
„Rozhodli jsme se vyhlásit kraj-
ský Den Ohře, který by měl být svát-
kem této důležité spojnice mezi lid-
mi a  regiony, využívané v  současnos-
ti především ke sportu a rekreaci. Zá-
roveň chceme upozornit, že je to dů-
ležitý ekologický a  společenský prvek 
krajiny,“ odůvodnil usnesení náměstek 
hejtmana Petr Navrátil.

Asi největší radost měl Miroslav Volf. 
Před osmi lety byl iniciátorem oslav 
Dne Ohře v Kynšperku nad Ohří. Li-
dové veslice na břehu řeky se hned sta-
la oblíbenou akcí. „Při jedné návště-
vě přátel v Porýní jsem byl pozván na 
oslavu na oslavu  Dne Rýna. Tam vzni-
kl nápad jeden určitý den v roce proká-
zat tu čest i naší řece Ohři,“ vzpomínal  
na počátek tradice Volf.

K  akci se brzy připojili vodohospo-
dáři a vodáci z řady míst Poohří, celé 
roky k ní patříval i folkový festival ko-

naný další den v  parku zámku Mos-
tov.  Přidali se i bavorští přátelé z obcí 
u pramenů řeky ve Smrčinách.

Po celou dobu však Miroslav Volf 
marně usiloval o to,  aby se Den Ohře 
stal ofi ciálním svátkem celého regionu. 
Nyní se dočkal. Jednání zastupitelů si 
proto nenechal ujít a  hned po úspěš-

ném hlasování za něj svým bývalým 
kolegům z míst pro hosty poděkoval.

Zastupitelé jej podpoří i  v  záměru, 
aby se k  akci připojovala další místa 
a  lidé. Sami půjdou příkladem. „Do-
poledne se vydáme na raft ech z Lokte 
do Doubí. Bude to společná akce všech 
zastupitelů, chtěli bychom tím demon-

strovat jednotu regionu. A  odpoled-
ne bych se rád zastavil i v Kynšperku, 
i když jen neofi ciálně,“ informoval ná-
městek Navrátil. program akce uvádí-
me na straně 8.

Kraj ale nezůstane jen u  symbolic-
ké podpory. „O  vyhlášení Dne Ohře 
jsem  informoval starostu Arzbergu, 

když jsme jednali o  rozvoji vodní tu-
ristiky v souvislosti s budováním jezu 
v  Tuhnicích a  vznikem marketingové 
studie Povodí Ohře k vy užití horního 
Poohří pro ekoturistiku. Do budoucna 
by se mohla přidat další města. Může-
me to spojit a větší projekt i propagač-
ně podpořit,“ dodal Petr Navrátil.
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SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Vážení a milí čtenáři,
Začátek prázdnin nás zaskočil 

krásným počasím, které snad vy-
drží alespoň do doby, než bude-
te pročítat červencové Krajské lis-
ty. Věřím, že si odpočinete a během 
volných dní načerpáte síly a  dob-
rou náladu do zásoby. Kdybyste vá-
hali, kam vyrazit na zajímavý výlet 
nebo přemýšlíte, které místo v na-
šem kraji jste ještě nenavštívili, ur-
čitě najdete inspiraci nejen v našich 
novinách, ale také na oblíbeném 
Cykloportálu či Turistickém portá-
lu internetových stránek Karlovar-
ského kraje.

V poslední době se nejen v médi-
ích často diskutuje o  tom, že chce 
kraj omezit počty tříd a  žáků na 
osmiletých gymnáziích. Není to 
jen naše specialita, celá republi-
ka, ale i Evropa se potýkají s nezá-
jmem a nedostatkem žáků o tech-
nické obory a řemesla. Máme pře-
vis zájemců o studium na gymná-
ziích. Naproti tomu zaměstnavate-
lé v  kraji postrádají kvalifi kované 
strojaře, stavaře, chybějí instalaté-
ři nebo absolventi potravinářských 
oborů. Proto bychom na jedné stra-
ně chtěli nastavit takový systém, 
aby se na gymnázia dostali skuteč-
ně jen ti uchazeči, jejichž úroveň 
znalostí odpovídá gymnaziálním 
nárokům. Ostatní mladé lidi se bu-
deme snažit motivovat k  výběru 
ostatních oborů, v  nichž najdou 
dobré a perspektivní uplatnění.

Náš kraj letos slaví 10 let své-
ho vzniku. Připravili jsme pro Vás 
i pro děti řadu soutěží, ve kterých 
můžete vyhrát zajímavé ceny - na-
mátkou soutěž s  památkami Kar-
lovarského kraje, výtvarnou a  fo-
tografi ckou soutěž O  hejtmanský 
mobil nebo soutěž o  nejlepší ná-
pad desetiletí. Veškeré informace 
najdete na krajských internetových 
stránkách, na výherce čekají dárky 
i ceny v podobě fi nančního ohod-
nocení. Od poloviny července je 
v areálu krajského úřadu v provo-
zu nová in-line dráha pro začínají-
cí bruslaře, nafukovací trampolína 
a horolezecká stěna, kam bych rád 
pozval děti i rodiče nejen z blízké-
ho okolí.  Přeji vám pohodové, bez-
starostné léto.  Josef Novotný,

hejtman Karlovarského kraje

Den Ohře bude svátkem celého kraje
Krajští zastupitelé na svém 

posledním zasedání rozhodli, 

že poslední sobota v červenci 

bude Dnem Ohře. První 

krajský svátek vzdává hold 

řece, v jejímž povodí žije 

většina obyvatel regionu.

V Kynšperku má Den Ohře letitou tradici. Letos se obyvatelé města sejdou při veselici na břehu řeky již poosmé.  Foto archiv KL

Bakalářské studium bez dojíždění

Unikátní zemědělské a  potravinář-
ské výrobky  z našeho regionu vzniklé 
z  tuzemských surovin získají značku 
Regionální potravina Karlovarského 
kraje. Kraj ve spolupráci s Agrární ko-
morou, Střední zemědělskou školou 
v  Dalovicích a  Svazem ekologických 
zemědělců PRO - BIO 
předložil Ministerstvu 
zemědělství ČR pro-
jekt, který se týká prá-
vě soutěže o  značku 
Regionální potravina. 

Nositelem projektu, 
na jehož realizaci by 
mělo ministerstvo po-
skytnout asi 800 000 
korun, bude Svaz eko-
logických zemědělců 
PRO – BIO. „Cílem 
projektu je představit 
široké veřejnosti nejen v  naší zemi, 
ale i  v  zahraničí, regionální potravi-
ny, které vznikají v Karlovarském kra-
ji z místních surovin. Navíc nám jde 
i  o  podporu a  propagaci kvalitních 
malých a  středních zemědělců a  po-
travinářů v regionu,“ vysvětlil krajský 
radní Jaroslav Bradáč. 

Výrobci, kteří působí v  Karlovar-
ském kraji, by se měli přihlásit do 
soutěže o udělení značky do 10. srpna 
2010 na Střední zemědělské škole Da-

lovice. Podmínky přihlášky a  účasti 
v soutěži budou k dispozici na strán-
kách Karlovarského kraje http://www.
kr-karlovarsky.cz.

„Žadatel a tedy účastník soutěže bu-
de muset mimo jiné doložit, že jeho 
výrobek obsahuje minimálně 70 pro-

cent tuzemských su-
rovin a  hlavní složka 
produktu je tuzemská 
ze sta procent. Hod-
notit se bude origina-
lita, původ, samozřej-
mě chuť a vzhled, po-
užité materiály i  de-
sign výrobku,“ doplnil 
Bradáč. 

Vyhodnocené vý-
robky se představí 
při slavnostním pře-
dání skleněných pla-

ket a diplomů úspěšným účastníkům 
během září tohoto roku. Součástí ak-
ce bude i ochutnávka produktů. Oce-
něné výrobky se objeví na informa-
tivních letácích, bude vytvořen kraj-
ský katalog těchto produktů, jejich 
prezentace bude zajištěna například 
i na veletržních stáncích Karlovarské-
ho kraje. Držitelé značky, tedy regio-
nální zemědělci a potravináři, budou 
oprávněni značku používat na kon-
krétním výrobku po dobu čtyř let.

Výrobci z kraje mohou získat 

značku Regionální potravina

Karlovarský kraj

Dvě konzultační střediska otevře od 
září v Karlových Varech plzeňská Zá-
padočeská univerzita.  Budou sloužit 
zdravotním sestrám a učitelům, kteří 
si potřebují zvýšit kvalifi kaci. Nebu-
dou tak muset cestovat za vzděláním 
mimo region. 

 „Jedná se o  lidi, kteří v  Karlovar-
ském kraji žijí a  pracují a  my jim 
chceme poskytnout možnost doplnit 
si vzdělání. Zároveň je to jediná ces-
ta, jak zvýšit kvalifi kovanost pedago-
gů a zdravotníků  v kraji,“ uvedl rad-
ní pro oblast školství Vratislav Emler. 

Učitelské studium bude pětileté 
a  bude určeno pedagogům prvního 
stupně základních škol. „Do prvního 

ročníku nastoupí na základě výsledků 
řádných přijímacích zkoušek čtyřicet  
studentů, kteří budou platit školné pět 
tisíc korun za semestr. Když uvážíme, 
že kantoři studující například v Olo-
mouci tuto částku zaplatí jen za do-
pravu, je školné opravdu symbolické. 
Zájemců máme zatím osmdesát,“ do-
dal Vratislav Emler s tím, že v regionu 
působí na 900 nekvalifi kovaných uči-
telů. Konzultační středisko bude síd-
lit v  prostorách Střední pedagogické 
školy v Karlových Varech. 

Stejnou příležitost i  podmínky bu-
dou mít také zdravotní sestry, které 
chtějí dosáhnout titulu bakalář.  Do 
prvního ročníku nastoupí třicet ses-

třiček z  Karlovarské krajské nemoc-
nice. „Sestry z  nemocnice dostanou 
přednost pouze v  následujícím škol-
ním roce a  budou muset podepsat 
smlouvu, že v krajské nemocnici bu-
dou nějakou dobu pracovat. Uvažu-
jeme o třech až pěti letech,“ vysvětlil 
Vratislav Emler. 

Do dalších ročníků pak mohou na-
stoupit i  sestry z  ostatních zaříze-
ní včetně soukromého sektoru. Je-
jich konzultační středisko bude pů-
sobit při Střední zdravotnické ško-
le v Karlových Varech. „Našim cílem 
je nastartovat v regionu o dlouhodo-
bé vzdělávání učitelů a zdravotníků,“ 
uzavřel Vratislav Emler.

Přijďte s  nápadem, 
jak zlepšit život v  kra-
ji, a můžete vyhrát zají-
mavou cenu.
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Zajímavou dovolenou 

můžeme prožít doma

Radní kraje Eva Valjentová vybírá 
z bohaté nabídky, kterou náš kraj 
nabízí pro volný čas a dovolené.

Karlovarský kraj vyhlašuje soutěž

 „Nejlepší nápad desetiletí“

Další úsek rychlostní silnice R 6 je
v provozu, stavbaři mění objížďky

Krajské zastupitelstvo schválilo 
dotaci obcím na cyklostezky ve vý-
ši 3,3 milionu korun.

Dotace pomůže například  při vy-
budování Dirty parku v  Perninku 
a  skateparku v  Horním Slavkově, 
cyklostezky z Nové Role do Meziro-
lí či při úpravě cyklotrasy z Květno-
vé do Vojkovic u Ostrova. 

„Za tyto fi nance bude rovněž zpra-
cována dokumentace pro projekt 
cyklostezky v Teplé, vznikne multi-

funkční areál adrenalinových cyklo-
produktů Výsluní v Březové, zreali-
zují se cyklostezky v Chebu, ale také 
z  Perninku do Abertam a  do Hor-
ní Blatné,“ uvedl náměstek hejtma-
na Petr Navrátil.

Dotace je poskytována již tradičně 
z  rozpočtu v  rámci dotačního titu-
lu Podpora rozvoje cyklistické infra-
struktury v Karlovarském kraji. Pří-
spěvky hradí investiční náklady do 
výše 50 % , neinvestiční do 75 %.

Obce získaly dotaci na cyklostezky

Jitka  Kulhánková: 

Naplno žít, pomáhat

Karlovarská patriotka a zastánkyně 
kultury ve městě v rozhovoru reka-
pituluje své úspěchy i prohry.  
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Koncem června dostali motoristé do užívání nový úsek čtyřproudé rychlostní komunikace R6. Nava-

zuje u Jenišova na průtah Karlovými Vary, odvádí dopravu z obce Hory, za níž  (zatím jen ve dvou pru-

zích) pokračuje k okružním křižovatkám na křížení se silnicí Loket - Nové Sedlo. Na té byla počátkem 

července dokončena velká rekonstrukce (ve směru přes Nové Sedlo do Chranišova). Pokračující stav-

ba R6 si vyžádala i několik změn ve  vedení dopravy  a objížděk v rozestavěných úsecích z tohoto mís-

ta do Kamenného Dvora. Na velké objížďce přes Sokolov byla doprava mezi Rudolcem a Březovou sve-

dena z původní silnice I/6 na budovanou doprovodnou komunikaci. Březová je nadále přístupná pou-

ze od Sokolova po levé části budované R6, autobusy a vozidla záchranného systému mohou využívat 

i novou jednopruhovou komunikaci k doprovodné silnici. Od Chebu do Rudolce bude po uzavření úse-

ku od křižovatky na Černý Mlýn možné jezdit jen po objížďce přes Arnoltov a Kostelní Břízu.

krajske_listy_2010_07.indd   1 14.7.2010   10:28:35



strana 2informace z kraje

S ředitelem krajského úřadu Ing. 
Romanem Rokůskem jsme hovoři-
li o povinnostech dopravců v silnič-
ní dopravě a  kontrolách jejich do-
držování.

Na co by dopravci neměli zapome-
nout?

Chtěl bych všechny dopravce, kte-
ří na základě koncese provozují vni-
trostátní nebo mezinárodní silniční 
dopravu autobusy, tahači a nákladní-
mi vozidly o  celkové hmotnosti vět-
ší než 3,5 tuny, s výjimkou speciálních 
vozidel, upozornit, že musí nejpozdě-

ji do 31. července prokázat fi nanční 
způsobilost. Ta se prokazuje obchod-
ním majetkem, objemem dostupných 
fi nančních prostředků a  provozním 
kapitálem a rezervami ve výši 330 000 
korun pro jedno vozidlo a 180 000 ko-
run pro každé další vozidlo. 

Na co je zaměřen státní odborný 
dozor v silniční dopravě?

Zejména na dodržování sociálních 
předpisů. Zde mají dopravci zákonem 
stanovenou povinnost zajistit, aby ři-
diči dodržovali stanovené doby říze-
ní, bezpečnostní přestávky a doby od-
počinku. Dodržování těchto předpisů 
výrazným způsobem ovlivňuje zlep-
šení bezpečnosti provozu na pozem-
ních komunikacích. Výkon státního 
odborného dozoru je dále zaměřen na 
způsob vedení záznamu o době řízení 

vozidla, bezpečnostních přestávkách 
a době odpočinku. Dopravci musí za-
jistit, aby záznamy byly vedeny řádně. 
Kontroluje se záznamového zařízení, 
zda záznamový list obsahuje všechny 
předepsané údaje a v záznamovém za-
řízení je ponechán jen po určenou do-
bu atd. Dále se kontroluje, zda mají ři-
diči doloženou svou činnost za před-
chozích 28 dnů, zda jsou v  řádných 
termínech prováděny technické pro-
hlídky a měření emisí. Při prováděné 
dopravě pro cizí potřebu musí být ve 
vozidle doklad o oprávnění k podni-
kání (koncesní listina) a vozidlo musí 
být řádně označeno obchodním jmé-
nem dopravce.

Které orgány jsou oprávněny kont-
roly provádět?

Kontrolní činnost vykonává Poli-

cie České republiky a celní úřady. Ty 
se zaměřují zejména na dodržování 
sociálních předpisů v  silniční dopra-
vě, tedy stanovené doby řízení, bez-
pečnostní přestávky a doby odpočin-
ku. Z kontrol vyhotovují kontrolní or-
gány protokoly, které postupují, jako 
podněty pro správní řízení, krajské-
mu úřadu. Oproti předchozím rokům 
je těchto podnětů krajskému úřadu 
postupováno znatelně více.

Co je podle vás příčinou?
Není to tím, že by řidiči k  předpi-

sům přistupovali benevolentněji, ale 
intenzívnější kontrolní činností ze-
jména ze strany Policie ČR. Zde bych 
chtěl upozornit na skutečnost, že při 
nedodržení doby řízení a bezpečnost-
ních přestávek jsou řidičům v  pře-
stupkovém řízení odebírány body.  

Ředitel krajského úřadu informuje

Dar SOS dětské vesničce

Ve dnech 22.-23. 9. 2010  se v Soko-
lově uskuteční pod záštitou hejtmana 
Karlovarského kraje  a za podpory Mi-
nisterstva vnitra  I. krajská  konferen-
ce prevence kriminality a  rizikového 
chování.

Konference první den představí or-
ganizace působící v  kraji,  jejichž pri-
ority a  cílové skupiny spadají do dis-
kutované oblasti. Aktuální informace 
z  oblasti prevence kriminality, mož-
nosti spolupráce a příklady dobré pra-
xe přednesou zástupci Odboru pre-
vence kriminality Ministerstva vnitra 
a  Institutu pro kriminologii a  sociál-
ní prevenci.

Druhý den bude věnován závěrům 
Školní dotazníkové studie o  návyko-
vých látkách a  dalších formách rizi-
kového chování dětí, žáků a  studen-
tů Karlovarského kraje. Své příspěvky 
přednesou například zástupci Sdruže-
ní SCAN a pedagogicko-psychologic-
kých poraden.

Cílem konference je nejen nastínění 
možné spolupráce mezi subjekty v ob-
lasti prevence kriminality, prevence ri-
zikového chování ve školách, ale i ko-
ordinace obecních, státních i  nestát-
ních preventivních aktivit, jež pove-
dou k  efektivnějším postupům proti 
projevům rizikového chování v kraji.

Poděkování zasloužilým pedagogům 

SOS dětská vesnička v Doubí získala pro své potřeby od Karlovarského kra-

je Škodu Roomster. Klíčky od vozu převzala z  rukou náměstka hejtmana 

Martina Havla ředitelka vesničky Šárka Drozdová. SOS dětská vesnička ne-

ní příspěvkovou organizací kraje, ten s  ní přesto dlouhodobě spolupra-

cuje. „Jsme toho názoru, že takováto péče o děti bez rodin má svůj smy-

sl, protože je po všech stránkách připraví na samostatný život. Když nám 

tedy Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vrátil Škodu 

Roomster, věděli jsme, komu ji předat,“ řekl Havel. „Jelikož jsme závislí na 

podpoře dárců, jsme kraji velice vděční,“ poděkovala Drozdová..  Foto KL

HEJTMAN ODPOVÍDÁ
 

 
 

Chtěla bych se zeptat, proč se v Sokolově při budování kruhových objez-
dů směrem ke Kaufl andu nechal mezi nimi neopravený úsek. Je v kata-
strofálním stavu a myslím si, že by bylo jednodušší a snad i ekonomič-
tější opravit to najednou, než to časem opět lepit.  Jirásková

„Vynechaný“ úsek silnice mezi oběma okružními křižovatkami, je-
jichž investorem je soukromý subjekt, zařadila Krajská správa a údrž-
ba silnic Karlovarského kraje (KSÚS KK) i přes nedostatek fi nančních 
prostředků do letošního plánu oprav. V současné době probíhá za-
dávací řízení na provedení opravy (zakázku nebylo možno zadat 
konkrétnímu zhotoviteli), jehož vítěz bude znám do konce června. 
Samotná realizace je naplánována na červenec až srpen. Provedení 
opravy současně se stavebními pracemi na okružních křižovatkách 
by bylo problematické z technického i dopravního hlediska (celko-
vá dopravní situace ve městě, přechodné dopravní značení na stav-
bě okružních křižovatek, provádění stavebních úprav na přilehlých 
přechodech pro chodce, značně omezená kapacita průjezdu vozi-
del apod.). Proto bylo rozhodnuto o provedení této opravy až po do-
končení hlavních stavebních prací na obou okružních křižovatkách 
a v jejich nejbližším okolí.

Vážený pane hejtmane,
mrzí mne Vaše rozhodnutí pokračovat ve fi lozofi i Vašich politických ko-
legů, kteří sedí na 2 a více židlích, tj. například ve funkci starosty a po-
slance, hejtmana a poslance apod. Skutečně věříte, že je možné odpo-
vědně vykonávat dvě tak náročná povolání, do kterých Vás delegovaly 
hlasy voličů? Nemáte pocit, že Vaše rozhodnutí je neetické a nekorektní 
vůči daňovým plátcům? Není určitě na místě příměr, že na druhé místo, 
které jste obsadil, čeká někdo na pracovním úřadě... Jsem přesvědčen, 
že od Vás tento postup lidé neočekávali. Proto vítám krok Vaší kolegy-
ně - bývalé hejtmanky Plzeňského kraje, paní Emmerové, která se svými 
zkušenostmi vyhodnotila odpovědně situaci.
 S přátelským pozdravem Jiří Korbel, Strana zelených ZO Sokolov

Vážený pane Korbeli,
rozhodnu se až poté, co si obě funkce osahám. Jednak nechci zkla-
mat důvěru lidí, kteří mě v květnových parlamentních volbách do-
stali ze třináctého místa do čela kandidátky, jednak si myslím, že ja-
ko hejtman a poslanec mohu Karlovarskému kraji přinést větší pro-
spěch. Řada poslanců je zároveň ministry a někteří senátoři jsou ta-
ké starosty velkých měst. Obě funkce budu vykonávat do komunál-
ních voleb. Dojdu-li k názoru, že je není možné skloubit, své stano-
visko přehodnotím. K paní Emmerové: Jak jste jistě zaznamenal, na 
základě žádosti krajského vedení ČSSD zůstává ve funkci hejtman-
ky do začátku září. Je tedy vidět, že to opravdu není jednoduché roz-
hodnutí.

Téměř dvacítku pedagogických pracovníků, kteří po letech práce ve školství odcházejí na zasloužený odpočinek, přijal na krajském úřadě radní Vratislav 

Emler, aby jim poděkoval za jejich činnost a pracovní výsledky.  Pedagogům předal pamětní listy, květiny a drobné dárky.  Pozváni byli středoškolští učite-

lé, vychovatelky či mistři odborného výcviku, z nichž někteří  i přes nástup do důchodu budou dál ve školství působit. „Byl bych rád, kdyby tradice našich 

setkání pokračovala i nadále, na podzim se navíc opět  chystáme přivítat začínající učitele, “ prohlásil Emler.  Foto KL

Víte, co by se ve vašem městě nebo 
obci mělo změnit a máte návrh, jak to 
udělat? Chcete být autorem nápadu, 
který by náš region udělal lepším mís-
tem k životu? Pak právě pro vás Karlo-
varský kraj připravil soutěž s názvem 
„Nejlepší nápad desetiletí. 

 „Letos kraj slaví deset let své exis-
tence a  je tady pořád co zlepšovat. 
Často slyším od lidí kritiku, co jim 
v  regionu chybí nebo se dělá špatně, 
ale málokdo většinou navrhne řešení. 
Proto bych rád všechny vyzval, aby se 
zapojili do soutěže, přišli se svými ná-
vrhy a nabídli možnosti, jak by se pod-
le nich dala konkrétní věc uskutečnit. 
Může se jednat o  problém v  dopra-
vě, ve školách, v  životním prostředí, 
v kultuře a sportu nebo nápad v oblas-
ti podnikání,“ vysvětlil hejtman Josef 
Novotný s tím, že autor návrhu by měl 
nastínit nejen řešení, ale v případě po-
třeby i fi nancování záměru.

Může jít o  zdánlivé drobnosti - 
o  chybějící informační tabuli, vy užití 
veřejné plochy, která leží ladem, o ak-
ci, která by oživila dění v  regionu. 
„Každé město či obec má navíc své pa-
trioty a nadšence, jejichž projekty za-
tím z různých důvodů teprve čekají na 
svou chvíli,“ dodal hejtman.

Soutěží se ve dvou kategoriích, při-
čemž do kategorie A mohou lidé při-
hlásit svůj tip nebo nápad, nemělo by 

se jednat o  rozsáhlý projekt. Pro vět-
ší a obsáhlejší projekty je určena kate-
gorie B. Zúčastnit se může každý oby-
vatel kraje bez omezení věku. Zájem-
ci se mohou přihlásit e-mailem na ad-
resu andrea.bockova@kr-karlovarsky.
cz, stačí uvést úplnou adresu, telefo-
nický kontakt a vložit přílohu s popi-
sem projektu. Mohou také zaslat níže 
uvedou přihlášku a přiložit popis pro-
jektu do obálky.

Přílohy v  obou kategoriích by ne-
měly přesáhnout v  elektronické po-
době velikost 3 MB, v tištěné podobě 
30 stran formátu A4. Soutěž potrvá do 
15. září letošního roku. 

Odborná komise vybere po jed-
nom vítězném nápadu z  obou kate-
gorií. Oba výherci získají fi nanční od-
měnu 10 000 korun, kterou převez-
mou z rukou hejtmana Josefa Novot-
ného na slavnostní tiskové konferenci 
během podzimu letošního roku .„Mě-
lo by jít o sny, které se dají uskutečnit. 
S vítězem soutěže pak společně bude-
me hledat možnosti, jak jeho návrh co 
nejdříve zrealizovat,“ uzavřel hejtman.

Soutěž k jubileu Karlovarského kraje

Nejlepší nápad desetiletí

Konference o prevenci bude v září



 Výzkumný a vzdělávací projekt, kte-
rý se bude realizovat na Integrované 
střední škole v Chebu, bude fi nanco-
ván z  z  Programu Cíl 3/Ziel 3 Česká 
republika - Svobodný stát Sasko. Roz-
hodl  o tom monitorovací výbor pro-
gramu na zasedání v Žatci.

V  soutěži o  evropské dotace uspě-
lo celkem osm nových přeshraničních 
projektů.  Žadatelům z  Karlovarské-
ho kraje byl schválen jeden projektový 
záměr s dotací přes 332 000 euro pro 
české partnery projektu.

V  druhé prioritní ose „Rozvoj hos-
podářství a  cestovního ruchu“ byl 
Karlovarskému kraji schválen vzdělá-
vací a výzkumný projekt Akona, jenž 
se na české straně bude realizovat na 
Integrované střední škole v Chebu.

„V rámci projektu se pořídí jednoosý 
robot, který budou využívat při prak-
tické výuce studenti této školy ve spo-
lupráci se zástupci německého partne-
ra projektu,“ popsal náměstek hejtma-
na Petr Navrátil. 

Na oplátku budou moci chebští stu-
denti využívat dvouosý robot pořízený 
z  prostředků programu saským part-
nerem projektu.

Chebská ISŠ bude mít robota

Karlovarský kraj a město Kraslice 
dospěly k  dohodě, jak v  městě ob-
novit střední průmyslovou školu 
výroby hudebních nástrojů.

„Nakonec se starostovi Kras-
lic Zdeňku Brantlovi podařilo najít 
možnost, jak školu oživit. Nově zři-
zovaná střední škola by měla praco-
vat pod hlavičkou Základní školy 
a mateřské školy v Havlíčkově ulici 
v  Kraslicích,“ vysvětlil hejtman Jo-
sef Novotný. Jejím zřizovatelem te-
dy nebude kraj, ale město.  

Pokud akci schválí kraslické za-
stupitelstvo, první studenti by moh-
li zasednout do lavic od září příští-
ho roku. „Díky snahám vedení měs-
ta se podařilo doslova vzkřísit zani-
kající školu, která měla ve městě ob-
rovskou tradici. Bude ale velmi zále-

žet na řediteli a schopnosti pedago-
gů, jak atraktivní bude nabídka ško-
ly a zda dokáže přilákat dostatek žá-
ků,“ uvedl hejtman Josef Novotný. 

Přípravné práce na vzniku školy 
povede dosavadní ředitel ZŠ Zde-
něk Pečenka. O zřízení střední školy 
včetně oborů vzdělání by mělo za-
stupitelstvo rozhodnout k  1. lednu 
2011, aby mohlo proběhnout přijí-
mací řízení na další školní rok.

„Rozhodnutí zastupitelstva měs-
ta navíc musí předcházet podání žá-
dosti o zápis školy do rejstříku škol 
a  školských zařízení,“ upřesnil sta-
rosta Kraslic Zdeněk Brantl s tím, že 
součástí žádosti bude popis perso-
nálního, materiálního a  fi nančního 
zabezpečení školy, ale také stanovis-
ko hygieny nebo stavebního úřadu. 

Kraslice oživí střední školu

Dohodu o  poskytnutí pomoci 
a  spolupráci podepsali představitelé 
a zástupci měst Hranice a Eichigt, Ha-
sičského záchranného sboru Karlo-
varského kraje, okresu Vogtlandkreis 
a Karlovarského kraje. Symbolicky se 
sešli na přechodu Hranice - Ebmath.

Hasičský záchranný sbor Karlovar-
ského kraje zastupoval Jan Doubrava, 
který kolegům popřál mnoho úspě-
chů v  plnění stanovených cílů. Jed-

nou ze společných aktivit budou cvi-
čení jako příprava na případné zása-
hy. Vedle likvidace požárů si hasiči 
pomohou i technickým vybavením. 
Obyvatelé pohraničí se mohou rov-
něž těšit ze zvýšené ochrany a pomoci 
v případě živelních pohrom.

Podobná dohoda byla nedávno uza-
vřena mezi městy a  obcemi Cheb, 
Waldsassen, Neualbenreuth, Libá 
a Hohenberg.

Hasiči nyní pomohou i přes hranici

Díky projektu Akona bude v  Inte-

grované střední škole v Chebu pro-

bíhat mezinárodní praktická vý-

uka na jednoosém robotu.

Roman Rokůsek

Přihláška do soutěže
Nejlepší nápad desetiletíNejlepší nápad desetiletí
Kategorie:    A   B     (zakroužkujte zvolenou kategorii)

Jméno:  .....................................................................................

Obec, PSČ:  ..............................................................................

Ulice:  ..............................................  čp.  ..................................

Tel., e-mail:  .............................................................................

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu Karlovarský kraj, Závodní 
353/88, 360 21 Karlovy Vary do 15. září 2010. Popis svého projektu 
vložte jako přílohu.
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Kraj chce umožnit mentálně postiže-
ným lidem žít v přirozeném prostředí.   
Vytipoval proto v regionu nejvhodněj-
ší lokality, kam by se  mohli přemístit 
ze současných zařízení sociálních slu-
žeb a  začlenit se do běžného života. 
K dispozici by přitom měli síť potřeb-
ných sociálních služeb. O těchto oblas-
tech začal jednat se starosty obcí. 

Uskutečnit celý proces umožní dva 
na sebe navazující projekty, MPSV ČR 
a  Karlovarského kraje. „První projekt 
je neinvestiční a  podporuje transfor-
maci sociálních služeb. Zaměřuje se na 
sociální začleňování mentálně postiže-
ných do běžného života srovnatelného 
s vrstevníky žijícími v přirozeném pro-
středí. Do tohoto procesu byla v  na-
šem kraji vybrána dvě pobytová zaří-
zení sociální péče - Domov pro osoby 
se zdravotním postižením v  Marián-
ské a PATA v Hazlově,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Miloslav Čermák. 

Na první fázi navazuje investiční in-
dividuální projekt Karlovarského kra-
je hrazený z Integrovaného operačního 
programu MPSV ČR. „Kraj v rámci to-
hoto projektu dostane okolo 100 mili-
onů korun na výstavbu domků pro asi 
89 osob z Mariánské a  zhruba 90 lidí 
z PATY Hazlov,“ dodal Čermák.

 Žádost o dotaci je nutno podat nej-
později do poloviny roku 2013. Dom-
ky pro obyvatele z  Mariánské by mě-
ly vyrůst v pěti lokalitách (Ostrov, Kar-
lovy Vary, Hroznětín, Dalovice, Nová 
Role nebo Chodov), v  dosahu veřej-
né dopravy, obchodů či úřadů. Pro lidi 
z hazlovské „PATY“ se vhodné oblasti 
k bydlení teprve vytipují. „Během let-
ních měsíců budeme postupně navště-

vovat představitele obcí, seznamovat je 
s naším projektem a budeme se snažit 
bořit zažitou představu, že by takto po-
stižení lidé měli žít nejlépe na samo-
tě, mimo společnost. Budeme vyjed-
návat o  možnosti nákupu či darování 
volných pozemků, případně o  rekon-
strukci stávajících vhodných budov,“ 
vysvětlil Čermák. 

V jednom domku vzniknou vždy 2-3 
domácnosti rodinného typu po šes-
ti lidech, pro které by na území ob-
ce fungovaly jak ambulantní služby 
a denní programy, tak osobní asisten-
ce a pečovatelská služba. „Nový typ ro-
dinného bydlení je samozřejmě určen 
jen pro ty osoby zdravotně postižené, 
které prošly náročným hodnocením, 
jsou schopny samostatného života a se 
změnou souhlasí,“ dodal náměstek 
hejtmana s tím, že jde většinou o lidi, 
kteří dlouhodobě pobývají v ústavech 
aniž by to bylo bezpodmínečně nut-
né a pro které by pobyt v běžné společ-
nosti byl mnohem přínosnější. 

Obcím by mělo začlenění mentálně 
postižených osob přinést nesporné vý-
hody. Navýšil by se počet obyvatel ob-
ce a s tím spojené daňové výnosy. Do-
šlo by k vytvoření nových pracovních 
míst pro místní obyvatele a rozšířila by 
se síť sociálních služeb, které by mohli 
využívat všichni občané.

„Důležitý je i fakt, že jde o lidi, kteří 
mají prostředky na to, aby mohli pra-
videlně platit potřebné poplatky. A co 
je snad nejpodstatnější - lidé by se po-
dobně jako v  jiných evropských ze-
mích naučili soužití s  těmi, kteří jsou 
sice jiní, ale jen proto je přece nemůže-
me separovat,“ uzavřel náměstek .
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Mentálně postižení mohou 
žít v přirozeném prostředí

Počínaje 12. červencem platí do-
pravní omezení v  areálu nemocnice 
Karlovy Vary v  souvislosti s  uzavír-
kou hlavní komunikace vedoucí po-
dél pavilonů č. 50 (pavilon interny), 
3 a 4 (pavilon chirurgie). Omezení se 
týká hlavně vjezdů a  parkování sou-
kromých vozidel.

Do areálu karlovarské nemocni-
ce po celou dobu výstavby pavilonu 
akutní medicíny a centrálního příjmu 
(předpoklad ukončení stav-
by - březen 2012) nebude 
možné volně vjíždět. 
Vjezd bude povo-
len pouze vozům se 
zvláštním povo-
lením KKN, 
a. s.

(vozy záchranné služby, sanitní vozy, 
ostatní  automobily zajišťující chod 
nemocnice a  soukromé vozy přivo-
laných zdravotníků, kteří vykonáva-
jí pohotovostní službu „na telefonu“). 

Soukromým vozidlům bude  umož-
něn vjezd pouze v  případě, kdy bu-
dou přivážet pacienty bezprostřed-
ně ohrožené na životě. Ostraha bude
úzce spolupracovat se zdravotníky ur-

gentních příjmových ambulancí 
a  prokáže-li se,  

že vjezd do 
areálu byl

pod zá-
m i n -

kou ohrožení života zneužit, musí ři-
dič počítat se sankcemi ze strany Po-
licie ČR či městských strážníků, kteří 
budou střídavě provádět dohled nad 
provozem v areálu nemocnice.

Řidič převážející pacienta ohrože-
ného na životě obdrží při vjezdu par-
kovací kartu, jejíž číslo bude totož-
né s  číslem parkovacího místa (bu-
de značeno vodorovným dopravním 
značením). Po předání pacienta - spo-
lujezdce zdravotníkům však musí ři-
dič s vozidlem areál nemocnice opus-
tit (zpravidla do 30 minut) a zaparko-
vat mimo něj. Parkování mimo are-
ál nemocnice, bohužel, nemůže KKN 
zajistit. Podobně tomu bude s parko-
vacími místy držitelů průkazek ZTP. 

Pro nedostatek volného místa by-
lo možné zřídit 12 stání. 

S  platností od 
stej-

ného data dojde po dobu výstav-
by k  uzavření komunikace mezi ob-
jektem č. 50 (pavilon interny) a  č. 4 
(pavilon chirurgie). V této souvislos-
ti dojde ke změnám vjezdů do areálu 
karlovarské nemocnice.  Pavilon č. 4 
(chirurgická ambulance, chirurgické 
oddělení, ortopedie, gynekologicko-
porodnické oddělení, urologie, ARO) 
bude přístupný přes současný hlavní 
vjezd z Americké ulice.

Zbytek areálu nemocnice bude pří-
stupný přes nový vjezd ze Zbrojnické 
ulice (vjezd je umístěn pod pavilonem 
pohotovosti  č. 51). Výjezdy z areálu 
nemocnice budou do Zbrojnické uli-
ce, dvakrát do Americké ulice (pavi-
lonu č. 24 a pavilonu č. 9) a do Bez-
ručovy ulice (historický vjezd/výjezd  
nemocnice), zde však pouze s pravo-
stranným odbočením (viz přehledový 
situační plán). 

Již v současné době byl provoz v are-
álu nemocnice v  některých denních 
dobách komplikovaný vinou neukáz-
něných řidičů. Výstavba nového pavi-
lonu tento stav ještě o něco ztíží, pro-
to jsme byli nuceni přikročit k tomuto 
omezení. Jsme si vědomi, že doprav-
ní situace v karlovarské nemocnici po 
dobu výstavby nebude ideální, a pro-
to prosíme všechny pacienty a občany 
Karlovarska o dodržování dopravních 
předpisů, ohleduplnost a shovívavost.  
Děkujeme.

Aktuální informace naleznete na 
webových stránkách www.kkn.cz.

  Ing. Jan Hruška, provozně 
technický ředtel KKN,a.s.

Vjezd do nemocnice už jen pro akutní případy

Bezplatně darovali krev nejméně osmdesátkrát
Hejtman Karlovarského kraje Jo-

sef Novotný spolu se zástupci České-
ho červeného kříže a obcí ocenili 34 
dárců krve, kteří přišli k odběru nej-
méně osmdesátkrát. Získali pamět-
ní list, diplom, drobné dárky a přede-
vším Zlatý kříž III. stupně s osvědče-
ním o oprávnění jej nosit. 

Tradiční akce se koná každoročně 
15. června, tedy v den, kdy si lidé ve 
všech zemích světa připomínají a sla-
ví Světový den dárců krve. „Velice si 
vážím všech, kteří tuto nejcennější te-
kutinu darují. Pro vás, kteří jste navíc 
darovali krev tolikrát, se dárcovství 
stalo celoživotním programem, za což 
vám děkuji. Pomáháte tím zachraňo-
vat zdraví a životy,“ uvedl hejtman Jo-
sef Novotný. 

„Díky vám nemáme v  Karlovar-

ském kraji problémy s  nedostatkem 
krve pro naše pacienty. Mnozí z  vás 
k dárcovství vedou i své děti. To je pro 
nás záruka, že se této bohulibé čin-
nosti budou věnovat i  další genera-
ce,“ poděkovala dárcům krve primář-
ka transfúzního oddělení nemocnice 
v Sokolově Zuzana Fialová. 

Mezi oceněnými byly letos dvě že-
ny. „My to máme mnohem náročněj-
ší, krev smíme darovat jen třikrát roč-
ně, zatímco muži mohou odběry ab-
solvovat čtyřikrát. Krev samozřejmě 
není možné darovat ani v těhotenství, 
i proto nám trvá mnohem delší dobu, 
než potřebného počtu odběrů dosáh-
neme,“ vysvětlila Hermína Kaňková 
V letošním roce si navíc Česká repub-
lika připomíná 50. výročí bezplatného 
dárcovství krve.

„Pokud bych měl jmenovat důle-
žité milníky v krátké historii našeho 
oddělení, pak to je samozřejmě prv-
ní intervenční výkon v červnu 2005, 
rozjetí programu radiálních katetri-
zací v srpnu 2006, implantace první-
ho kardiostimulátoru v květnu 2007, 
otevření samostatného lůžkového 
kardiologického oddělení v listopadu 
2008 a přidělení statutu kardiovas-
kulárního centra v prosinci 2009,“ 
vzpomíná primář oddělení Michal 
Paďour.

Během svého relativně krátkého 
působení v Karlových Varech stihl 
uskutečnit již 7 750 katetrizací (za-
vádění speciálních hadiček do srdce 
k detailnímu vyšetření), 3 190 angi-
oplastik (zavádění speciálních balon-
ků a výztuží do zúžených a uzavře-
ných srdečních tepen) a 547 implan-
tací kardiostimulátoru (malý přístroj 
v hrudi zrychlující srdeční tep nebo 
upravující jeho rytmus).

Na počátku své existence fungovala 
kardiologie pouze s třemi lékaři, šesti 
sestrami a dvěma sanitáři. Nyní tým 

primáře Paďoura čítá devět lékařů, 
osmnáct sester a osm sanitářů a pro-
blémy s personálem se mu úspěšně 
vyhýbají.

Výborná odbornost i vynikající 
úspěšnost zákroků a léčení vynesla 
oddělení zařazení do sítě kardiovas-
kulárních center ČR. Těch je pouze 
sedmnáct, většinou ve fakultních ne-
mocnicích. Karlovy Vary získaly stu-
peň 2, tedy centrum bez kardiochi-
rurgie. Zařazení do prestižní společ-
nosti zajistí 300 tisícům obyvatelům 
kraje ještě lepší i bezpečnější péči bez 
nutnosti cestovat do Plzně, Prahy či 
Ústí nad Labem a samotné kardiolo-
gii další rozvoj.

„Kardiovaskulární choroby, te-
dy choroby srdce jsou velmi vážným 
problémem. Ročně onemocní v ČR 
více jak 50 000 lidí, v našem kraji pak 
téměř 2 000 lidí. Proto vznikla síť kar-
diovaskulárních center, která má za-
jistit pacientovi to, že bude léčen v pa-
třičné kvalitě, ať žije v Praze, Chebu 
či kdekoliv jinde. Jsme v tomto do-
konce dál než v zahraničí či za oceá-

nem v USA. Jinými slovy: Jsou-li cho-
roby srdce léčena mimo centra, hro-
zí daleko větší procento úmrtí, léč-
ba je méně účinná a dražší,“ odkazu-
je primář Paďour na statistiku, podle 
níž čím více chorob srdce nemocnice 
ročně léčí, tím je úspěšnější. 

„Například při léčení dvaceti in-
farktů ročně bývá průměrná úmrt-
nost až 20 %, při léčení 200 pacien-

tů ročně nepřevyšuje 5 %,“ vypočítá-
vá Paďour.

„A to je velmi zásadní rozdíl! 
I v Karlovarském kraji se úmrtnost 
pacientů na kardiovaskulární choro-
by po vzniku kardiocentra výrazně 
snížila. Síť kardiovaskulárních cen-
ter má navíc i ekonomické výhody,“ 
doplňuje.

A první ekonomickou injekci od Ev-

ropské unie již karlovarská kardiolo-
gie získala. V příštím roce bude moci 
nakoupit nové přístroje a lůžka za 59 
milionů korun. Mezi novinkami bude 
angiografická linka, rentgen umož-
ňující diagnostiku a rychlou léčbu 
akutního infarktu myokardu. Chybět 
nebudou ani nové monitory sledují-
cí životní funkce pacienta, ventiláto-
ry na podporu dýchání či nová lůžka 

včetně dvou speciálních na sledová-
ním životních funkcí.

Co se týče struktury karlovarského 
kardiovaskulárního centra, je podle 
primáře nyní třeba se zaměřit na cév-
ní chirurgii, koronární jednotku a ta-
ké rozšíření počtu kardiologických 
standardních lůžek. Cílem je, aby zde 
do dvou let bylo osm akutních a třicet 
standardních lůžek. 

Být silný kuřák s podsaditou postavou a navíc v pokročilejším 

věku, to býval ještě před několika lety v Karlovarském kraji vel-

ký problém. Akutní hrozba infarktu myokardu navíc spojená 

s nutností až dvouhodinového převozu na nejbližší kardiocen-

trum v Praze, to nebyly zrovna zářivé vyhlídky do dalšího živo-

ta. Situace se však dramaticky změnila po založení kardiologic-

kého oddělení v nemocnici v Karlových Varech, které pod ve-

dením prim. MUDr. Michala Paďoura slaví páté výročí prvního 

intervenčního výkonu a sbírá jeden úspěch za druhým.

Karlovarská kardiologie slaví pět let od prvního zákroku, 
k jubileu získala dotaci 59 milionů korun na další rozvoj

Kardiocentrum v karlovarské nemocnici  zachraňuje životy už pět let. Vznik a rozvoj špičkového oddělení  je po celou tu dobu bezprostřed-

ně spjat s osobností primáře  Michala Paďoura.  Foto KL

Lidem s  duševním onemocněním slouží nová on-line poradna. Vznikla 
v rámci projektu kraje zaměřeného na rozvoj péče o osoby s duševním one-
mocněním. Lidé ji najdou na internetových stránkách www.rpkk.cz  pod ná-
zvem „O svých problémech se poraďte s odborníky“. 

„Cílem poradny je pomoci lidem s duševními poruchami - těm, kteří se 
domnívají, že jsou psychicky nemocní, nebo jejich blízkým. Odpovědi od-
borníků na anonymní dotazy získají tazatelé na stránce do sedmi dnů,“ vy-
světlil náměstek hejtmana Miloslav Čermák. 

Projekt doprovází mediální kampaň zaměřená na veřejnost, odborníky 
i úředníky, kteří se při své práci setkávají s duševně nemocnými, ale i na sa-
motné uživatele sociálních služeb. „Jde v první řadě o to, aby veřejnost změ-
nila pohled na lidi s duševním onemocněním a naučila se je vnímat bez zby-
tečných předsudků,“ uvedl náměstek.

Dodavatelem projektu, na jehož realizaci se kraji podařilo získat z Evrop-
ského sociálního fondu a státního rozpočtu celkem 23,5 milionu korun, je 
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví.

Nová poradna slouží on-line

(((p(((((( ředpoklad ukončenínnnnnnn  ssssstattttt v-
by - březezeeezeeeezeeen 2012) nebudeeeee 
možné volně vjíždět. 
Vjezeeee d bude povo-
len pouze vozům se 
zvlál štním povo-
lením KKN,
a. s.

a a a aa a aaaa aaaa aa prokáže-li sssssssse,  
že vjezd do 

areálu byl
pod záááá-

m i n -

lujezdce zdravotníkůkůkkůůůůůkůůůůmmmmmmm mmmmmmmm všakakkakkakkkkkkkkkkkkk m mmmmusí ři-
dič s vozidlddd em areál nemocnice opus-
tit (zpravidla do 30 minut) a zaparko-
vat mimo něj. Parkování mimo are-
ál nemocniceeeeeeeeee, bohužel, nemůže KKN 
zajistit. Pododdd bně tomu bude s paaaaaarko-
vacími místy držitelů průkazekk ZZZZZTP.

Pro nen dostatek vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvolného místa by-
lo možné zřídit 12 stání.

S  platností od 
stej-

Gratulace vyznamenaným dárcům krve Foto KL

Orientační plánek nemocnice s vyznačením dopravních změn a omezení Mapka KKN
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Kdybyste měla zavzpomínat - jaké 
kroky vás dovedly do Karlových Va-
rů?

Narodila jsem se v  Brně, škol-
ní a  gymnaziální léta prožila v  Praze 
a  tam jsem také chtěla studovat. Při-
jímací řízení na fi lozofi ckou fakultu 
jsem sice zvládla, ale tenkrát se hledělo 
i na politický profi l a dělnický původ. 
Nevzali mě, a nabídli studium na teh-
dejším pedagogickém institutu v  kte-
rémkoli krajském městě - učitelů by-
lo všude málo. Ve Varech jsem nikdy 
nebyla, šla jsem tedy vyzkoušet nezná-
mo. A tak jsem od roku 1960 studova-
la na historicky první karlovarské vy-
soké škole založené v  roce 1959. Asi 
po sedmi letech ji zase zrušili. Po stu-
diu jsem nastoupila na učňovské ško-
le v Chodově a po dvou letech přešla 
na školy v  Karlových Varech. Vyučo-
vala jsem češtinu, ruštinu, někdy i an-
gličtinu a tělocvik. Měla jsem své po-
volání moc ráda, ale v době normali-
zace mě i mého muže - matikáře z po-
litických důvodů ze školství vyhodili. 

Ve vašem životopisu mě velmi za-
ujalo lektorství výpočetní techniky. 
Jak se křehká dáma k  tomuto obo-
ru dostane - a především v době, kdy 
byly IT doslova v  plenkách? Máte 
k technice vztah?

Člověka vyhozeného z práce z poli-
tických důvodů nikdo nechtěl v sedm-
desátých letech zaměstnat. Podařilo se 
mi díky statečné paní vedoucí prodej-
ny získat místo prodavačky v  Supra-
phonu na kolonádě a později mě byli 
ochotni přijmout v podniku Kancelář-
ské stroje, kde začínali se zaváděním 
počítačů. Potřebovali někoho, kdo 
umí vysvětlovat - je jedno co, jestli ci-
zí nebo programovací jazyk. Tak jsem 
se přeškolila v mnoha kurzech v NDR 
na programátora a  patnáct let jezdila 
po republice a  vysvětlovala v  počíta-
čových kursech obsluhu a programo-
vání. Začínala jsem opravdu v  dřev-
ních dobách s děrnou páskou a konči-
la u současných počítačů.  Ale technik 
opravdu nejsem, i  když tenkrát jsem 
musela „střeva“ počítače poznat doko-
nale. Už v  roce 1988 jsem vybojovala 
živnostenský list na podnikání a s ko-
legou založila malou soukromou školu 
Mikrovýuka. Učili jsme tam výpočet-
ní techniku a angličtinu pracovníky fi -
rem a úřadů i děti.

Tři roky po revoluci jste založila 
karlovarský časopis Promenáda, za 
dalších sedm let jste přidala i stejno-
jmenný mariánskolázeňský časopis. 
Co vás k tomu vedlo? Přeci jen od vý-
uky IT a angličtiny není k novinařině 
a především vydavatelství úplně blíz-
ko. Jaké byly začátky?

Už od střední školy jsem se podíle-
la na vydávání školních časopisů, ale 
teprve ve svých padesáti letech jsem 
zjistila, že to je opravdu to, co jsem 

chtěla dělat celý život, ale nevěděla 
jsem o  tom. A  víte, jak se mi vše, co 
jsem kdy musela dělat, spojilo a hodi-
lo? Počítače, čeština a cizí jazyky.  Jsem 
vlastně těm komunistům, co mě vyho-
dili, vděčná - poznala jsem život, lidi, 
získala další profesi.

A co mě vedlo k založení Promená-
dy? Na výuku angličtiny jsem pro 
svou školičku Mikrovýuka zís-
kala i  americké lektory - tam 
je vlastně počátek časopisu. 
V devadesátých letech bylo 
ve Varech několik americ-
kých lektorů, hlavně v teh-
dejší soukromé škole Ang-
ličtina O.K. Pavla Minaří-
ka. Ten přišel s  nápadem, 
že bychom měli pro za-
hraniční učitele, a  nejen 
pro ně, sepsat ná-
vod, jak žít ve Va-
rech, kde jsou ja-
ké restaurace, kde 
si mohou dát opra-
vit boty, zuby, ho-
dinky, kam za kulturou 
a  co je kde zajímavého. Ně-
co podobného jsem psala už 
pro frekventanty svých po-
čítačových kursů, ráda 
jsem se toho te-
dy ujala. Vy-

davatelství začínalo s nulovým vstup-
ním kapitálem, jen s  počítači, které 
jsem měla v Mikrovýuce. Nabídla jsem 
hotelům vydávání vícejazyčného časo-
pisu plného informací, pokud se bu-
dou podílet na jeho fi nancování for-
mou inzerce, což se ve většině přípa-
dů podařilo. Našla jsem „díru na tr-
hu“,  jak se tomu dnes říká. 1. června 
1992 vyšlo první číslo karlovarské Pro-
menády. 

Jak se nyní po téměř 20 letech na 
časopis a  vydavatelství díváte? Pře-
vládá spokojenost nad dobře odve-
deným dílem?

Občas jsem 
neměla 

pe-

níze na další číslo, jeden rok dokonce 
ani redakci. To se Promenáda tvořila 
u nás doma. Po celou dobu mi pomá-
hal syn Petr, který tehdy ještě studoval. 
Před několika lety jsem mu předala vy-
davatelské žezlo a veškeré know-how. 
Zůstala jsem „jen“ šéfredaktorkou vy-
davatelství. Kromě Promenády, dnes  
s  celokrajskou působností, vydává-
me další periodika, publikace a propa-
gační materiály. Máme štěstí na dob-
ré spolupracovníky.  Získávat fi nan-
ce na časopis je však čím dál těžší. Ale 
na fi rmu a časopis, který jsem založi-
la, jsem pyšná. A taky vím, že je v dob-
rých rukou.

Při vydávání Promenády jste se sta-
la členkou prestižní organizace novi-
nářů a  publicistů píšících o  cestov-
ním ruchu FIJET. Jak se to stalo? Má-
te cestování ráda? 

Česká pobočka FIJET sídlí v Pra-
ze, takže bylo logické, že vydava-

telka časopisu jako je Promená-
da (troufám si tvrdit, že do-
dnes takový časopis žád-
ný jiný kraj nemá) se stane 
členkou FIJET. Jsem stále 
řadovým členem, můj syn 
však v  této organizaci pů-
sobil několik let jako gene-

rální sekretář. A jestli cestu-
ju ráda? Vždyť víte, proč jsem 
šla studovat do Varů - lákalo 

mě neznámo. Uvědomte si, že 
jsme tu žili až do devadesátých 

let jak kanárci v  kleci. Můj muž 
ani nesměl mít pas, já jen takzva-

nou cestovní doložku do 
NDR.  A přitom 

mě pořád láká 
to nezná-

mo. Takže si to vynahrazuju až v dru-
hé půli života.

Do jakých zemí jste se ve své karié-
ře podívala, jaké se vám líbily nejvíce 
a kam byste se naopak již nevrátila? 
Prožila jste někdy na cestách oprav-
du krušnou chvilku?

Cestuju ráda s kamarádkami a s ba-
ťohem na zádech. Putovaly jsme tak 
třeba po Ladaku v Himalájích, po ho-
rách ve Slovinsku, po Banátu v  Ru-
munsku. S  partou kamarádů jsme se 
také vydali do Chile, na Nový Zéland 
nebo do USA.  Díky kongresům FIJET 
jsem se podívala do Maroka, na Kubu 
nebo do Číny. Na jazykových kursech 
jsem byla v Anglii, v USA a v Austrá-
lii. Svět je příliš velký, takže se nevra-
cím téměř nikam. Proto i s manželem 
jezdíme každý rok na dovolenou do ji-
né země. Výjimkou je Island, kde jsem 
byla dvakrát a příští rok se tam chys-
tám znovu. 

A  krušná chvilka? Ta mě postih-
la letos na Novém Zélandě, když jsem 
chtěla rychle vyfotografovat krásně 
pózujícího lachtana, ale zakopla jsem, 
ochraňovala fotoaparát - a  zřítila se 
rovnou na ústa. Výsledkem je ztráta 
několika zubů.

Napsala jste také několik knížek, 
mezi nimiž jasně ční knižní zpraco-
vání šedesáti televizních rozhovorů 
pořadu Posezení s Janem Burianem.  
Co vás k  sepsání díla vedlo a  jak se 
vám s  Janem Burianem spolupraco-
valo? Spolupracujete dále?

Jana Buriana jako písničkáře obdivu-
ju už od jeho začátků v Šafránu. Jeho  
koncerty jsem navštěvovala jako fa-
nynka a televizní pořady sledovala ja-
ko řadový divák. Skamarádili jsme se 
až při cestách po Islandu, kde dělá ne-
dostižného průvodce, a  domluvili se 
na spolupráci. Ještě mu dlužím zpra-
cování dalších třiceti dílů jeho Poseze-
ní,  snad do roka budu hotová. 

Mezi Vaše poslední počiny patří 
kniha o  Grandhotelu Pupp, ve kte-
ré Promenáda fi gurovala jako nakla-
datelství, a  která byla před několi-
ka dny slavnostně pokřtěna. Jak vel-
ká byla práce na knize, jak dlouho tr-
vala a co znamená pro Karlovy Vary? 

Jednu knížku o historii a současnos-
ti Grandhotelu Pupp jsem už před ně-
kolika lety sepsala s panem spisova-
telem Zdeňkem Šmídem. Nová kni-
ha Příběh Grandhotelu Pupp je re-
prezentativní publikace s mnoha vy-
obrazeními a historie je komplexněj-
ší. Redaktorská práce na textu je hni-
dopišská záležitost - je třeba autoro-

vy texty nejen opravit, učesat, ale také 
ověřit a vyžádat si doplňky a vysvětle-
ní. Byli jsme s autorem, panem dokto-
rem Burachovičem vůči sobě velmi tr-
pěliví. Vydání knihy se však téměř rok 
odkládalo pro nedostatek fi nancí. Na-
konec se podařilo získat osvícené me-
cenáše.

Obyvatelé kraje vás nejvíce zna-
jí jako obrovskou zastánkyni kultu-
ry. Organizovala jste benefi ční štafe-
tu ve prospěch obnovy karlovarského 
divadla a petici za zachování divadel-
ního souboru, byla jste spoluorgani-
zátorkou obnovy altánů v lázeňských 

lesích. Jak se na tyto akce zpětně dí-
váte? Šla byste do nich znovu?

Můj vztah ke Karlovým Varům je tak 
silný, že jsem si pro sebe rozhodla, 

že jsou mé rodné město a  chci jim 
pomáhat ze všech sil. Štafeta předsta-
vení, koncertů a  výstav s  výtěžkem 
na obnovu divadla stejně jako deseti-
tisícová petice za zachování divadel-
ního souboru byly krásným vyjádře-
ním vztahu obyvatel k  našemu diva-
dlu, k místu, kde žijí. Stejně jako obno-
va čtyřiceti altánů v lázeňských lesích, 
na které se podíleli podnikatelé i  řa-
doví občané a propagovali ji novináři. 
Jenže tenhle pocit sounáležitosti a vy-
tváření občanské společnosti se kam-
si vytratil. Proč? Především díky zkla-
mání, které nám dnes a  denně už po 
několik let připravuje karlovarská rad-
nice svými rozhodnutími a způsobem 
řízení města. Dnes bych si už nikoho 
z občanů netroufl a požádat o fi nanční 
příspěvek pro město, když všichni ví-
me, jak se zde s penězi nakládá. Mo-
je babička užívala krásný výraz „šere-
dí“. Ano, šeredí se zde s fi nancemi, dů-
věrou, morálkou... 

Jak se díváte na dnešní boj a stávky 
kolem Karlovarského symfonického 
orchestru?

Zastupitelstvo města se o jistou kon-
solidaci poměrů v  orchestru nakonec 
pokusilo, ovšem pokud nebude napra-
veno neférové výběrové řízení na ředi-
tele orchestru a neobjeví se náměstek 
pro kulturu se skutečným vztahem ke 
kulturním tradicím a  hodnotám, ne-
bude dobře fungovat ani orchestr, ani 
veškerý kulturní život ve městě.

V  minulosti jste byla obrovskou 
patriotkou regionu a především Kar-
lových Varů, dnes se již necháváte 
označovat jako „někdejší patriotka“. 
Proč takový obrat, co jej způsobilo?

Snažila jsem se, aby se obyvatelé 
v tomto městě cítili skutečně jako do-
ma, stejně jako já, ale dnes ten pocit 
ztrácím díky skutečnostem uvedeným 
v předchozích odpovědích. Doufejme, 
že se situace po volbách změní. Záleží 
zase jen na občanech. Máme půvabné 
město a celý kraj je líbezný. Zaslouží si 
dobré hospodáře.

Na závěr příjemnější otázka. Ja-
ké jsou nynější radosti Jitky Kulhán-
kové a jaké je vaše přání do budouc-
nosti? 

Mám radost z pohody doma, z dětí 
a vnoučat a z  toho, že mi osud nadě-
lil několik dobrých kamarádů.  A taky 
mám moc ráda jednoho psa. Občas mi 
osud vlepil facku, když mě zklamal ně-
kdo, na koho jsem spoléhala. Zklamá-
vá mě také setkání s  drzostí, omeze-
ností a neférovým jednáním.

Tajná přání se nesdělují, to by se 
nevyplnila. A  to veřejné? Aby měs-
to a  stát vedly kultivované osobnosti. 
Abychom byli všichni zdraví. Se svým 
věkem si nijak starosti nedělám. Důle-
žitý je stav duše. Takže plány: Být uži-
tečná ve své redakci, úspěšně dokončit 
rozepsanou knížku, chodit po horách, 
cestovat tam, kde jsem ještě nebyla 
(nejbližší je zářijová cesta po dánských 
ostrovech) a vrátit se na Island, pečo-
vat o zahradu a hejno vnoučat. Naplno 
žít, neubližovat, pomáhat.

Naplno žít, neubližovat, pomáhat
Široká karlovarská veřejnost zná Jitku Kulhánkovou především ja-

ko kulturní patriotku města, vydavatelku měsíčníku Promenáda 

a spisovatelku. Organizovala benefi ční štafetu ve prospěch obnovy 

karlovarského divadla, vedla petici za záchranu divadelního sou-

boru, kterou podepsalo téměř deset tisíc Karlovaráků, spoluorga-

nizovala kampaň za obnovu altánů v lázeňských lesích. 

chtěla dělat celý život, ale nevěděla
jsem o  tom. A  víte, jak se mi vše, co
jsem kdy musela dělat, spojilo a hodi-
lo? Počítače, čeština a cizí jazyky.  Jsem 
vlastně těm komunistům, co mě vyho-
dili, vděčná - poznala jsem život, lidi, 
získala další profesi.

A co mě vedlo k založení Promená-
dy? Na výuku angličtiny jsem pro 
svou školičku Mikrovýuka zís-
kala i  americké lektory - tam 
je vlastně počátek časopisu. 
V devadesátých letech bylo 
ve Varech několik americ-
kých lektorů, hlavně v teh-
dejší soukromé škole Ang-
ličtina O.K. Pavla Minaří-
ka. Ten přišel s  nápadem,
že bychom měli pro za-
hraniční učitele, a  nejen 
pro ně, sepsat ná-
vod, jak žít ve Va-
rech, kde jsou ja-
ké restaurace, kde 
si mohou dát opra-
vit boty, zuby, ho-
dinky, kam za kulturou 
a  co je kde zajímavého. Ně-
co podobného jsem psala už 
pro frekventanty svých po-
čítačových kursů, ráda 
jsem se toho te-
dy ujala. Vy-

menády. 

Jak se nyní po téměř 20 letech na
časopis a  vydavatelství díváte? Pře-
vládá spokojenost nad dobře odve-
deným dílem?

Občas jsem 
neměla 

pe-

gační materiály. Máme štěstí na dob
ré spolupracovníky.  Získávat fi nan-
ce na časopis je však čím dál těžší. Ale 
na fi rmu a časopis, který jsem založi-
la, jsem pyšná. A taky vím, že je v dob-
rých rukou.

Při vydávání Promenády jste se sta-
la členkou prestižní organizace novi-
nářů a  publicistů píšících o  cestov-
ním ruchu FIJET. Jak se to stalo? Má-
te cestování ráda? 

Česká pobočka FIJET sídlí v Pra-
ze, takže bylo logické, že vydava-

telka časopisu jako je Promená-
da (troufám si tvrdit, že do-
dnes takový časopis žád-
ný jiný kraj nemá) se stane
členkou FIJET. Jsem stále
řadovým členem, můj syn 
však v  této organizaci pů-
sobil několik let jako gene-

rální sekretář. A jestli cestu-
ju ráda? Vždyť víte, proč jsem 
šla studovat do Varů - lákalo 

mě neznámo. Uvědomte si, že
jsme tu žili až do devadesátých 

let jak kanárci v  kleci. Můj muž 
ani nesměl mít pas, já jen takzva-

nou cestovní doložku do 
NDR.  A přitom 

mě pořád láká
to nezná-

Jitka Kulhánková
Jitka Kulhánková se narodila v Brně, jedenáctiletku však vystudovala v Praze, kde chtěla pokračovat i na vysoké ško-
le. Jenže režim měl pro ní jiné plány, a tak skončila v roce 1960 Karlových Varech na Pedagogickém institutu a sta-
la se z ní učitelka češtiny, ruštiny a angličtiny. V učitelství však dlouho nevydržela.  V sedmdesátých letech ji  i jejího 
manžela, také učitele, ze školství vyhodili.
Další uplatnění našla jako prodavačka v Supraphonu na karlovarské kolonádě, aby po dvou letech prodávání úspěš-
ně absolvovala kurzy výpočetní techniky v NDR a stala se z ní lektorka. Ještě před revolucí založila společnost Mik-
rovýuka zabývající se výukou anglického jazyka a výpočetní techniky. V roce 1992 založila a léta řídila časopis Pro-
menáda. Ten dnes patří synovi Petrovi, nadále v něm však vykonává pozici šéfredaktorky.
Je autorkou řady článků v časopise Promenáda i regionálním tisku, v rozsáhlé knižní tvorbě vyniká publikace Anto-
nín Dvořák – inspirace a tradice (2005 napsáno s Vladislavem Jáchymovským a Václavem Cílkem) a knižní přepis še-
desáti rozhovorů z televizního pořadu Posezení s Janem Burianem (2006 a 2007). Je také cestovatelkou a členkou 
FIJET – prestižní organizace novinářů a publicistů píšících o cestovním ruchu.

inzerce

Institut oceňování majetku 
Vysoké školy ekonomické v Praze

otevírá na podzim 2010 další ročník čtyřsemestrálních 
kurzů pro přípravu znalců a odhadců 

ve specializacích:   
 

a) OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

b) OCEŇOVÁNÍ PODNIKU
včetně problematiky fúzí 

a oceňování nehmotného majetku  

Podrobné informace a přihlášky je možné stáhnout z internetu 
nebo telefonicky požádat o jejich zaslání.

Informace a přihláška:

internet: iom.vse.cz (bez www) , e-mail: iom@vse.cz 
tel.: 235 358 569, 235 358 941 (cca 9 až 15 hod.)

příp. 224 095 124, fax: 220 563 426 

NOVINKANOVINKA
VÝKUP STARÉHO PAPÍRUVÝKUP STARÉHO PAPÍRU

za  ct./1 kg (cca  Kč/kg).

Fa Schrottmobil, Talsperrstr. 4
08606 Oelsnitz, Německo

tel. 0049/176-21793134.

Otevřeno po-pá 9-18, so 9-13 hod. 

 
 

 

SKA Group, s.r.o. 
Tepelská 551/5 

353 01 Mariánské Lázně 

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

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

Čtrnáctý ročník Soutěžní přehlídky 
řemesel SUSO uzavřel svou regionál-
ní část v Karlových Varech opět pod 
širým nebem. Počasí připravilo sou-
těžícím zatěžkávací zkoušku v podo-
bě vydatného deště a větru. Nejen na 
soutěž, ale i na počasí se nejlépe při-
pravili ve SPŠ strojní a stavební Tábor.

Mezi zedníky byla škola nejlep-
ší díky dvojici Martin Seethaler a To-

máš Rosol, v  truhlářské sekci brala 
druhé místo zásluhou žáků Petr Pá-
ral a Pavel Peterka. Jako druzí skonči-
li v oboru zedník Ondřej Pavlas a Voj-
těch Šulc ze SOU stavební Plzeň a nej-
lepšími truhláři byli domácí Da niel 
Ohibský a  Pavel Čonka ze SOŠ sta-
vební Karlovy Vary. Všichni se záro-
veň kvalifi kovali do fi nále, které pro-
běhne v  září při 21. mezinárodním 
stavebním veletrhu FOR ARCH 2010 
v Praze Letňanech.

Už podruhé míří zahradní květino-
vé stolky vyrobené truhláři do dětské-
ho domova, konkrétně Dětského do-
mova Horní Slavkov. Stolky osobně 
převzal ředitel Mgr. Mandelík.

Při závěrečné ceremonii poděko-
val všem soutěžícím i  pedagogům 
také krajský radní pro oblast školství 
PaedDr. Vratislav Emler. Karlovarský 
kraj se již podruhé stal partnerem re-
gionálního kola a podpořil tak mladé 
řemeslníky.

Mladí řemeslníci tradičně
soutěžili pod širým nebem
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Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čís-

le byla „v gotickém a renesančním 
slohu“.

Gratulujeme výhercům, který-
mi se stali Jan Friedrich ze Staré-
ho Sedla, Drahoslava Nováková 
z Chebu a Ingeborg Vydrová z Ha-
bartova. Všem zasíláme publikace 
o Karlovarském kraji.

V rámci našeho křížovkářského 
putování po památkách tentokrát 
zamíříme do Karlových Varů.

Nejstarší karlovarskou vyhlíd-
kovou stavbou je Goethova roz-
hledna, která byla otevřena v ro-
ce 1889. Tyčí se ve výšce 638 me-
trů nad mořem na Výšině věčného 
mládí východně od centra města. 
Původně měla název Rozhledna... 
(dokončení v tajence).

Po roce 1918 byla stavba přejme-
nována na Stifterovu vyhlídku, po 
osvobození v roce 1945 se z věže 
stala Stalinova rozhledna. Nynější 
jméno Goethova rozhledna získal 
objekt v šedesátých letech. Často 
sem totiž chodíval německý spi-
sovatel a cestovatel J. W. Goethe 
na mineralogické a botanické vy-
cházky.

Správné znění tajenky zasílej-
te mailem na kontakty uvedené 
v tiráži na straně 8, poštu adresuj-
te tiskovému oddělení. 
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Známe svůj kraj?
Víme vlastně, kde žijeme? Známe 

nádherné přírodní scenérie letních 
Krušných hor, Slavkovského lesa ne-
bo Smrčin? Známe památky, kterých 
je v našem kraji nepřeberné množství 
- od těch „národních kulturních“ ja-
ko jsou klášter premonstrátů v Tep-
lé, zámky Bečov a Kynžvart, které 
jsou vyhledávány návštěvníky z ce-
lého světa až po ty méně význam-
né, zato však zasazené do nádherné-
ho venkovského prostředí, například 
hrázděné stavby na Chebsku v ob-
cích Doubrava, Salajna nebo v No-
vém Drahově.

Cyklostezky
Je tady i mimořádná příležitost 

pro sportovně založené rodiny. Úze-
mí celého kraje je protkáno již téměř 
1 500 km cyklostezek a cyklotras.  
Řeku Ohři, páteř Karlovarského kra-
je, vyhledávají vodáci z celé repub-
liky i z ciziny. Jistě stojí za to vypůj-
čit si v jedné z půjčoven na Ohři loď 
a zkusit sjet vodu například od Neba-
nic až do Klášterce a cestou vidět no-
vým pohledem z lodě mohutnost hra-

du Loket nebo kamennou krásu Sva-
tošských skal.

Muzea a galerie
Za pozornost jistě stojí i návště-

va muzeí a galerií. Zájmu návštěvní-
ků se samozřejmě těší stálé expozi-
ce a výstavy, ale pro každodenní ži-
vot institucí samotných je podstat-
né i personální obsazení, především 
změny ve vedení organizace.  Z kraj-
ské galerie výtvarných umění v Che-
bu odchází na zasloužený odpočinek  
ředitel Jiří Vykoukal, kterému i tou-
to cestou děkuji za  dlouholeté, vel-
mi úspěšné řízení kulturní instituce, 
která si pod jeho vedením získala po-
věst jedné z nejlepších galerií na úze-
mí České republiky, a to nejen pokud 
jde o odbornou veřejnost. 

Sbírky galerie umění v Chebu ob-
divují ve stálé expozici i každodenní 
domácí i zahraniční návštěvníci. No-
vým ředitelem byl od 1. července jme-
nován Marcel Fišer, který bude mít za 
úkol navázat na dosavadní úspěchy 
a samozřejmě je dále rozvíjet. 

K podobné situaci dochází i v Mu-
zeu Cheb, z kterého odchází rovněž 

po dlouholetém úspěšném působe-
ní ředitelka Eva Dittertová. Stejně ja-
ko Jiřímu Vykoukalovy i jí patří dík 
za dlouholeté úspěšné vedení Mu-
zea Cheb. Nástupce dosavadní ředi-
telky Evy Dittertové, který zatím ne-
ní znám, to rovněž nebude mít v ředi-
telské funkci jednoduché. Stejně ja-
ko chebská galerie i chebské muzeum 
má především díky vedení Evy Dit-
tertové, která je současně předsedky-
ní Asociace muzeí a galerií České re-
publiky, velmi dobrou pověst nejen 
u nás, ale i v Německu.

Letní soutěž
Letošní léto může být ovšem pro 

návštěvníky památek, muzeí a ga-
lerií, kteří chtějí spatřit bohaté sbír-
ky a načerpat vědomosti o bohaté 
a mnohdy pohnuté historii kraje, kde 
žijeme, zajímavější než v minulých le-
tech. Karlovarský kraj totiž připravil 
pro letní dobu prázdnin a dovolených 
zajímavou soutěž pro děti i dospělé 
nazvanou „10 let Karlovarského kra-
je s památkami“. 

Na přístupných památkách, v mu-
zeích a galeriích na území kraje lze 
získat samolepky významných pa-
mátkových objektů a relikviáře sva-
tého Maura i předtištěný hrací arch, 
který soutěžící po zaplnění odevzdá 
nebo pošle na krajský úřad. Vyhrát 
lze velmi hodnotné ceny - skútr v ce-
ně 50 tisíc, moderní plazmový televi-
zor a další.  

Kulturní akce
Jsme uprostřed léta a s létem sou-

visí i široká škála nabídky kulturních 
pořadů. Některé jsou již velmi známé 

a jsou dlouholetou součástí letní na-
bídky, například Chopinův hudební 
festival v Mariánských Lázních nebo 
koncerty  festivalu Uprostřed Evropy. 
Z těch zatím méně známých, ale v po-
slední době velmi úspěšných jsou to 
například koncerty a různá předsta-
vení na zámku v Chyších nebo na hra-
dech Skalná či Horním hradě.

Kudy z nudy
Přestože žijeme v jednom z nejmen-

ších krajů v České republice, nabíd-
ka pro využití volného času je  nepře-
berná. Svědčí o tom i seznam  zajíma-
vých lokalit s možnostmi příjemných  
prožitků uvedený na internetovém 
portálu „Kudy z nudy“. 

Na něm uvádí agentura CzechTou-

rism - České centrála cestovního ru-
chu novinky v oblasti  turistického 
ruchu v regionech. 

Za Karlovarský kraj bylo pro letošní 
druhý ročník ankety nominováno de-
set turistických cílů či aktivit pro vol-
ný čas. Můžete je podpořit svým hla-
sováním na www.kudyznudy.cz až do 
31. srpna. Eva Valjentová

V posledních letech jsme si zvykli trávit své dovolené převážně 

v zahraničí - někteří u moře, někteří na moři, na horách v Evropě, 

v Asii nebo v Americe. Je to tím, že jsme na to doposud měli a také 

jsme toužili poznávat. Poznávat jiné kraje, jinou kulturu, prostředí, 

jinou kuchyni, světově proslulé památky. 

Možná přišel čas, kdy bychom se mohli zamyslet nad tím, jestli se 

dá příjemná a plnohodnotná dovolená prožít nedaleko od domova, 

v kraji kde žijeme, v Karlovarském kraji - v našem kraji.

Zajímavou dovolenou můžeme prožít i v Karlovarském kraji

Krajská radní Eva Valjentová je přesvědčena, že dovolenou plnou nevšedních zážitků lze prožít i v na-

šem kraji. Protože má ve vedení kraje na starosti kulturu, památky a cestovní ruch, o nabídce regionu 

pro volný čas má samozřejmě přehled.  Foto KL

Na webových stránkách soutěže www.kudyznudy.cz mohou zájemci hlasovat až do 31. srpna. Účastník může hlasovat vždy jen pro jednu nabídku z každého turistického regionu. Novinkou  je takzvaná „čtenářská 
divoká karta“, tedy nominace podle výběru hlasujících. Odměnu získají zástupci tří aktivit s nejvíce hlasy , tři vylosovaní hlasující se mohou těšit na víkendový relaxační pobyt pro dvě osoby v Lázních Poděbrady.

Hrad Vildštejn

ve Skalné u Chebu

Hrad a zámek Bečov 

s relikviářem

Statek  Bernard

v Královském Poříčí
Mariánské Lázně

Hradní stezka

 - Burgenstrasse

K. Vary - Spa Resort 

Sanssouci
Golf Club Kynžvart

Posvátný okrsek

v Ostrově

Aquacentrum

Agricola Jáchymov

Koupaliště Michal

v Sokolově

Turistické cíle a aktivity nominované do ankety Kudy z nudy 2010 za Karlovarský kraj

Archiv měsíčníku 
Krajské listy a  je-
ho datová podo-
ba ve  formátu PDF 
(do  velikosti 3 MB) 
jsou přístupné 
a ke stažení v inter-

netových Krajských listech http://
www.kr-karlovarsky.cz/kl/.

O  zasílání měsíčníku přímo 
do osobních e-mailových schránek 
mohou zájemci požádat na adrese 
andrea.bockova@kr-karlovarsky.cz.

krajske_listy_2010_07.indd   5 14.7.2010   10:29:22



strana 6z regionu  |  inzerce

Proč  
� rozhodujete se pro smysluplnou 

investici do vašeho bydlení? 

         je správná volba
� okno         s trojsklem izoluje jako 

cihlová stěna tloušťky 1100mm

� 6 komor, ani méně ani více

V Á Š  N E J B L I Ž Š Í  V Ý R O B C E

Kalibra Nova, Hroznětínská 183
Karlovy Vary - Otovice, 362 32

Tel.: 353 505 515, www.kalibra.cz

inzerce

Tisíce lidí se sešly na tradiční čes-
ké akci v Belgii. Street Party v Bruse-
lu se konala počtvrté, představila ná-
vštěvníkům české kraje a nabídla tra-
diční regionální speciality i  koncert 
českých skupin. V prostoru před Stá-
lým zastoupením ČR při EU vystou-
pily Support Lesbiens, Tomáš Koč-
ko & Orchestr, Bek Ofi s, NiceLand 
a Tleskač. Karlovarský kraj představil 
hejtman Josef Novotný (na snímku 
vpravo s hejtmankou Ústeckého kraje 
Janou Vaňhovou) jako kraj horkých 
pramenů a lázeňství i bohatý přírod-
ními a kulturními památkami. 

„Náš stánek patřil k nejnavštěvova-
nějším. Podávaly se lázeňské oplat-
ky, klobásky a  samozřejmě nemoh-
la chybět becherovka. Lidé se ale ta-
ké zajímali o památky v našem kraji, 
především pak o Císařské lázně, které 
se chystáme rekonstruovat z  evrop-
ských peněz,“ uvedl Josef Novotný.

 Street Party tradičně pořádá spo-
lečně většina českých institucí a fi rem 
zastoupených v  Bruselu. Letos jich 
bylo celkem šestnáct. Hlavními or-
ganizátory bylo Stálé zastoupení ČR 
při EU, hlavní město Praha a Plzeň-
ský a Moravskoslezský kraj. „Recepce 
a jiné podobné akce zde pořádá kaž-
dý. Nám se podařilo najít cestu, jak 
akci s  podobným účelem uspořádat 
originálněji a zaujmout,“ řekla velvy-
slankyně ČR při EU Milena Viceno-
vá. „Díky Street Party navazujeme řa-
du nových kontaktů, udržujeme ne-
formální vazby s  partnery a  prezen-

tujeme českou kulturu, tradiční spe-
ciality i celou naši zemi jako lákavou 
destinaci pro fi rmy i  turisty, a  to zá-
bavnou formou,“ dodala.

Street Party v Bruselu

k desetiletí českých krajů
Večírek kraje na mezinárodním fi lmovém festivalu

Karlovarský kraj uspořádal svůj večírek na 45. ročníku mezinárodního fi lmového festivalu v nové hale karlovarského letiště. Výchozímu místu cest do exo-

tických zemí odpovídala i výzdoba a oděv účastníků, například hejtman Josef Novotný se přestrojil za cestovatele Emila Holuba. Foto Stanislava Petele

Srdečně děkujeme všem sponzorům, díky jejichž přispění 8. 7. 2010 úspěšně proběhl Večer Karlovarského kraje na MFF v Karlových Varech.
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Před čtyřmi roky napsal Sokolovský 
deník článek o  vyvolání války mezi 
kynšperskou TJ a starostou René Bol-
varim.  Ten podal u Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže stížnost tý-

kající se výběrového řízení na doda-
vatele stavby šaten pro fotbalisty, na 
kterou získala TJ dotaci, a to v situa-
ci, kdy byla stavba ze 2/3 hotová. Po 
osobních jednáních zástupce TJ roz-
hodl ÚOHS, že se jednalo pouze o ad-
ministrativní chybu, a udělil TJ poku-
tu 10 000 Kč. Výkonný výbor TJ po-
važoval tedy záležitost za vyřízenou.

Proto byl velmi překvapen dal-
ší kontrolou, tentokrát z FÚ Sokolov, 
která vyšetřovala tutéž dotaci. FÚ roz-
hodl, že dotace se musí vrátit a  sou-
časně udělil pokutu ve výši bezmála 

dva miliony korun, což by bylo pro 
Slavoj likvidační. TJ se  na mne obrá-
tila s prosbou o pomoc a já jsem oslo-
vil Ing. Josefa Malého, krajského za-
stupitele a  lídra kandidátky TOP 09 
v  Karlovarském kraji. Po jednáních 
ing. Malého na ministerstvu fi nancí 
bylo rozhodnuto, že opravdu šlo pou-
ze o administrativní pochybení a po-
kuta byla zrušena. 

Sportovci a  občané Kynšperku nad 
Ohří děkují ing. Malému, který v pra-
xi dokázal, že pomoc obcím a městům 
myslí skutečně vážně.

07 | 2010strana 7 názory  |  inzerce

Kauza kynšperských fotbalových šaten skončena!

Ing. Tomáš Svoboda,
krajský zastupitel za ČSSD

Již déle než rok a půl pracuje při Radě 
Karlovarského kraje komise pro kultu-
ru, lázeňství a cestovní ruch. Komise je 
poradním orgánem Rady Karlovarské-
ho kraje. Má devět členů, vybraných ra-
dou napříč politickým spektrem. 

Hlavní pracovní náplní komise je 
hodnocení projektů - příspěvků Kar-
lovarského kraje na obnovu pamá-
tek, podporu kulturních akcí a  pro-

jektů v  oblasti rozvoje cestovního ru-
chu.  Při výjezdních zasedáních se čle-
nové komise seznamují se stavem pa-
mátek v Karlovarském kraji. Například 
v Sokolově proběhla zajímavá prohlíd-
ka staré části města s odborným výkla-
dem historika Jiřího Berana. Komise se 
také seznamuje se stavbami, které by-
ly realizovány s fi nanční podporou Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj. 
Posledním místem výjezdního zasedá-
ní komise bylo Aquacentrum Agricola 
v Jáchymově. Tato stavba byla na letoš-
ní výstavě ForArch vybrána veřejnos-
tí jako nejúspěšnější stavba roku 2009.

O  spolupráci s  komisí projevila zá-
jem Rada hospodářské a  sociální do-
hody Karlovarského kraje, takzvaná 
Krajská tripartita, a  také Hospodářská 

a  sociální rada Sokolovska. Hledáme 
proto společná témata z oblasti kultu-
ry, památkové péče i rozvoje cestovní-
ho ruchu.

Ve své další činnosti se chceme sou-
středit především na oblast záchrany 
památek a památkově hodnotných ob-
jektů. Zde totiž mohou vzniknout ne-
nahraditelné a nevratné škody.

Osobně mě těší fakt, že i přes citelné 
snížení objemu fi nančních příspěvků 
do oblasti kultury, památek a  cestov-
ního ruchu se podařilo vcelku výrazně 
pomoci profesionálním divadlům a or-
chestrům v  kraji. Jedná se především 
o Západočeské divadlo v Chebu, Zápa-
dočeský symfonický orchestr v  Mari-
ánských Lázních a Karlovarský symfo-
nický orchestr.

Chceme pomáhat především v záchraně památek

Petr Kuliš,
krajský zastupitel za ČSSD

CZ SK

prospekt bezplatně zašleme

volejte zdarma

800 100 414

CHEB
Joštova 1, U Hilárie 3

tel./fax: 354 430 011-3

SOKOLOV
Stará Ovčárna 2146
tel./fax: 352 600 539

K. VARY
Chebská 113

tel./fax: 353 585 370

M. LÁZN
výstava v areálu A2000

Plzeňská 608/17
tel.: 774 109 913 www.algon.cz

MAZDA 2MAZDA 2

až —23 %

MAZDA 3
MAZDA 3

až —21 %

fordford
fUSIONfUSION

až —26 %

fordford
FocusFocus

až —21 %

mitsubishi
mitsubishi

coltcolt

až —20 %

mitsubishi
mitsubishilancer
lanceraž —21 %

hyundai
hyundaii 10i 10klima a 5 letzáruka zdarma
hyundai
hyundaii 20i 20klima a 5 letzáruka zdarma
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G E N E R Á L N Í  P A R T N E R  F K  B A N Í K  S O K O L O V

FK BANÍK SOKOLOVFK BANÍK SOKOLOV
DOMÁCÍ ZÁPASY FK BANÍK – PODZIM 2010

SO 31. 7. FK Baník Sokolov – FK Spartak MAS Sezimovo Ústí

SO 7. 8. FK Baník Sokolov – FC Tescoma Zlín
SO 21. 8. FK Baník Sokolov – AC Sparta Praha B

SO 4. 9. FK Baník Sokolov – FK Viktoria Žižkov
SO 18. 9. FK Baník Sokolov – FK Fotbal Třinec

SO 2. 10. FK Baník Sokolov – MFK OKD Karviná
SO 16. 10. FK Baník Sokolov – SK Slovan Varnsdorf
SO 30. 10. FK Baník Sokolov – SK Kladno

Výkop domácích zápasů je vždy v 10:15 hodin!
Více na www.fksokolov.cz

VÁS ZVE NA MISTROVSKÉ FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

inzerce

KONTAKTY NA KRAJSKÝ ÚŘAD

Závodní 353/88
360 21 Karlovy Vary
Telefon: 353 502 111

tel. 353 502 112 (ústředna)
fax: 353 331 509 (podatelna)

E-podatelna:
epodatelna@kr-karlovarsky.cz

Úřední hodiny:
Po, St 8.00-17.00
Út, Čt 8.00-15.00

Pá 8.00-14.00
(po předchozí domluvě) 

ředitel krajského úřadu
Ing. Roman Rokůsek

tel. 353 502 120
vera.stara@kr-karlovarsky.cz

 
zástupce ředitele krajského úřadu,

vedoucí odboru stavební úřad
Mgr. Lubomír Novotný

tel. 353 502 125
lubomir.novotny@kr-karlovarsky.cz

 
odbor správních agend a krajský

živnostenský úřad
Ing. Daniel Matějíček

tel: 353 502 469,
daniel.matejicek@kr-karlovarsky.cz

 
odbor kancelář hejtmana

Ing. Lydie Stráská
tel. 353 502 141

lydie.straska@kr-karlovarsky.cz
 

odbor kancelář ředitele úřadu
Ing. Marie Tomsová

tel. 353 502 313
marie.tomsova@kr-karlovarsky.cz

 
odbor krizového řízení
Ing. Bohuslav Vachuda

tel. 353 502 190
bohuslav.vachuda@kr-karlovarsky.cz

 
odbor kontroly

Mgr. Jaromír Kruták
tel. 353 502 466

jaromir.krutak@kr-karlovarsky.cz
 

ekonomický odbor
Ing. Dagmar Divišová

tel. 353 502 266
dagmar.divisova@kr-karlovarsky.cz

 
odbor legislativní a právní
PhDr. Mgr. Vratislav Smoleja

tel. 353 502 270
vratislav.smoleja@kr-karlovarsky.cz

 
odbor správa majetku
Bc. Miroslav Očenášek

tel. 353 502 126
miroslav.ocenasek@kr-karlovarsky.cz

 
odbor investic

a grantových schémat
Ing. Věra Tomsová, pověřená

zastupováním vedoucího odboru
tel. 353 502 432

vera.tomsova@kr-karlovarsky.cz
 

odbor dopravy
a silničního hospodářství

Mgr. Vladimír Malý
tel. 353502461

vladimir.maly@kr-karlovarsky.cz
 

odbor regionálního rozvoje
Ing. arch. Jaromír Musil

tel. 353 502 260
jaromir.musil@kr-karlovarsky.cz

 
odbor životního

prostředí a zemědělství
Ing. Eliška Vršecká

tel. 353 502 220
eliska.vrsecka@kr-karlovarsky.cz

 
odbor školství,

mládeže a tělovýchovy
Mgr. Monika Šperglová, pověřená
zastupováním vedoucího odboru

tel: 353 502 443
monika.sperglova@kr-karlovarsky.cz

 
odbor kultury, památkové

péče, lázeňství a cestovního ruchu
Ing. Martin Pospíšil, PhD., pověřen 
zastupováním vedoucího odboru

tel. 353 502 230
martin.pospisil@kr-karlovarsky.cz

 
odbor sociálních věcí

Ing. Stanislava Správková
tel. 353 502 246

stanislava.spravkova@kr-karlovarsky.cz
 

odbor zdravotnictví
Bc. Joža Lokajíček
tel. 353 502 420

joza.lokajicek@kr-karlovarsky.cz
 

odbor vnitřních záležitostí
Ing. Jozef Leško
tel. 353 502 250

jozef.lesko@kr-karlovarsky.cz
 

odbor informatiky
Ing. Ivan Kocmich
tel. 353 502 363

ivan.kocmich@kr-karlovarsky.cz
 

oddělení interního auditu
Ing. Drahomíra Stefanovičová

pověřená zastupováním
vedoucího oddělení

tel. 353 502 460
drahomira.stefanovicova@

kr-karlovarsky.cz

Již třetím rokem se konal v  květnu 
charitativní golfový turnaj, pořádaný 
dámským Lions clubem 
Diana Karlovy Vary.

Opět se sešli sponzoři 
na golfovém hřišti v Ol-
šových Vratech na po-
zvání našich dam, aby 
si zahráli a  přispěli na 
správnou věc.

A  již potřetí se nám 
podařilo vybrat stejnou 
částku 200 000 korun na Dětský do-
mov v Aši a Karlových Varech.

Toto zařízení, jehož majitelem je 
Karlovarský kraj, je nám všem velmi 
blízké a těší nás, že se můžeme podí-
let na zlepšení vybavení a zkvalitnění 
provozu dětského domova.

Karlovarský dámský Lions club Dia-
na byl založen v květnu 2002. Jeho ná-

plní práce je charitativ-
ní činnost. Podporujeme 
svými aktivitami i  další 
subjekty.

Členkami jsou dámy 
nejen z  Karlových Varů, 
ale také například z  Já-
chymova, Františkových 
Lázní a  Mariánských 
Lázní.

Celosvětově je zapojeno do hnutí 
Lions více než 1 350 000 členů z 206 
zemí. Aktivita hnutí je zaměřena pře-
devším na pomoc zrakově postiže-
ným.

MUDr. Věra Procházková,
prezidentka klubu pro rok 2010

Lions club Diana opět  daroval 
200 000 Kč dětskému domovu 

Asi před rokem se dohodli manaže-
ři venkova o spolupráci Místních akč-
ních skupin (MAS) na společných pro-
jektech a tato dohoda v letošním roce 
slaví svoje úspěchy.

MAS Krušné hory - západ, o.s., Náš 
region, o.s., a  Vladař, o.p.s. společ-
ně zpracovaly projekty do Programu 
rozvoje venkova na CP SZIF Praha. 
Systém projektů „Spolupráce MAS“ 
se osvědčil. Projekty v  celkové hod-
notě 10 milionů korun byly úspěšné 
a v těchto dnech se na mnoha místech 
realizují. Výsledky mohou posoudit 
nejen starostové obcí, ale především 
občané, kterým konkrétní výstupy jed-

notlivých projektů budou sloužit. 
Koncem minulého měsíce byla zahá-

jena realizace projektů jako např. ob-
nova zeleně v obcích, rekonstrukce ná-
městí, mobiliáře v obcích, úprava dět-
ských hřišť a dalších v regionu Krušné 
hory - západ, Tepelsko a Valeč.

Úspěšné projekty byly prezentová-
ny na putovní výstavě „Český venkov 
v  regionu Karlovarského kraje“, kte-
rá se uskutečnila v  dubnu ve vestibu-
lu budovy A  Krajského úřadu Karlo-
varského kraje a bude prezentována na 
dalších místech Karlovarského kraje.
 Marie Krajcová, koordinátorka

MAS Krušné hory - západ

Zahájení výstavy Český venkov v regionu Foto MAS KHZ

Spolupráce, která  se vyplatila

Tlumočíme poděkování paní Anny Mužíkové z Karlových Varů (je jí přes 80 let, proto tak mohla učinit jen telefonicky):  Chtěla by  velmi 
poděkovat za příkladnou péči celému týmu lékařů a sester oddělení Interna I karlovarské nemocnice,  kde byla 18.-28. 5. 2010 hospitalizo-
vána, a jmenovitě MUDr. Lysenkovi za jeho trpělivost a odbornou péči. Dosud se prý s tak vysokou úrovní přístupu k pacientovi nesetkala.

Prodám družstevní byt 1+1
v 7. poschodí v panelovém domě v Lokti v Mírové ulici,

s možností okamžitého převodu do osobního vlastnictví,
cena dohodou.                  Tel. 724 015 366 nebo 607 923 289.

Společnost ŽURNÁL MEDIA a.s. přijme: 

Grafika/čku 
na zkrácený úvazek, vhodné pro osoby zdravotně postižené

Požadujeme: středoškolské vzdělání, uživatelské znalosti PC, Word, Excel, 
internet, Photoshop, znalost programu InDesing výhodou, po zaškolení 

možnost práce z domova

Uklizečku 
na zkrácený úvazek, vhodné pro osoby zdravotně postižené

Místo výkonu práce Cheb.

Více informací na tel. 354 597 403 nebo e-mail: info@zurnalmedia.cz

Na začátku července zasáhla po-
licie v  korupční kauze společnosti 
Skanska. V  jednom obchodním cen-
tru v K. Varech policisté zatkli muže 
s  úplatkem přes jeden milion korun. 
To je příkladné řešení boje proti ko-
rupci. Lidé by se neměli bát korupč-
ních manýr velkých fi rem nebo úřed-
níků a upozorňovat na ně. Tento pří-

pad byl opravdu skandální. Podle in-
formací z médií měl podnikatel, který 
pro Skansku provedl práci, nezapla-
cený dluh 17 milionů korun. Zástup-
ce této silné stavební fi rmy slíbil dluh 
zaplatit, když dostane 1,1 milionu. To  
je vrchol! Je proto správné, že se pod-
nikatel obrátil na policii a  řešil situ-
aci takto. V  této souvislosti je určitě 
dobře, že v Karlových Varech vzniklo 
krajské sídlo kriminální policie.

Chtěl bych, jako krajský zastupitel 
za TOP 09, říci, že boj proti korupci 
je naším prvořadým programem neje-
nom na celostátní úrovni, ale na všech 
úrovních. Chceme transparentní in-
formovanost o  veřejných zakázkách, 
jasnou zodpovědnost konkrétních 

osob, znalost vlastnictví společnos-
tí. Myslím si, že už opravdu mají lidé 
plné zuby prorůstání korupce a mafi -
ánských praktik nejenom do soukro-
mého sektoru, ale i do státní a veřejné 
správy. Každý takový policejní zásah 
nechť je tedy dobrým příkladem, že se 
s tím dá bojovat.

Žijeme ve 3. tisíciletí, stačí zjedno-
dušit a  zprůhlednit zákony a  změnit 
přístup lidí ke korupci. Některá opat-
ření, která v současnosti prosazujeme, 
si z  logiky věci o  to sama říkají. Na-
příklad uzákonění termínů splatnosti 
závazků, nebo odvody DPH až po za-
placení. Kdyby už například fungova-
lo uzákonění splatnosti závazků, ne-
muselo ke kauze Skanska vůbec dojít.

Boj proti korupci je naším prvořadým cílem

Ing. Josef Malý,
krajský zastupitel za TOP 09
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Během posledního červnového ví-
kendu se v  Ostrově závodilo o  titu-
ly krajských cyklistických přeborníků. 
Členitou trať za nemocnicí absolvo-
vala více než stovka závodníků v pat-
nácti kategoriích. Kromě zlatých pohá-
rů a medailí dostali účastníci od pořá-
dajícího Cykloteamu Ostrov diplomy 
a dárky. Uvádíme všechny vítěze.

I. Děti (do 5 let)
Štěpán Kováč, Ostrov,

II. Naděje (6-9 let)
Macán Karel, TJ Plamen Chodov

III. Ml. žákyně (11-12 let)
Lacinová Kateřina, Ašští bajkeři

IV. Ml. žáci (11-12 let)
Zadák David, Cykloteam Ostrov

V. St. žákyně (13-14 let)
Klauková Aneta, Cykloteam Ostrov

VI. St. žáci (13-14 let)
Novák Přemek, Ašští bajkeři

VII. Kadetky (15-16 let)
Janusová Petra, Březová
VIII. Kadeti (15-16 let)

Kubík Martin, TJ Plamen Chodov

IX. Juniorky (17-18 let)
Černá Eliška, Teambike Perštejn

X. Junioři (17-18 let)
Ježek Petr, Hnízdil Team

XI. Ženy (nad 19 let)
Špalková Miroslava, Cyklosport

XII. Muži - elite (19-29 let)

Novák Petr, X-Team Bano KV
XIII. Veteráni M1 (30-39 let)

Oubrecht Luboš, Bishop
XIV. Veteráni M2 (40-49 let)
Grobheiser Petr, TRI Cheb
XV. Veteráni M3 (nad 50 let)

Hanuš Vít, Hnízdil Team

do 29. 8. Sokolov, zámek
2. SV. VÁLKA NA SOKOLOVSKU

Součástí výstavy je představení váleč-
ných pomníků na Sokolovsku 

do 5. 9., Ostrov, klášterní kostel

PORTRÉTY ČESKÝCH PANOVNÍKŮ

Dřevořezby Jarmily Haldové 

do 26. 9., Muzeum Karlovy Vary
PŘÍBĚH GRANDHOTELU PUPP

do 12. 9. K. Vary, Galerie umění
FRANTIŠEK SKÁLA & SPOL.

Sochařské objekty - modely vozů

do 19. 9. K. Vary, Galerie umění
UKAZATELÉ CESTY

Průřez tvorbou O. H. Hajeka

do 29. 9., Ostrov, letohrádek
VIKTOR MUNK - SKRYTÁ TVÁŘ

Dílo málo známého židovského 
umělce z Chodova

do 21. 11. 2010 , Muzeum Cheb
ZBRANĚ ORIENTU

Unikátní sbírky militarií

do 15. 9. Cheb, pod hradem

LÉTO V KRAJINCE

LÉTO V KLÁŠTERNÍ  ZAHRADĚ

Pravidelně pohádky, koncerty, kino: 
www.produkcni-centrum.cz

24.-25. 7. Bečov, náměstí

BEČOVSKÉ SLAVNOSTI

Historický průvod, koncerty, jarmark

27.  a 31. 7. , 5., 15. a 28. 8.
K. Vary, divadlo 19.30
OPERETNÍ MELODIE

29. a 31. 7, 12. a 26. 8.
Cheb,  kostel sv. Mikuláše 19.30
CHEBSKÉ VARHANNÍ LÉTO

LOKETSKÉ KULTURNÍ LÉTO

24. 7., amfi teátr 21.00
Nabucco - opera

29. 7., hrad 21.00
Písně slunné Itálie

25. 7., 14.30
kostel sv. Václava
Ensemble Bona fi de

 31. 7. , amfi teátr 21.00
Rusalka - opera

30. 7. K. Vary
Husitský kostel 19,30
SYMFONICKÝ KONCERT KSO

31. 7. Kynšperk, u lávky 14.00-24.00

DEN ÚCTY K OHŔI

31. 7. F. Lázně,
Přírodní divadlo 17.00
IYASA

Tanečníci ze Zimbabwe

6. 8.  Loket, amfi teátr 18.00
MOTORCYCLE ROCK FEST LOKET

7. 8.  Loket, hrad 19.00
KONCERT PUNKOVÝCH KAPEL

7-8.  8.  Chodov, kurty BVC
KOOPERATIVA CUP 2010
Český pohár v pláž. volejbalu

7.-8.  8.  Loket
MISTROVSTVÍ SVĚTA

V MOTOKROSU 

12.-21. 8. Mariánské Lázně
CHOPINŮV FESTIVAL
51. ročník hudebního festivalu.

13. 8.  Loket, amfi teátr 20.00

LUCIE BÍLÁ A EMILY

14. 8. Loket, hrad  19.00 
GINEVRA

Písně kramářské a žertovné

14.-15. 8.  Loket
hrad a město 10.00-18.00
STŘEDOVĚKÉ SLAVNOSTI

PURKRABÍHO PŮTY

19. 8. Skoky, k. Panny Marie 19.00
LENKA DUSILOVÁ & PETR LINHART

Benefi ční dvojrecitál

20. 8. Bečov,  zámecké terasy
RUSALKA

Operní představení

20. 8.  Loket, hrad 21. 00
NOČNÍ PROHLÍDKA HRADU

21. 8. Andělská Hora 10.00-22.00
SLAVNOSTI PRINCEZNY ALVÍNY 

21. 8.  Potůčky
LETNÍ ROCKOVÁ NOC 

21.-22. 8.  K. Vary, Rolava a centrum
CITY TRIATHLON KARLOVY VARY 

23.-27. 8. Abertamy
ŘEZBÁŘSKÉ SYMPOZIUM

Bohatý doprovodný program

26. 8. Sokolov, Staré náměstí 16.00
LENKA DUSILOVÁ + EGGNOISE

Jazzrockový koncert

27.-28. 8. Cheb
VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI

Tradiční historické slavnosti v centru 
města a na hradě

28. 8.  Loket
Přírodní amfi teátr 20.00
THOMAS ANDERS / SANDRA

Exkluzivní dvojkoncert největších ně-
meckých popových ikon 80. let

28. 8. Aš, vrch Háj
LETNÍ SLAVNOSTI MĚSTA

28.-29. 8. Horní hrad (Hauenštejn)
FOLKOVÁ OHŘE

Folkový a vodácký festival
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Kam v Karlovarském kraji za kulturou a sportem během prázdnin?

1. 7.-31. 8.  knihovny kraje
Lesy kolem nás

1. ročník výtvarné soutěže pro děti 
z MŠ a ZŠ, výstavy soutěžních prací
1. 7.-30. 9.  Studijní oddělení Lidická

Hledá se knihovnické strašidlo
Výtvarná prázdninová soutěž pro děti 
30. 6.-27. 8.  Kavárna Dvory 

Katrineholmské motivy
Práce  švédského fotografa T. Nilssona
1. 6.-30. 7.  A-klub Dvory

Svět dětskýma očima
Výstava prací dětí ze ZUŠ Ostrov
3. 5.-30. 11. Půjčovna Dvory
Výstava vzácných a pozoruhodných 

vydání díla K. H. Máchy
do 10. 9. Studijní oddělení Lidická

Fotografi e 13leté Báry Burianové
29. 7, 5., 12., 19., 26. 8. v 15.00 A-klub

Herní klub
Chytrá zábava pro každého od 15 let

tel. 353 502 804, 736 514 048

sekretariat@knihovnakv.cz

www.knihovna.kvary.cz

Snímek z vyhlašování vítězů Foto JANAN

Cyklisté závodili o titul krajských přeborníků

Unikátní kniha dokládá účinnost lázeňské léčby
Třicetičlenný kolektiv autorů pod 

vedením známého lázeňského léka-
ře Ladislava Špišáka popsal v publika-
ci nazvané Klinická balneologie kom-
plexní metody lázeňské léčby v České 
republice se zaměřením na Karlovar-
ský kraj. 

„Knihu jsme koncipovali tak, aby jí 
porozuměla široká veřejnost. Slouží 
tedy nejen studentům a lékařům, ale 
i touroperátorům, kteří tak mají pře-
hled o podrobnostech komplexní lá-
zeňské léčby a přesně vědí, co mohou 
nabídnout svým klientům,“ uvedl La-
dislav Špišák.

„Svým zaměřením je tato kniha je-
diná v České republice. Navíc vý-
znamným způsobem propaguje lá-
zeňství v našem regionu. Proto jsme 
na její vydání přispěli částkou pade-
sát tisíc korun,“ dodal radní pro ob-
last školství Vratislav Emler.

Publikaci vydalo v nákladu 500 kusů 
nakladatelství Karolinum. V současné 
době ji nabízejí internetová knihku-

pectví. Měla by se ale také rozšířit do 
sítě běžných prodejen knih. Výtisk má 
cenu kolem 200 korun. „Publikace je 
k dispozici také v krajské knihovně,“ 

řekl dále Vratislav Emler.
Vznik publikace iniciovala Lékařská 

fakulta v Plzni. Tým autorů na ní pra-
coval od roku 2006. 

Vedoucí autorského kolektivu Ladislav Špišák (vlevo) a  náměstek 

hejtmana Vratislav Emler představili novou publikaci. Foto KL

Dne 24. června 2010 se uskutečnil 
124. zájezd studentů Gymnázia Cheb. 
Setkání tradičně připravil profesor 
dějepisu chebského gymnázia Mgr. 
Miroslav Stulák.

Celá akce proběhla v prostorách lu-
xusního hotelu Jalta na Václavském 
náměstí. Na pozvání chebských stu-
dentů k besedě tam přišlo pět českých 
hokejových reprezentantů a jedna fot-
balová rozhodčí.

Jako první přišel český hokejový 
útočník Jan Marek. Poté následovalo 
setkání s Jakubem Klepišem, po krát-
ké přestávce do hotelu zavítal další 
český hokejový reprezentant, obrán-
ce Petr Čáslava. Tomáš Vokoun, jeden 
z  nejlepších současných hokejových 
brankářů světa, přišel mezi studenty 
před odpolední přestávkou. Předpo-
sledním hostem byla jedná z  nejlep-
ších světových fotbalových rozhod-
čí Dagmar Damková. Poslední osob-
ností byl obránce Miroslav Blaťák.

Setkání s tolika známými osobnost-
mi bylo pro studenty velkým zážit-

kem. Uskutečnilo se díky mimořád-
ným kontaktům naší školy. Komu by 
se poštěstilo se setkat během jednoho 

dne s pěti mistry světa v ledním hoke-
ji? Martina Selnarová a Michaela

Šedová, kvinta C (redakčně kráceno)

Autogramiáda Tomáše Vokouna. Foto Gymnázium Cheb

Mistři světa mezi chebskými studenty

 Během prvního červnového víkendu 
se vypravilo družstvo dvaceti mladých 
vzpěraček a vzpěračů z Rotavy, Sokolo-
va, Chebu a Chomutova do rakouského 
Lochenu na 9. ročník Fulda Cup Aus-
tria, mezinárodního turnaje mládeže ve 
vzpírání. 

Po loňské premiéře, kdy společné 
družstvo Rotasu Rotava (RR) a Baníku 
Sokolov (BS) obsadilo celkově 3. místo, 
tentokrát dosáhli čeští zástupci na příč-
ku nejvyšší z celkového počtu 16 druž-
stev z  domácího Rakouska, Německa, 

Velké Británie a Francie.
K tomu přidali celkem 11 cenných ko-

vů ze soutěží jednotlivců (4 zlaté, 4 stří-
brné a 3 bronzové medaile).

Výsledky našich reprezentantů
Děvčata do 14 let: 6. Terezka Svato-

chová (BS), 7. Adriana Pačanová, juni-
orky do 17 let: 6. Dominika Lokingo-
vá (Lokomotiva Cheb, CH), do 20 let: 
3. Martina Manhartová. 

Žáci do 14 let,  do 40 kg: 2. Marek 
Pišta (RR), 4. Patrik Hrubý (RR), do 45 
kg: 2. Patrik Pišta (RR), do 50 kg: 3. Mi-

chal Cserge (RR), přes 69 kg: 1. Václav 
Manhart (CH), 2. Jan Kounovský (BS), 
5. Daniel Sivák (RR). 

Žáci, do 62 kg: 3.  David Cserge (RR), 
4. Jakub Sufčák (BS), 5. Jiří Sliška (BS), 
do 77 kg: František Manhart (CH) ne-
zvládl základní pokus v nadhozu, do 94 
kg:  1.  Karel Štork. 

Junioři do 20 let, do 69 kg: 1. Jakub 
Lihl, do 77 kg: 2. Rostislav Ševčík (RR).

Všichni závodníci startovali pod ve-
dením trenérů Václava Zronka a Ralfa 
Kohouta. 

Mladí vzpěrači z kraje excelovali v Lochenu
Letos kraj slaví 10 let od svého 

vzniku. Před deseti lety došlo k re-
formě veřejné správy a vznikly sa-
mostatné územní celky - kraje. Kar-
lovarský kraj chce připomenout tyto 
události soutěžemi, společenskými 
a kulturními akcemi. Kromě jiných 
to je soutěž O hejtmanský mobil 
o deset mobilních telefonů, ocenění 
osobností desetiletí a také velká let-
ní  soutěž 10 let s památkami kraje.

Úkolem soutěže je zaplnit beze 
zbytku předtištěný bílý arch 28 seg-
menty - obrázky památek v Karlo-
varském kraji v sa-
molepící úpravě (20 
obrázků hradů, zám-
ků a klášterů a relik-
viář sv. Maura rozdě-
lený na 8 segmentů).

Do 20. října 2010 soutěžící předa-
jí kompletně zaplněný arch společně 
s vyplněným slosovatelným kupo-
nem osobně do podatelny Kraj-
ského úřadu Karlovarského kra-
je (osobně doručený arch může být 
po kontrole úplnosti vrácen soutěží-
címu) nebo jej zašlou poštou na ad-
resu: Krajský úřad Karlovarského 
kraje, Závodní 333/88, 360 21 Kar-
lovy Vary.

Jednotlivé segmenty - obrázky pa-
mátek bude možné získat na pří-
stupných památkách v Karlovar-
ském kraji a ve vyjmenovaných mu-
zeích a galeriích v karlovarském 
kraji, viz následující seznam:

Památky: Zámek Kynžvart, hrad 
a zámek Bečov, hrad Loket, klášter 
premonstrátů Teplá, Chebský hrad, 

hrad Seeberg, zámek Chyše, hrad 
Skalná, zámek Sokolov, Horní hrad, 
Chlum sv. Maří - areál proboštství 
s kostelem, zámek Mostov, Ostrov - 
posvátný okrsek.

Muzea a galerie: Muzeum Cheb 
p.o. Karlovarského kraje, Muzeum 
Sokolov p.o. Karlovarského kraje, 
Muzeum Karlovy Vary p.o. Karlo-
varského kraje, Galerie výtvarného 
umění Cheb, Galerie umění Karlovy 
Vary, Galerie G4 Cheb, Císařské láz-
ně Karlovy Vary, Městské muzeum 
Mariánské Lázně, Městské muzeum 

Františkovy Lázně, 
Městské muzeum Aš.

Jak segmenty - ob-
rázky získat? Za jed-
nu zakoupenou vstu-
penku na památku 

nebo do kulturní instituce lze zís-
kat 2 segmenty (obrázky), za dvě 
vstupenky 3 segmenty, za rodinnou 
vstupenku 4 segmenty. 

Základní soutěžní arch lze zís-
kat na vyjmenovaných památkách, 
ve vyjmenovaných organizacích 
a v krajské knihovně.

Soutěž není omezena věkem. Vy-
losováno bude 5 výherců. Výsledek 
slosování bude zveřejněn v listopa-
dovém vydání Krajských listů.

Ceny vítězům předá  hejtman Kar-
lovarského kraje:

1. malý motocykl - skútr
2. poukázka na zboží
   v hodnotě 20 000 korun
3. plazmový televizor
4. hudební věž
5. mobilní telefon.

Soutěž o ceny v celkové hodnotě 100 000 Kč

10 let s památkami kraje

Program Dne Ohře
Kynšperk nad Ohří 31. července 2010

10.00-12.00 Den otevřených dveří na 
přehradě Horka
14.00 start amatérských vodáckých zá-
vodů „Tršnice - Kynšperk“
14.00 zahájení u lávky, kapela Relax
15.00  Pražský pouťový orchestr
17.00  keltská hudba
18.00  zapálení vatry
19.00 Parťáci Cheb
22.00  ohňostroj

Vyfotografujte kraj
a vyhrajte 20 tisíc!

Vaše fotografi e budou hodnoceny 
na webu www.kvpoint.cz. Na základě 
hodnocení veřejnosti a  odborné po-
roty nejkrásnější fotografi e obdrží fi -
nanční ceny a  budou vystavovány na 
putovní výstavě. Soutěž začíná 19. čer-
vence 2010 a končí 31. října 2010. Více 
podrobností na www.kvpoint.cz.

Soutěž ohňostrojů v Sokolově KL

Vysílání z Karlových Varů 
15.00  - 18.00
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