v Kraslicích. Dům je nově zateplen a v bytě jsou nová plast.
okna, parkování před domem. Internet, kabelová televize, pěkné bydlení. K dispozici byty 1+1,2+1,3+1, 4+1.
Info: 608 222 200, 777 862 006

P OUK Á ZK Y
NA P E NÍZE

D ŮM (E XP R .)

ÚZE M Í
V A L ŽÍRS K U

ÚK A ZY

TE NIS OV É
P Á LK Y

A NGLIC K Y
HE ŘMÁ NE K

C HE M.ZN.
RA D IA

MĚ K K Ý Š
INIC IÁ LY
MA LÍŘE
A LŠ E

OB C HOD Y
S P Z P RA HY
ZNA Č K A
GRA MOFONOV Ý C H
DESEK

O ZNAČ E NÍ
JAP O NS K É HO
P O R C E LÁNU

D OS TIHOV Í
PSI
K AMAR ÁD
ZK R . AME R .
Š E B E S T O VÉ
R AS IS T IC K É
O R GANIC IT O S L.
ZAC E
ZAVR Č E NÍ

Š TĚ K A T

ŽIV ITI

D IV A D E LNÍ
ZÁ V Ě S Y

OD B ORNÝ
P OS UZOV A TE L

K A MION

TLUS TĚ

S O LMIZAČ NÍ
S LAB IK A

D ÍV Č Í
J MÉ NO

LAK O ME C

OB RNĚ NÉ
V OZID LO

K OS TRA

C HE M.ZN.
K RY P TONU

HNĚ D OŽLUTÁ
B A RV A

K OUŘ

D Ý NĚ

D OK ONČ E N

C HE M.ZN.
RA D ONU
LA TINS K Ý
P ŘE D K LA D
B IB LE

TA NE C
MORA V S K Ý

LE TOP IS Y

NÁ ZE V
P ÍS ME NE L
A NTIC K É
D V OUUC HÉ
NÁ D OB Y

C E NTIME TR

S LO VE NS K Y
NIK D O

S LA B IK A
K V OČ NY

C HY B Y

FRA NC .
P ŘÍTE L

ŘÍMS K Y
1001

D RUH Č A JE

Š K ŮD C E V
TIS K Á RNĚ

P OUZE
(NÁ ŘE Č NĚ )

C IZÍ J MÉ NO
(HE LE NA )

NULA

ZE S ÍLE NÝ
ZÁ P OR

S LO VE NS K Y
K LAUN

V O D NÍ
TO K

MRA V OUK A

Křížovka o ceny

vale udržitelného cestovního ruchu a záchrana, ochrana a využití přírodního a kulturního potenciálu regionu.
Svazek úspěšně spolupracuje i s dalšími mikroregiony Karlovarského kraje (např. Mariánskolázeňsko, Sdružení obcí Krušné hory – západ, Doupovské hory), tak i v rámci ČR (např. Mikroregion Buchlov, Slavonicko,
Židlochovicko, Slánsko). Zahraniční partnerství má SOSLPOV
v Bavorsku. Hlavním partnerem
pro realizaci projektů je ale MAS
Náš region (o MAS Náš region více v dalším čísle Krajských listů).
Od roku 2006 je připravován
a realizován integrovaný pro-

Eurokomisař v Císařských lázních
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Český komiks ožívá.
Tentokrát v Becherově vile
Od 10. května je v Interaktivní
galerii Becherova vila v Karlových
Varech k vidění výstava nazvaná
„Sláva! Huráá! To nejlepší z českého komiksu první poloviny 20.
století“.
Nový výstavní počin v Becherově
vile doplňuje knihu Heleny Diesing, která se českým komiksem
uvedeného období podrobně zaT: +420 608 605 013, od 800 - 1400
bývá a zaplňuje tak jedno z nezma* ceny jsou bez DPH
povaných míst české popkultury.
Diesing je také autorkou výstavy,
kterou chce, podle vlastních slov,
alespoň nastínit, kdo byli zásadní
Baleno po 45kg (igelitový pytel + 14Kč), cena za jeden kus 170Kč.
autoři českého komiksu v daném
Při větším odběru množstevní sleva.
období a představit jejich stěžejOdběr na adresách:
ní díla prostřednictvím originálů,
ǩ Pekařská 2, Cheb, společnost Bohemia Lignum (vedle Tesca)
zvětšenin a nátisků.
„V galerijních sálech - tedy proǩ Botanická 252/6, Dalovice u Karlových Varů
storu pro ně atypickém - jsou komiksy vytržené ze svého přirozeného prostředí stránek novin a časopisů, a zhmotňují se na stěnách
i mimo ně, čímž dostávají nový
rozměr,“ říká kunsthistorička Heposkytuje své služby seniorům v jednolůžkových pokojích
lena Diesing.
Výstava ukazuje, že před rokem
s vlastním sociálním zařízením.
1950 byl svět českého komiksu plVýhodou jsou krátké čekací lhůty, pečujeme zejména
ný rázovitých postav. Někteří z auo klienty s těžkou a úplnou závislostí na péči druhé osoby.
torů komiksů byli proslulými tvůrBližší informace na tel.: 354 691 403
ci.
mail: info@domovkynzvart.cz • web: www.domovkynzvart.cz
Zejména Josef Lada, který zavedl
do českého časopiseckého prostřeprospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma
dí komiksovou bublinu.
800 100 414
Pro nedělní přílohu deníku České slovo kreslil komiks Dobrý voVYRÁBÍ A PRODÁVÁ
BAPA , Praha 3
ják Švejk, později vytvořil také
.RXĜLPVNi
Šprýmovné kousky Františka VoI NA DOBÍRKU
víska a kozla Bobeše, DobrodružCZ i SK
ství Tondy Čutala a komiks na pokračování Velkofilm o králíčkovi.
Dalším ze známých jmen je Ondřej Sekora, který byl v letech 1918
- 1939 v Československu v podstaChebské muzeum zve 26. 5. v 18 tě jediným autorem, který soustavhodin na tradiční Muzejní noc ně kreslil komiksové stripy v prana téma „Šperk v běhu času“. Vě- vém smyslu slova. Vytvořil řadu
nována bude bižuterii.
komiksových děl, jako je například

Prodej dřevěných briket

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart

O bižuterii

kapitán Ani Muk nebo kuře Napipi, ale věhlas získal teprve s postavou Ferdy Mravence. Prostřednictvím jeho příběhů Sekora dětský
kreslený seriál graficky i obsahově
zmodernizoval.
Výstava nabízí i další hrdiny, jako jsou například medvídek Chundeláček a samozřejmě Rychlé šípy.
Jejich příběhy, které podle předlohy Jaroslava Foglara kreslil Jan Fischer, jsou nejznámějším a zřejmě
nejoblíbenějším českým komiksem. Seriál o pětici chlapců vycházel v časopise Mladý hlasatel v letech 1938 - 1941, druhá etapa trva-

la od roku 1945 a skončila po únoru 1948.
Po únoru 1948 se slibně rozvíjející se komiksový žánr stal potlačovaným projevem s nepřesvědčivým argumentem, že četba komiksů odvádí pozornost od hodnotné literatury. Pokud se komiks
objevoval, sloužil především komunistickým ideologickým cílům.
Výstava o českém komiksu potrvá v Becherově vile do 24. června.
Interaktivní galerie Becherova vila
je přístupná denně kromě pondělí
od 10 do 17 hodin.

Květen: Měsíc zahájení lázeňské sezóny
Letiště vykázalo zisk
Výkony za první čtvrtletí roku
2012 na letišti v Karlových Varech
potvrzují narůstající zájem o využívání letiště zejména lázeňskými
hosty. Zisk společnosti Letiště Karlovy Vary s.r.o. za první čtvrtletí
dosáhl téměř dvou milionů korun.
Za první čtvrtletí roku odbavilo letiště celkem 21.330 cestujících, zatímco za stejné období ro-

ku 2011 to bylo 15.498 cestujících.
Zároveň bylo za první čtvrtletí odbaveno celkem 51.790 kg zboží
a pošty. Vzhledem k tomu, že aktivity v této oblasti zahájilo letiště až
v březnu 2011, meziroční srovnání není možné. Za první tři měsíce
roku 2012 byly výnosy společnosti
Letiště Karlovy Vary o 31,4 % vyšší
ve stejném období vloni.

Všechna lázeňská města Karlovarského kraje v květnu slavnostně zahájila novou lázeňskou sezónu. O historické kostýmy a dobrou náladu přitom nikde nebyla nouze, idé se rádi vrátili do slavných časů svých měst.
Zatímco lázeňští šviháci byli nejvíce vidět zřejmě v Kyselce, kde si
připomínali zlatou éru Heinricha Mattoni (snímek vlevo), Karlovými Vary už tradičně projel zakladatel města - císař Karel IV.
V Mariánských Lázních si vedle jiného poslechli slavnostní skladbu zpívající fontány, Františkovy Lázně mimo jiné nabídly trh
s ukázkami historických řemesel a nebo živé obrazy z dějin města.
Jako poslední v kraji zahajoval svou sezonu Jáchymov. V sobotu
26. května.
Foto Obec Kyselka a Tomáš Tišler
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POZNÁMKA

Polská okna, polská moučka... Co bude dál?
Tak vám nevím...
Chvílemi mám neodbytný pocit, jako by se drtivá většina informací v posledních letech týkala jen
zdražování (všeho a stále), korupce
(všudypřítomné) a nekvality (rovněž všudypřítomné). Jako by tato
tři slova charakterizovala dnešní
Česko více než kdy jindy.
Tak třeba nekvalitní produkty,
které se k nám kvůli nižší ceně dovážejí ve velkém. Český zákazník si
koupí raději šmejd, jen když je to
levnější, říkají prý v Německu, Anglii nebo v Polsku. Popelnice Evropy, ukazují podle médií odtamtud
na nás. Mají pravdu? Nevím, pro-

tože mi chybí možnost srovnání.
Je ale pravdou, že příkladů dovážených nekvalitních či přímo závadných výrobků do Česka jsou bez
přehánění stovky.
Pominu-li oceán vietnamských
padělků čehokoliv, jehož vlny nás
omývají ze všech stran, anebo třeba
toxické hračky z Číny, které tak rády žužlají naše malé děti, vybaví se
mi aktuálně zboží z Polska. O něm,
myslím, média informovala poslední dobou poměrně dost.
Technická posypová sůl v potravinách, závadná vaječná moučka, určená k výrobě potravin, kysané zelí či kvašené okurky, obsahující ky-

selinu mravenčí (používá se jako
konzervant do krmiv pro dobytek),
plastová okna z recyklovaného profilu s netěsností mezi rámy a křídly, litinová kamna z litiny levné jako plast, kočárky s praskajícími kolečky, nábytek, který má (nebo spíš
nemá)... Uf! Až má jeden pocit, že
kvalita a dobrá práce, samozřejmá
pro generaci našich dědů, dnes zajímá už jen málo lidí. A nebo nám
nekvalitu vnucují někteří dovozci navzdory naším chutím, protože
na ní více vydělají?
Jak se před aušusy uchránit?
Odpověď je jednoduchá. Chápejme zboží, které kupujeme (lhostej-

no jestli potraviny nebo průmyslové výrobky), jako investici. Investici
do sebe, do rodiny, investici do budoucnosti. To by mělo platit jak třeba pro plastová okna, tak pro potraviny. Pečlivě vybírejme, chtějme o svém zboží vědět maximum,
chtějme znát výrobce, jeho kredit.
Dobrý investor zkrátka těžko
utratí své peníze za nekvalitní produkt, protože ví, že spolu s ním by
si koupil i problém. A nikdo z nás
není dost bohatý na to, aby si mohl
dovolit utrácet za problémy. Pamatujme, že nejnižší cena, jak kolem
sebe neustále vidíme, ne vždy znamená vítězství.
Václav Fikar
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Gymnázium bude mít Na handrkování není čas, braňme naše projekty
nové jazykové centrum
Josef Novotný,
hejtman
Karlovarského
kraje

Ředitel Gymnázia Cheb Jaroslav Kočvara (vlevo) a náměstek
hejtmana Martin Havel na stavbě jazykového centra.
Foto KL
Nové jazykové a komunikační
centrum, vyrůstající u chebského gymnázia, nabídne studentům
od nového školního roku multimediální sál, malé planetárium
nebo moderně vybavenou učebnu. Stavba jazykového centra finišuje, během června stavbaři namontují výtahy a interiéry vybaví
nábytkem. Předpokládaný termín
dokončení stavby je 30. červen.
„Studenti budou mít k dispozici nejmodernější techniku, která je pro ně atraktivní a s jejíž pomocí si mohou rozšiřovat znalosti
z různých oborů, včetně komunikace s kolegy na německé straně,“
uvedl náměstek hejtmana Martin
Havel s tím, že příspěvek kraje činí zhruba desetinu celkových nákladů ve výši 30,1 milionu korun.
Projekt jazykového centra je výsledkem dlouhodobé spolupráce
Gymnázia Cheb a Gymnázia Julia Mosena Oelsnitz v sousedním

Sasku, která vyvrcholila v roce
2010 přijetím společného projektu
- vybudováním jazykových a komunikačních center obou škol.
Tento přeshraniční projekt uspěl
s žádostí o dotaci z programu
Cíl3, která činí 2,7 milionu EUR.
„Jedním z hlavních prvků centra je víceúčelová aula, která pojme téměř 200 posluchačů. Tento
prostor umožní nejen konání společných vzdělávacích a kulturních
akcí, ale i společenských přeshraničních setkání,“ popsal ředitel
gymnázia Jaroslav Kočvara.
Multimediální
audiovizuální
sál nabídne nejmodernější druhy
projekce, včetně nejnázornějších
animací pomocí projektoru malého planetária. „Během příštího
týdne bude nainstalován soubor
promítaček, díky kterým si návštěvníci budou připadat jako pod
skutečnou hvězdnou oblohou,“
prozradil Kočvara.

KRAJSKÝ ÚŘAD Karlovarského kraje - kontakty
Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
Tel. 354 222 300, 353 502 111, 353 502 112 (ústředna), fax 354 222 509,
353 331 509 (podatelna),
elektronická podatelna: epodatelna@kr-karlovarsky.cz, datová schránka:
siqbxt2

Ministerstvo financí si objednalo audit 35 projektů s dotací z ROP
Severozápad v Karlovarském a Ústeckém kraji. Nedokončený, nestandardně provedený audit společnosti Deloitte Advisory, jehož
navrhované závěry bez předchozího projednání obdržel krajský
úřad, jsme okamžitě napadli a veškerá zjištění kompletně rozporovali. Zatím ještě neznáme konečné stanovisko ministerstva, ale pokud by nepřihlédlo ke zcela zásadním připomínkám kraje, ale i Úřadu Regionální rady k auditu, a potvrdilo jeho výsledky, mohlo by to
znamenat nejen vracení stamilionů z několikrát zkontrolovaných
a ve většině případů proplacených

né peníze města vracet nemusela. Už proto, že Centrum technického vzdělávání Ostrov stojí a učí
se tam, nové prostory ISŠTE Sokolov začnou sloužit žákům od září
tohoto roku, po rekonstruovaných
silnicích se dávno jezdí. Navíc řada projektů, napadených auditem,
byla připravovaná už v letech 2007
a 2008 a v hodnotících komisích
k jednotlivým zakázkám byli lidé
napříč politickým spektrem, tedy
například i současní členové ODS.
Ozval se také poslanec a krajský
zastupitel Jan Bureš (ODS) s požadavkem svolat mimořádné zastupitelstvo. Určitě to se svou snahou
myslí dobře a údaje o auditu jistě
uvítají i další zastupitelé. Proto vedení kraje stanovilo termín konání
mimořádného zastupitelstva na 29.
květen. Pevně doufám, že naše pozvání na zastupitelstvo přijme i poslanec a stranický kolega pana Bureše, Jiří Šulc, který je současně
předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a má
ty nejlepší informace.

Chebské dvorky se blíží

Před deseti lety, 1. května 2002,
se začala psát historie Krajské
knihovny Karlovy Vary, jejímž zřizovatelem je Karlovarský kraj.
Postupem doby se stala multifunkčním informačním centrem
celého regionu, které ročně vyhledá více než čtvrt milionu návštěvníků. V moderní budově v Karlových Varech - Dvorech knihovna
funguje od roku 2005.
Knihovna se postupně stala skutečným multifunkčním centrem,
do kterého nemíří jen knihomolové.
„Ve školním roce je knihovna
otevřena šest dní v týdnu a jejích
služeb využije denně v průměru
400 osob,“ může se pochlubit ředitelka instituce Eva Žáková.
Knihovna mj. pořádá přednášky a besedy, kurzy, výstavy i soutěže, zve do A-klubu určeného nejen
mládeži.

Krajská Galerie 4 Cheb a občanské sdružení Ateliér pořádají
ve dnech 6. - 9. června jubilejní 10.
ročník krajského festivalu uměleckých projektů s mezinárodní účastí
- Chebské dvorky 2012. Historické
centrum města Chebu tak znovu
ožije setkáním umělců a příznivců
umění z celých Čech i ze zahraničí.
Od středy do soboty můžete užívat historických krás a zajímavostí spolu s největší výstavou pod
širým nebem. Na zdech, plotech
i zábradlích, ve vzduchu a na zemi
se ocitnou fotografie, malby, grafické práce, kresby, prostorové instalace, plastiky i sochy.
V Chebu se představí autoři výtvarných a fotografických projektů,
studenti výtvarných oborů, umělecká seskupení, zhlédnete obrazy, prostorové instalace, fotografie profesionálů i nadaných amatérů. Divadelní představení, filmové

Dále vydává různé publikace
a občasník Mezi regály a od roku
2007 vyhlašuje literární soutěž zaštítěnou významnými spisovateli.
Zvláštní pozornost při sestavování
programu je věnována znevýhodněným skupinám - seniorům, rodinám s dětmi či handicapovaným.
Jako neustále se vyvíjející instituce knihovna svým klientům umožňuje komunikaci po internetu, nechybí na Facebooku a zájemci si
zde mohou půjčit elektronickou
čtečku knih.
Aktivit knihovny si všímají
i za hranicemi regionu. Mezi nejvýznamnější ocenění patří loňská
Cena pro instituci veřejné správy,
kterou jí za práci s handicapovanými klienty, zejména s neslyšícími,
udělila Národní rada osob se zdravotním postižením.
Michaela Němcová,
Krajská knihovna Karlovy Vary

projekce, koncerty, prezentace nezávislých designerů a módních návrhářů probíhají nepřetržitě po celý den. Pro malé i velké příznivce
výtvarného umění jsou připraveny
tvůrčí dílny, kde si vyzkoušíte svoji
kreativitu či um a zručnost.
Návštěvníci Chebských dvorků,
kterých jsou každý rok tisíce, mimo jiné během této čtyřdenní kulturní akce, podporované Karlovarským krajem, uvidí představení „Divadlo, vole!“ od uskupení Umskup, které si vytýčilo smělý úkol - odehrát všechny divadelní
hry na světě.
Vedle jiných do Chebu míří také Jan Budař, Xindl X či Koistinen
s originální stylovou koláží rockové, klasické, avantgardní i etnické hudby.
Kompletní program s rozmístěním výstav a vystoupení čtěte na:
www.chebskedvorky.galerie4.cz

pořádají:

Regionální stavební sdružení
Karlovy Vary

• Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, oblastní kancelář Karlovy Vary
• Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Karlovy Vary • Svaz podnikatelů
ve stavebnictví, Karlovarská oblast • Krajská rada výstavby Karlovarského kraje

» Nejlepší

STAVBY
KARLOVARSKÉHO
KRAJE 2012

stavby
nenechte si ujít veřejné hlasování ve 12. ročníku soutěže
Karlovarského
www.stavbykarlovarska.cz
kraje
» Ohrožené
památky
Karlovarska

na webu » informace • hlasování • doprovodné
akce • soutěž o hodnotné ceny

podporují:

» Dny stavitelství
a architektury
Karlovarského
kraje 2012

VSF Fanta

vodohospodářská stavební
firma Karlovy Vary

T U V E J P
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a

vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor dopravy a silničního hospodářství - tel. 354 502 461
Mgr. Vladimír Malý
vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
odbor regionálního rozvoje
tel. 354 222 260
Ing. arch. Jaromír Musil
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz
odbor životního prostředí a zemědělství - tel. 354 222 220
Ing. Eliška Vršecká
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz
odbor školství, mládeže a tělovýchovy - tel. 354 222 443
Mgr. Monika Šperglová
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz
odbor kultury, památkové péče,
lázeňství a cest. ruchu
tel. 354 222 230
Ing. Elena Hávová
elena.havova@kr-karlovarsky.cz
odbor sociálních věcí
tel. 354 222 246
Ing. Stanislava Správková
stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
odbor zdravotnictví
tel. 354 222 420
Ing. Alena Šalátová
alena.salatova@kr-karlovarsky.cz
odbor vnitřních záležitostí
tel. 354 222 250
Ing. Miroslav Očenášek
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz
oddělení interního auditu
tel. 354 222 460
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
odbor projektového řízení a informatiky KK
tel. 354 222 436
Ing. Petr Kulda
petr.kulda@kr-karlovarsky.cz

čelí kritice Evropské komise, že
ministerstvo financí nemá dostatečně nastavený auditorský systém
na všech operačních programech
v ČR. Proto je zapotřebí diskreditovat možná právě regionální operační programy spravované kraji,
když už čerpají podstatně úspěšněji než programy ministerské. Třeba
chce někdo ukázat, že čerpají špatně.
V této situaci mě zaráží vyjádření nových kandidátů na hejtmana
v říjnových krajských volbách Jana
Horníka (TOP 09 a STAN) a Petra Šindeláře (ODS), kteří v duchu
předvolebního boje mluví v médiích o koaličním šlendriánu a selhání vedení kraje. Neměli by spíš
bojovat za to, aby kraj nebyl nucen vracet ani korunu? Do situace, do níž se neprofesionálně provedeným auditem dostal Karlovarský kraj, se dostala i některá města a obce. Také jim hrozí vracení
peněz, ale přesto nebudu křičet, že
obce postupovaly špatně, ale budu se snažit ze všech sil, aby žád-

Krajské knihovně je 10 let

Úřední hodiny: pondělí, středa 8.00-17.00, úterý, čtvrtek 8.00-15.00, pátek
8.00-14.00 (po předchozí domluvě)

ředitel krajského úřadu
tel. 354 222 120
Ing. Roman Rokůsek
roman.rokusek@kr-karlovarsky.cz
zástupce ředitele KÚ,
vedoucí odboru stavební úřad
tel. 354 222 125
Mgr. Lubomír Novotný
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz
odbor správních agend
a krajský živnostenský úřad
tel: 354 222 469
Ing. Daniel Matějíček
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář hejtmana
tel. 354 222 141
Ing. Lydie Stráská
lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
odbor kancelář ředitele úřadu
tel. 354 222 313
Ing. Marie Tomsová
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz
odbor bezpečnosti a krizového řízení
tel. 354 222 190
JUDr. Manfred Kraus
manfred.kraus@kr-karlovarsky.cz
odbor kontroly
tel. 354 222 466
Mgr. Martina Vránová
martina.vranova@kr-karlovarsky.cz
ekonomický odbor
tel. 354 222 266
Ing. Dagmar Divišová
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz
odbor legislativní a právní
tel. 354 222 270
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz
odbor správa majetku
tel. 354 222 205
Ing. Drahomíra Stefanovičová
drahomira.stefanovicova@kr-karlovarsky.cz
odbor investic a grantových
schémat - tel. 354 222 432
Ing. Věra Tomsová

projektů, ale i přerušení čerpání
evropských peněz z ROP Severozápad pro další připravené akce.
Audit obsahuje nepřesnosti, staví na domněnkách a spekulacích,
mnohdy nepodložených platnými
normami. Například v případě ISŠTE Sokolov audit vytkl, že měl být
ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby vyloučen uchazeč, který
nedoložil dokumenty o kvalifikaci. Podle našich zjištění byla dokumentace kompletně doložena
v požadovaném rozsahu. V případě CTV Ostrov byla prý užita netransparentní hodnotící kritéria,
ne tak ovšem z našeho pohledu.
Na transparentnost průběhu zadávání zakázek dohlížely externí firmy, které mají dlouholetou praxi
právě v oblasti veřejných zakázek.
Navíc to bylo právě ministerstvo
financí, které potvrdilo, že výdaje v případě projektů rekonstrukce krajských silnic nebo Becherovy
vily jsou způsobilé k tomu, aby je
certifikovala Evropská komise.
Blíží se krajské volby. Navíc stát

EURONEWS

Unie proti rakovině tlustého střeva
Evropě hrozí blackout

Pokud členské státy Evropské unie
urychleně neinvestují dostatek finančních prostředků do modernizace svých rozvodných elektrických
sítí, hrozí Evropě rozpad energetické přenosové soustavy. A to i přesto, že některé země, jako například Česká republika, mají své vedení vysokého napětí ve velmi dobrém stavu.
Evropský parlament proto začal projednávat takzvané Nařízení
o trans-evropské energetické infrastruktuře. To by umožnilo nejen financování výstavby klíčových částí
přenosových soustav z evropských

peněz, ale také zrychlení schvalovacího řízení výstavby. To dnes trvá
až patnáct let, zatímco nově by mělo trvat pouhé tři roky.
Největší hrozbou pro přenosovou
soustavu jsou především mohutná pole větrných elektráren na severu Evropy, které nárazově dokáží produkovat obrovské množství
elektřiny.
I proto se v Evropě stále více mluví také o vzniku ostrovních energetických systémů kolem jednotlivých
měst, které by, za určitých okolností dokázaly autonomně fungovat
i v případě rozpadu přenosové soustavy a následného blackoutu.

Společně proti CRC

Jeden z nejvlivnějších představitelů Evropské unie, komisař pro
zdravotnictví a politiku spotřebitele John Dalli, přijel do České republiky. Podpořil tak iniciativu
mariánskolázeňského europoslance Pavla Poce na zlepšení preventivních opatření v boji proti rakovině tlustého střeva a konečníku
(CRC).
Tato opomíjená nemoc totiž
v Evropě patří k největším zabijákům, a Česká republika
blika je dlouhodobě mezi zeměmi
mi s nejvyššími počty mrtvých na světě. Ročně
u nás, a často zcela zbytečně,
ytečně, na tu-

to nemoc zemře kolem čtyř tisíc lidí. Což je víc, něž kolik zahyne při
dopravních nehodách.
Jak v Brně na mezinárodní konferenci věnované tomuto tématu
upozornili Dalli, tak Poc nebo řada
renomovaných českých i zahraničních lékařů, jde přitom o nemoc,
která je v raném stádiu velmi dobře léčitelná. I proto roste tlak na to,
aby Evropská unie pomohla zlepšit
povědomí lidí v členských státech
o možné prevenci CRC.

více na www.pavelpoc.cz
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Vyrostou v Sokolově noví
Extraligoví hokejisté
zahájili v květnu přípravu profesionální fotbalisté?

Útočník David Zucker.

Foto Jan Čech, zdroj: klubový web

Se zahájením lázeňské sezóny
začala extraligovým hokejistům
HC Energie Karlovy Vary příprava na novou sezónu. Do ní vstoupí karlovarský klub pod taktovkou trenéra Vladimíra Kýhose.
„Více se zaměříme na dynamiku. Během sezony se nám stávalo, že jsme byli u kotouče později než soupeř. Musíme hodně posílit dolní končetiny jako u sprinterů. Hráč musí vyletět jako střela,
takže cyklistika jde trochu do pozadí,“ prozradil.
Tréninkové dávky momentálně
vstřebává šestadvacet hráčů. „Nově jsme přivítali Jirku Doležala ze

Slavie a karlovarského odchovance Vojtu Kloze, který se vrátil ze
Skalice. K dispozici máme i Tomáše Poláka a dalšího navrátilce - obránce Davida Noska,“ vyjmenoval.
Nováčkem v týmu je také Jan
Heřman, který působil v Plzni
a Chomutově. „Jsme dohodnutí, že s námi podstoupí letní přípravu a my se s ním v srpnu buď
dohodneme na smlouvě nebo ne.
Takže je tady vlastně na zkoušce,“
uvedl Vladimír Kýhos.
Zatímco jedni přišli, aby tým
vhodně doplnili podle představ
trenéra, jiní po skončení ročníku,

ve kterém hrála Energie jen o záchranu, odešli. Mikeska, Dej, Mocek a Sáblík. Do začátku přípravy
se s týmem nezapojili ani Kotrla,
Sýkora, Skladaný a Gawryletz.
„Co se týče Travise Gawryletze,
jeho odchod do Sparty je pro nás
ztrátou. To se musí nechat. Byl to
kvalitní hráč a my musíme sehnat
beka. Co se týče útočníků, tak jednoho hráče jsme už přivedli. Jirku Doležala na levé křídlo. Vím
o hráčích, se kterými klub jedná,
ale k tomu bych se zatím nechtěl
vyjadřovat,“ uvedl Kýhos.
Fyzická příprava Energetiků na novou sezonu se v těchto
dnech nijak neliší od přípravy jiných klubů. „Všude jsou dvoufázové tréninky. Středa je pak taková regenerační a my jsme do toho ještě vložili bazén. V pátek se
bude pracovat dopoledne a na víkend se hráči rozjedou domů,“
prozradil kouč.
V červnu by se mužstvo mělo
vypravit na soustředění. „Chtěl
bych, aby kluci byli spolu sami
a vytvořila se dobrá parta, aby si
hráči na sebe zvykli. Pokud dostaneme povolení, rád bych se všemi odletěl k moři, ale to je otázka financí. Když ne, tak pojedeme
do Břeclavi, kde je vynikající zázemí,“ plánoval v době uzávěrky tohoto vydání Kýhos.

Lékaři si zkusili, jak těžké
je hrát golf na vozíku

Sokolovský Baník momentálně vychovává zhruba 250 fotbalových nadějí.
Mládež je pro fotbalový Baník Sokolov, který dnes jako jediný reprezentuje profesionální fotbal v Karlovarském kraji, nesmírně důležitá.
„V Baníku máme celkem dvanáct
mládežnických kategorií, ve kterých hraje přibližně 250 nadějných
fotbalistů. Spolupracujeme se všemi
většími kluby v regionu a snažíme
se k nám přivést ty nejtalentovanější kluky,“ potvrzuje šéftrenér sokolovské mládeže Tomáš Provazník.
Největším klubem, se kterým Baník spolupracuje, jsou 1. FC Karlovy Vary. S ním je navázána spolupráce jak v mužské kategorii, tak
i u mládeže. Díky dlouhodobě kvalitní práci s mládeží také další kluby
nabízejí Baníku své nejlepší hráče.
FK Baník Sokolov zároveň navázal přeshraniční spolupráci s bavorskými kluby, které se účastní turnajů pořádaných sokolovským klubem, který na oplátku navštěvuje jejich akce. Během zimního přípravného období tak do Sokolova
zavítali mužstva ze Schwandorfu,
Bayreuthu a Regensburgu. V současné době je spolupráce na dob-

ré úrovni, ale do budoucna ji chtějí
v Sokolově ještě prohloubit.
„V žákovských kategoriích máme mužstva na velmi dobré republikové úrovni. Všechny talentované
hráče v žákovských týmech chceme
plynule zařazovat do sportovních
tříd při ZŠ Pionýrů,“ říká Provazník s tím, že během zimy se všechny
mládežnické týmy pravidelně zúčastňovaly halových turnajů a sehrály několik přípravných zápasů.
Výsledky ale nebyly pro šéftrenéra
mládeže tím nejdůležitějším.
„Největší váhu má u nás kvalita
předvedené hry, týmového a individuálních výkonů. V dnešním fotbale hrají prim dobře technicky vybavené týmy, a takovou cestou se
chceme ubírat i my,“ říká.
Kvalitní fotbalisty by ale nešlo vychovávat bez vzdělaných trenérů. Ti splňují přísná pravidla pro
SCM (sportovní centrum mládeže)
a SpSm (sportovní středisko mládeže). Všichni trenéři, kteří v Sokolově pracují s mládeží, mají minimálně A licenci, což je druhé nejvyšší
trenérské vzdělání. U perspektiv-

ních trenérů klub pracuje na zvyšování jejich kvalifikace.
V současné době jsou největšími
partnery, kteří podporují výchovu
mládeže FK Baník, město Sokolov
a Karlovarský kraj. Bez jejich podpory by se mládež v tomto rozsahu nemohla rozvíjet. Pro mládež
se klub samozřejmě snaží získávat
i další sponzory, ale v dnešní době
je málokdo ochotný investovat větší obnos do mládežnického fotbalu. Na druhou stranu jsou subjekty, které mnohem raději investují do mládeže než do profesionálního sportu.
Aby mladí fotbalisté mohli kvalitně růst, musí jim klub nabídnout
i kvalitní tréninkové plochy. Jako
v Sokolově, kde se dlouhodobě snaží zvyšovat jejich standard a kvalitu.
„Naším nejbližším cílem je otevření přírodní travnaté plochy v areálu
Bohemia. Tato tréninková plocha
by měla sloužit nejen pro tréninky
přípravek Baníku, ale také pro výuku tělesné výchovy základních škol
a pro širokou sportovní veřejnost,“
prozrazuje Tomáš Provazník.

Pohár Euroligy směřuje do Chebu
Aleš Trnka přebírá šek.

Poslední dubnovou sobotu bylo
na golfovém hřišti v Sokolově rušno, po fairways se pohybovalo více
něž osmdesát golfistů, především
z řad lékařů a studentů 1. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy. Turnaj
pro ně již potřetí na sokolovském

Foto KL

hřišti uspořádal děkan fakulty, profesor Tomáš Zima.
Celá akademická akce byla završena zvláštní soutěží na podporu
České golfové asociace hendikepovaných.
Lékaři s golfovými holemi se tak
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mohli zapojit do soutěže „nearest
to the pin“, ovšem z pozice hendikepovaného hráče - s použitím vozíku paragolfer.
Tuto soutěž vyhrál prezident GCSO Ladislav Šulda, který téměř atakoval „hole in one“.
Na turnajových stupních vítězů
stanul i profesor Tomáš Zima, který svou cenu předal jednomu z hráčů reprezentace České golfové asociace hendikepovaných - Aleši Trnkovi. A k tomuto se připojil se svou
cenou i prezident sokolovského
golfového klubu.
V závěru ceremoniálu byl České
golfové asociaci hendikepovaných
předán symbolický šek na podporu
hendikepovaných hráčů. Šek předal společně s děkanem fakulty také Milan Štrudl, ředitel společnosti Golf Sokolov a.s., a František Dohnal za Sokolovské strojírny a.s.

Vítězem 4. ročníku přeshraniční
amatérské hokejové soutěže Euroliga se stal tým HCH Cheb.
V náročných bojích tak nakonec překonal favorita soutěže
Kynšperk, stejně jako silné Crazy
Ducks z Bayreuthu, kteří se opírají o ruské hráče.
„Cílem bylo letos vyhrát, a to se
také podařilo,“ neskrývá své nadšení šéf chebského týmu Pavel
Kroupa. Loni totiž jeho hokejisté skončili v soutěži předposlední, a tak následovala masivní přestavba týmu.
„Především se nám povedlo získat hráče zaniklého týmu HH
Drivers Cheb, a tak výrazně posí-

lit kádr,“ vysvětluje Kroupa. Loni
totiž klub jezdil soutěž s pouhými osmi hráči a případné zranění
každého z nich mělo tvrdý dopad
na výslednou hru. Navíc se klubu povedlo zajistit také tréninkový led v poměrně atraktivní dobu.
„Všichni hráči mají zaměstnání i rodiny, hokej mají jako koníček. Takže když se trénuje v deset
večer, je to problém. Když můžeme trénovat od sedmi, je to něco
jiného, a také je to znát na učasti hráčů,“ říká Kroupa, podle kterého se to také projevilo na výrazném vzestupu herní úrovně týmu.
Ani po tak zásadních změnách
ale neměl HCH Cheb vítězství jis-

té. Ačkoliv česko-německou soutěž hraje jen sedm týmů, její špička je poměrně silná. K favoritům
dlouhodobě patří především tým
HC Kynšperk, nebo Blázniví kačeři (Crazy Ducks) z bavorského Bayreuthu. A právě také ti byli těmi jedinými, komu se podařilo uštědřit chebským porážku.
Kromě jedné remízy pak všechny
ostatní zápasy vyzněly jednoznačně ve prospěch Chebu.
Soutěž Euroliga se odehrála
na česko-bavorském pomezí poprvé v roce 2008 a vznikla z iniciativy hokejového nadšence Václava Vašíčka. Probíhá za podpory
Karlovarského kraje.

Na webu můžete vydražit i dres Petra Jiráčka
Na webu FK Baník Sokolov www.
fksokolov.cz se uskuteční aukce
na podporu dětským domovům
a mládežnickým oddílům fotbalového Baníku Sokolov. Předměty do dražby věnuje například i so-
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kolovský odchovanec Petr Jiráček.
Vydražit tedy můžete podepsaný dres Petrem Jiráčkem Vfl
Wolfsburg, FC Viktoria Plzeň věnuje podepsaný dres a míč všemi
hráči A týmu, FK Baník Sokolov,

podepsaný dres a míč A týmu.
Padesát procent výtěžku bude věnováno dětským domovům a padesát procent půjde na chod mládeže FK Baník Sokolov.
Dražba se koná do 23. června.

Vysílání z Karlových Varů
15.00 - 18.00
91,0 K. Vary 96,7 Aš 98,2 Sokolov 100,8 Cheb 103,4 Jáchymov

