
Delegace Karlovarského kraje pobývala v červenci  v partnerské provincii Changping v Číně.  Před-

stavitelé kraje si našli čas i na návštěvu dalších míst - na snímku hejtman Josef Novotný (druhý zleva) 

a náměstek hejtmana Jaroslav Borka (vpravo) v továrně na výrobu léčiv v Haikou v provincii Hainan, 

spolu s představiteli dalších českých krajů se zúčastnili i zahájení Dne regionů na European Square na 

Světové výstavě Expo 2010 v Šanghaji.  Foto KL

 „Dostali jsme písemné oznámení, že 
Výbor Regionální rady regionu sou-
držnosti Severozápad doporučil po-
skytnutí dotace. To znamená, že do 
poloviny září dojde k podpisu smlouvy 
o  poskytnutí dotace, mezitím mohou 
v klidu pokračovat přípravy obou sta-
veb,“ upřesnil hejtman Josef Novotný.

Celkové předpokládané náklady na 
výstavbu dopravního terminálu v Che-
bu činí 117 milionů korun, z toho 85 % 
tvoří podpora z ROP NUTS II Severo-
západ, 7,5 % je výše příspěvku ze stát-
ního rozpočtu, zbytek uhradí Karlo-
varský kraj společně s  městem Cheb. 
Stejné schéma fi nancování platí i  pro 
výstavbu dopravního terminálu v Ma-
rián ských Lázních.

„Projekt doplní stávající chebské ná-
draží o moderní dynamické prvky, kte-
ré vystihují požadavky nového autobu-
sového nádraží na straně jedné a  po-
žadavky prostoru jako reprezentativ-

ní vstupní brány návštěvníků Chebu 
na straně druhé,“ vysvětlil náměstek 
hejtmana Petr Navrátil.

Ve středu terminálu bude vystavě-
na šestiúhelníková budova, kde budou 
k dispozici informace pro cestující, ob-
čerstvení nebo úschovna kol. To vše 
s  bezbariérovým přístupem, což pla-
tí i  pro mariánskolázeňský terminál. 
Okolo budovy se soustředí příjezdová 
a odjezdová stání MHD. Na ně nava-
zují zastávky dálkových autobusů.

Plocha před nádražím je propoje-
na zastřešeným chodníkem s  nádraž-
ním podloubím. Napojení areálu bude 
z křižovatky ulic Žižkova a Dukelská.

Parkové úpravy a  nová výsadba vy-
tvoří přirozenou hlukovou a  pracho-
vou clonu pro okolní zástavbu. Stavba 
dopravního terminálu by měla být za-
hájena v únoru 2011 a ukončena nej-
později do 1. května 2012.

Vybudování dopravního terminálu 

Mariánské Lázně přijde na 75 milio-
nů korun. Dojde k novému uspořádá-
ní autobusových zastávek, parkovacích 
stání, chodníků a ploch zeleně. Propo-
jení mezi nádražní budovou a  odjez-
dovými autobusovými stáními - auto-

busovým nádražím, bude tvořeno pří-
střeškem, tzv. kolonádou, aby byl zajiš-
těn bezproblémový a  komfortní pro-
voz pěších.

„Terminál nabídne nový přehledný 
informační systém, který bude usnad-

ňovat cestujícím získávat informace 
o odjezdech vlaků a autobusů,“ dopl-
nil Navrátil. S  budováním terminá-
lu se začne stejně jako v Chebu v úno-
ru 2011, dokončení je naplánováno na 
počátek května 2012.
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SLOVO HEJTMANA
JOSEFA NOVOTNÉHO

Milí čtenáři,
vítejte nad srpnovým vydáním Kraj-

ských listů. Prázdniny se sice nezadr-
žitelně chýlí ke konci, ale věřím, že 
i poslední srpnové dny využijete k to-
mu, abyste načerpali síly pro následu-
jící období. Děti mohou do konce srp-
na ještě posílat své obrázky nebo fo-
tografi e do soutěže o hejtmanské mo-
bily, které získají během října vítězné 
soutěžní práce.

Jestli i  v  době dovolených sleduje-
te dění v  našem regionu, určitě Vám 
neunikly protesty ochránců přírody 
a  některých politiků, kterým se nelí-
bí budování komunikace, jež by mě-
la propojit mezinárodní letiště v Kar-
lových Varech s novou rychlostní sil-
nicí R 6. Na rozdíl od nich si nemys-
lím, že by kraj při budování jakékoliv 
stavby ignoroval požadavky na ochra-
nu životního prostředí, ty se naopak 
v  souladu se zákonem vždy snažíme 
respektovat. Prý jde o  nadbytečnou 
a neodůvodněnou investici - dokáže-
te si ale představit, že by nová rych-
lostní komunikace neměla přímé na-
pojení na důležitou dopravní tepnu 
- karlovarské letiště? Považoval bych 
to za scestné. Proto se chci se zástup-
ci ochránců přírody, ale i s dalšími od-
půrci výstavby přípojky a  silnice R 6 
setkat a  vyslechnout si důvody jejich 
protestů. Nicméně bez kvalitní infra-
struktury může mít náš region sebe-
krásnější přírodu, ale nikdo ji neuvi-
dí, protože se do kraje jednoduše ne-
dostane.

Závěr srpna patří oslavám vítěze 
krajského kola celostátní soutěže Ves-
nice roku. Tím se v letošním roce stal 
Merklín na Karlovarsku. Rád bych 
merklínským poblahopřál, protože 
v  jejich obci na každém kroku vidím 
odvahu pouštět se do nových projek-
tů, udržovat své okolí v čistotě a tvo-
řit tak důstojnou vstupní bránu Kruš-
ných hor, jak sám sebe Merklín nazý-
vá. V  letošním ročníku Vesnice roku 
se do krajského kola soutěže přihlásil 
rekordní počet obcí - celkem 30. Kro-
mě fi nančního příspěvku jim to při-
náší i publicitu a propagaci a turisté si 
je pak snáze najdou.

Blíží se začátek nového školního ro-
ku. Přeji všem budoucím školáčkům, 
žákům a studentům, aby jim škola po-
mohla být moudřejšími a schopnější-
mi. Rodičům - trpělivost a dobrou pa-
měť, budou-li vzpomínat na své vlast-
ní školní výsledky. Všem učitelům 
a  pedagogickým pracovníkům bych 
rád popřál, aby je neopouštěla chuť 
postavit se před školní lavice a  pře-
svědčení, že jejich práce má smysl.  

Josef Novotný,
hejtman Karlovarského kraje

Kraj získal evropské dotace na dopravní
terminály v Chebu a Mariánských Lázních
Jeden ze tří nových dopravních uzlů v  regionu, dopravní 

terminál v  Sokolově, už se buduje. Na další dva, v  Chebu 

a  v  Mariánských Lázních, kraj právě získal příslib dotace 

z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.

Stavba terminálu v Sokolově je už v plném proudu, příští rok může začít také v Chebu a M. Lázních.  Foto KL

Dovolenou jsme vždy

trávili na letišti

Anketní lístek pro nominaci osob-
ností roku, vesnice a  osobnosti 
desetiletí kraje přinášíme na třetí 
straně listu.
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Politici a novináři oslavili

Den Ohře na raftech

První Den Ohře jako krajský svá-
tek se rozhodla oslavit skupi-
na krajských politiků jak se patří, 
s pádlem v ruce.

Letošní ročník tradiční ankety hledá

 v kraji i vesnici a osobnost desetiletí

Na toužimském letišti tráví Lubo-
mír Vrba všechen volný čas už tři 
desetiletí. Teď navíc s plnou hlavou 
příprav na mistrovství Evropy.
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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.

Ministerstvo dopravy prý zatím ne-
má peníze na dostavbu R 6. Vyplynu-
lo to z  odpovědi exministra dopravy 
Gustava Slamečky na dopis, který mu 
zaslali nově zvolení parlamentní po-
slanci z Karlovarského kraje na popud 
hejtmana Josefa Novotného.

„Dopis jsme zasílali ministrovi v ob-
dobí, kdy ministerstvo sestavuje ná-
vrh investic do dopravních staveb po 
celé republice. Chtěl jsem, abychom 
společně zdůraznili význam dostavby 
R 6 pro celý region a především nut-
nost pokračovat ve stavbě obchvatu 
Lubence, který by měl v příštím roce 
navázat na realizovanou část Bošov – 
Lubenec. Odpověď ministra byla jed-
noznačná, rozpočet Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2011 
prý zdaleka nepokryje ani rozestavě-
né akce, proto s fi nancemi na R6 stát 
nepočítá,“ zdůraznil hejtman s tím, že 
původně měl SFDI vyčleněno na po-
kračování stavby R6, tedy dostavbu 
úseku Bošov - Lubenec  700 milionů 
korun a měl být stanoven objem pro-
středků i na obchvat Lubence.

O  stanovisku ministerstva dopravy 
hejtman obratem informoval ostatní 
poslance, zástupce Regionální hospo-

dářské komory Poohří a další subjek-
ty. „Jsme jedním z nejnavštěvovaněj-
ších regionů v republice, a přesto od-
říznuti od dálniční sítě. Proto nechá-
pu, že si stát neuvědomuje, jak důleži-
tá je pro nás fungující dopravní tepna 
Cheb - Praha,“ dodal hejtman. V žád-
ném případě ale nehodlá boj vzdát 
a  společně s  ostatními poslanci chce 
vy užít každou možnost, jak dokonče-
ní R 6 podpořit. 

Drastické omezení výstavby dálnič-
ní sítě již ohlásila i  nová vláda. Mi-
nistr dopravy Víta Bárta prohlásil, že 
bude pokračovat jen výstavba těch 
dopravních staveb, jejichž dodavate-
lé nabídnou ministerstvu dostatečně 
velké slevy. To však většina stavebních 
fi rem označila za nerealistické.

Pokračování prací na rychlostní sil-
nici R 6 ve směru z Karlových Varů na 
Cheb ohroženo není, neboť je fi nan-
cuje Evropská unie. Už v  září toho-
to roku bude kompletně hotov úsek  
z  Jenišova do Nového Sedla, v  dub-
nu 2011 bude otevřena polovina úse-
ku Nové Sedlo - Sokolov. V říjnu 2011 
budou dokončeny všechny čtyři pru-
hy až do Kamenného Dvora a R 6 tak 
bude průjezdná až do Chebu.

Vláda škrtá stavbu dálnic,
ohrožena je i R 6 do Prahy

Bleskové povodně, které první srp-
nový víkend napáchaly v  Liberec-
kém kraji miliardové škody, přines-
ly i vlnu solidarity. Pomoc postižené-
mu regionu okamžitě nabídl hejtman 
Karlovarského kraje Josef Novotný. 

„V  brzkých ranních hodinách se 
uskutečnila koordinační porada, kde 
jsme na základě konzultace s hejtma-
nem Libereckého kraje Stanislavem 
Eichlerem vyhodnotili priority po-
moci,“ uvedl hejtman Josef Novot-
ný. Jak z  pondělní porady vyplynu-
lo,  lidem v postižené oblasti v prv-

ních dnech chyběla zejména nezá-
vadná pitná voda a  čisticí prostřed-
ky. Karlovarský kraj proto vypravil 
do Liberce avii s čisticími a hygienic-
kými prostředky.

„Na tuto pomoc uvolníme asi dvě 
stě tisíc korun z  našeho rozpoč-
tu. Oslovili jsme rovněž rychle pod-
nikatele v regionu, kteří by se moh-
li na pomoci podílet,“ pokračoval 
hejtman Novotný.

Na výzvu Karlovarského kra-
je ihned zareagoval největší výrob-
ce balených vod v oblasti, společnost 

Karlovarské minerální vody (KMV). 
„Zástupci kraje nás nejprve požádali 
pouze o zajištění dodávky balené vo-
dy na Liberecko. Bez dlouhých úvah 
jsme se však rozhodli poskytnout po-
třebnou vodu darem,“ řekl generální 
ředitel KMV Alessandro Pasquale.

Společnost poslala na zaplavený se-
ver Čech celkem 25 000 litrů neperli-
vé pramenité vody Aquila.

Po dohodě s vedením akciové spo-
lečnosti Údržba silnic Karlovarské-
ho kraje vyjely k  likvidací následků 
povodní dva nakladače s  posádkou 

a nákladní automobil, společnost po-
slala i a další vybavení jako zahradní 
kolečka nebo lopaty. „Na základě po-
žadavku hejtmana Libereckého kra-
je posíláme tuto pomoc do míst, kde 
je to nejvíce zapotřebí, konkrétně do 
Heřmanic,“ upřesnil hejtman Josef 
Novotný.

„Kromě toho posíláme také čisticí 
prostředky a  balenou vodu. Celkem 
jde o sponzorský dar ve výši 100 ti-
síc korun,“ doplnil předseda před-
stavenstva společnosti Údržba silnic 
Martin Leichter. 

S pomocí regionům postiženým povodní kraj neotálel

Představitelé kraje navštívili Čínu
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 Monitorovací výbor programu 
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká 
republika - Svobodný stát Bavorsko 
2007-2013 na svém zasedání v Cho-
dové Plané schválil 20 z 31 projedná-
vaných projektů s celkovým příspěv-
kem z Evropského fondu regionální-
ho rozvoje ve výši 12,5 milionu eur. 
„Žadatelům z  Karlovarského kraje 
bylo schváleno pět projektů zaměře-
ných na propagaci a rozšíření nabíd-
ky cestovního ruchu a na spolupráci 
institucí ve veřejné sféře,“ uvedl ná-
městek hejtmana Petr Navrátil.

V Karlovarském kraji se jedná mi-
mo jiné o projekt zaměřený na pro-
pagaci, prezentaci a ochranu cenné-
ho přírodního a  kulturního dědic-
tví Česko-bavorského geoparku. Ta-
to geologicky rozmanitá krajina za-
sahuje na území Karlovarského a Pl-

zeňského kraje, Hor-
ních Frank a Horní-
ho Falcka. Žadatel, 
Muzeum Sokolov, 
příspěvková organi-
zace Karlovarského 
kraje, bude ve spo-
lupráci s  partnery ke svému zámě-
ru využívat vedle klasických postupů 
také moderních technologií – tak-
zvaných bee-tagů, GPS technologií 
či MP3 stezek. „Zájemci tak budou 
mocí získávat informace o  zajíma-
vých lokalitách například prostřed-
nictvím svých mobilních telefonů,“ 
vysvětlil Navrátil. 

Cílem dalšího projektu, na němž 
budou spolupracovat státní archi-
vy, je digitalizace archiválií odkazu-
jících na společnou minulost Čechů 
a  Němců. Archivní dokumenty bu-

dou odborně zpra-
covány a  zpřístup-
něny veřejnosti pro-
střednictvím inter-
netových stránek. 

V  rámci projektu 
Clara II budou zá-

stupci veřejné sféry z obou stran hra-
nice na vzájemných setkáních ře-
šit společné strategie příhraničního 
venkovského prostoru nebo aktuál-
ní problémy pohraničních regionů. 
„Zaměří se také na trvale udržitelný 
a koordinovaný rozvoj dopravy, lid-
ských zdrojů, vzdělávání, ale i  civil-
ní obrany a dalších oblastí,“ řekl Na-
vrátil. 

 Schválen byl také projekt na pod-
poru českého a  bavorského Euregia 
Egrensis, administrátorů Dispozič-
ního fondu určeného k  fi nancová-

ní menších přeshraničních projek-
tů s celkovými výdaji do 25 tis. EUR 
a projekt na využití odpadního tep-
la pro pěstování a chov teplomilných 
rostlin a ryb.

V  programu přeshraniční spolu-
práce Cíl 3 Česká republika – Svo-
bodný stát Bavorsko již bylo celkově 
schváleno 169 projektů ve výši 97,3 
mil. EUR. Celkový objem fi nanč-
ních prostředků určených na období 
2007-2013 je 115,5 milionu eur.

Příští jednání monitorovacího vý-
boru je naplánováno na 16. a  17. 
března 2011, projektové žádosti lze 
odevzdávat do 1. prosince 2010. Bliž-
ší informace k programu Cíl 3 včet-
ně kontaktů na pracovníky Krajské-
ho úřadu jsou k dispozici na interne-
tových stránkách Karlovarského kra-
je www.kr-karlovarsky.cz. 

Spojení jsou důležitá především pro 
cestující, kteří jezdí na trati Nejdek - 
Potůčky - Johanngeorgenstadt.  „Lidé 
využívají vlakové spojení mezi Hor-
ním a  Dolním nádražím především 
k dopravě do centra města, a také při 
přestupu z trati Cheb - Karlovy Vary 
- Chomutov, kde je vlaková doprava 
rychlejší než autobusová,“ uvedl ná-
městek hejtmana Petr Navrátil. 

Karlovarský kraj dosud dopravu 
mezi Dolním a Horním nádražím ne-
objednával. „České dráhy vedly tyto 
jízdy jako manipulační. Nebudou ale 
nadále tyto spoje provozovat, protože 
v  rámci revitalizace Dolního nádra-
ží po dohodě s  městem Karlovy Va-
ry bylo zrušeno depo kolejových vo-
zidel,“ vysvětlil Petr Navrátil.

V  souvislosti s  přípravami nového 
jízdního řádu, přehodnotil Karlovar-
ský kraj na základě sčítání cestujících 
vlaková spojení. Mezi Horním a Dol-
ním nádražím by mělo podle nové-
ho návrhu jet denně 34 vlaků, z toho 

27 na trati Karlovy Vary Dolní nádra-
ží - Johanngeorgenstadt, pět na trati 
Karlovy Vary Dolní nádraží - Merklín 
a  dva vlaky budou vyjíždět z  Dolní-
ho nádraží na trať Chomutov - Cheb. 
„Ještě v  průběhu letošního roku bu-
deme také jednat o možné spoluprá-
ci mezi společnostmi  Viamont a ČD 
o  propojení některých vlakových 
spojů z  Mariánských Lázní - Bečo-
va - Karlových Varů Dolní nádraží  na 
Horní nádraží,“ řekl Navrátil.

V roce 2010 uhradí Karlovarský kraj 
Českým dráhám  prokazatelnou ztrá-
tu ve výši 130 346 000 Kč, příspěvek 
státu na úhradu prokazatelné ztráty 
v roce 2010 bude činit 72 287 000 Kč, 
celkem bude tedy dotace ČD v  kra-
ji činit 202 633 000 Kč. V  roce 2011 
a  v  dalších letech bude výše úhrady 
navýšena  jen o infl aci. „Prázdné vla-
ky ale dotovat nebudeme,“ dodal ná-
městek hejtmana. 

Kraj nyní připravuje návrh změn 
v jízdních řádech od jejich plánované 

úpravy v  prosinci. U  některých vla-
ků se mírně změní čas odjezdu či tra-
sa, jiné například nepojedou o sobo-
tách a o nedělích. Tři spoje, které Čes-
ké dráhy provozovaly v závazku veřej-
né služby, budou asi zrušeny. „U těch-
to tří vlaků ale máme prověřeno, že 
jsou téměř bez cestujících, což souvisí 
i s časy, v nichž jezdí,“ uvedl náměstek 
hejtmana Petr Navrátil.

Jde o vlak z Chebu do Lubů  ve 3.49, 

vlak z Lubů do Chebu ve 23.22 a vlak 
z Nejdku do Karlových Varů o sobo-
tách, nedělích a svátcích v 0.02. České 
dráhy plánují provést celkem 66 změn 
v  jízdních řádech. Dopravu, kterou 
provozují zcela ve vlastní režii, plánují 
omezit zhruba o třetinu.  Do smluvní-
ho objemu vlaků by mělo nově přibýt 
osm spojů, za sedm má adekvátní ná-
hradu a jen zmíněné tři navrhují zru-
šit bez náhrady.
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Roman Rokůsek

 Tématem pro rozhovor s ředitelem 
krajského úřadu Ing. Romanem Ro-
kůskem byla tentokrát vyhláška Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR, která 
provozovatelům zdravotnických za-
řízení stanovuje, jak mají být vyba-
vena jednotlivá pracoviště.

Co je obsahem nové vyhlášky?
Vyhláškou jsou stanoveny poža-

davky na věcné a  technické vybave-
ní zdravotnických zařízení. Jsou v  ní 
uvedeny jednak obecné požadavky na 
vybavení těchto zařízení, jednak další 
požadavky v souvislosti s oborem po-
skytované péče. Vyhláškou se mění, 
případně doplňují předpisy Minister-
stva zdravotnictví ČR o  technických 
a  věcných požadavcích na vybavení 
zdravotnických zařízení a  o  zdravot-

nické záchranné službě. 

Došlo k velkým změnám?
Ve srovnání s  původní vyhláškou, 

která byla vydána už v  roce 1993, je 
tato mnohem obsáhlejší. Zahrnuje 
i obory a pracoviště, které se v původ-
ní vyhlášce nenacházely. Nová vyhláš-
ka je také přehlednější. Skutečně jasně 
určuje, jak mají být zdravotnická pra-
coviště vybavena, což je plus nejen pro 
jejich provozovatele, ale i pro subjek-
ty, které dodržení předpisů kontrolují. 
V neposlední řadě nová vyhláška vy-
chází vstříc pacientům. Ti budou mít 
garantováno, že budou léčeni v  ordi-
nacích s  odpovídajícím vybavením. 
V  původní vyhlášce nebyla více než 
polovina pracovišť. Namátkou jsou 
to fyzioterapeutická či psychologická 
pracoviště nebo alkoholicko-toxikolo-
gické poradny. Pro náš kraj je význam-
né i to, že byly do vyhlášky nově zahr-
nuty také lázeňské léčebny. 

  
Jaké povinnosti z  nové vyhlášky 

provozovatelům zdravotnických za-
řízení vyplývají?

Povinností provozovatelů zdravot-
nických zařízení je vybavit příslušná 
pracoviště v  souladu s  vyhláškou. Ta 
se zmiňuje také o  souvisejících pro-
storech, například přípravnách, skla-
dech materiálu, ale i  čekárnách pro 
pacienty. 

O  jaká zdravotnická zařízení se 
jedná?

Vyhláška se týká veškerých zdravot-
nických zařízení, tj. zařízení ambu-
lantní péče, jednodenní péče na lůžku, 
ústavní péče, lékárenské péče, doprav-
ních zdravotních služeb a zdravotnic-
ké záchranné služby.

Od kdy bude vyhláška v platnosti?
Vyhláška nabývá účinnosti dnem
1.  9.  2010.

 Jak dlouhou dobu na splnění poža-
davků vyhlášky provozovatelé zdra-
votnických zařízení mají? 

Provozovatelé zdravotnických zaří-
zení musí požadavky stanovené vy-
hláškou splnit do 12 měsíců ode dne 
nabytí její účinnosti. V případě, že ne-
dodrží zákonem stanovenou lhůtu 
a po 1. 9. 2011 nebude zařízení splňo-
vat všechny požadavky stanovené vy-
hláškou, vystavují se možnosti posti-
hu. Podle mých informací ale velká 
část zdravotnických zařízení podmín-
ky nové vyhlášky splňuje již nyní, bu-
de se tedy zřejmě jednat jen o ojedině-
lé případy. Platí také, že do doby splně-
ní požadavků daných vyhláškou musí 
zařízení vyhovovat dosavadním práv-
ním předpisům.

Kdo bude dodržení vyhlášky kon-
trolovat?

Splnění stanovených požadavků na 
věcné a  technické vybavení zdravot-
nického zařízení kontroluje Minister-
stvo zdravotnictví ČR, Státní ústav pro 
kontrolu léčiv a u nestátních zdravot-
nických zařízení orgán příslušný k je-
jich registraci. 

Ředitel krajského úřadu informuje

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.

HEJTMAN ODPOVÍDÁ
 

 
 

Dobrý den, chci se zeptat, na koho se lze obrátit ve věci údržby cyklostez-
ky. Na cestě z Lokte do Královského Poříčí vidím v současnosti dva zádrhele: 
1. cesta zarůstá větvemi tak, že je problém s projetím, dále křídlatka v jed-
né části natolik zúžila cestu, že v případě většího provozu je jen otázka času, 
kdy bude nějaké zranění. Navíc v okrajích s křídlatkou jsou schovaní divo-
čáci, kteří chodí k řece pít a když jich pár vyběhne těsně před kolem, zavání 
to průšvihem. Několik posledních let byla křídlatka chemicky zlikvidována, 
ale letos zatím ne. 2. druhý problém vidím v nárůstu babet, skútrů, motoro-
vých kol a koloběžek, které se po cestě prohání. Čert vem motory, jen kdyby 
nebyly benzínové. Díky za odpověď. M. Roubek

Vážený pane Roubku,
likvidace invazivních rostlin v okolí cyklostezek je věcí majitelů pozem-
ků. Těmi jsou města Loket a Královské Poříčí, případně Povodí Ohře či Le-
sy ČR. O údržbě cyklostezek obecně se hovořilo také na jednání krajské-
ho zastupitelstva. Je třeba nastavit nějaký systém, který kraj bude pod-
porovat. V současné době mohou vlastníci pozemků s cyklostezkami žá-
dat o peníze z programu podpory rozvoje cyklistické infrastruktury.
V rozpočtu kraje na příští rok by pak mělo být na základní údržbu cyklos-
tezek v rámci regionu vyčleněno okolo 200 tisíc korun. Jinak bych chtěl 
doplnit, že cesta, o které se zmiňujete, je vedena jako lesní hospodárni-
ce. Poté, co bylo její užívání povoleno cyklistům a chodcům, ji Klub čes-
kých turistů vyznačil jako cyklotrasu.
K druhé části Vašeho dotazu - motorová vozidla nemají na popsané ces-
tě co dělat. Jedinou možností, jak cyklisty před nezodpovědnými řidiči 
motocyklů a dalších vozidel ochránit, jsou pravidelné kontroly a tresty. 

Zaujal mne článek Jakuba Pánika  v Krajských listech č. 5/2010 o podpoře 
kraje ve výstavbě průmyslových zón. Také mne zaujala výzva Karlovarské-
ho kraje o „Nejlepší nápad desetiletí“.  Jako Sokolovák tyto aktivity vnímám 
velmi pozitivně, nicméně bych je spíše přivítal od komunálních politiků... To, 
že na Sokolovsku není dobrá podpora rozvoje podnikání, potvrzuje i celo-
státní nezávislý průzkum „Město pro byznys“ . V letošním roce v něm Soko-
lov propadl až na předposlední místo v rámci Karlovarského kraje.
 S pozdravem Josef Veřtat

Vážený pane inženýre,
s Vašimi názory naprosto souhlasím. Také já jsem přesvědčen, že soko-
lovský region v sobě skrývá značný rozvojový potenciál. Na tom, že zde 
chybí průmyslová zóna, bychom se také nejspíše shodli. Jednal jsem 
s vedením Sokolovské uhelné, která se chystá vybudovat průmyslovou 
zónu na svém pozemku u Nového Sedla, doufejme tedy, že to bude co 
nejdříve. Jako radní Sokolova vím, že město v dohledné době výkup po-
zemků či budování průmyslových ploch ve vlastní režii neplánuje, spo-
lupráci při vytváření dalších příležitostí pro investory se ale jistě bránit 
nebude. Stejně tak i kraj.
K soutěži o Nejlepší nápad desetiletí, ve které kraj vyzývá k předložení 
návrhů na zlepšení nebo oživení života regionu - podle mého názoru je 
to dobrý podnět k tomu, aby nám obyvatelé kraje nejen napsali, co jim 
schází, ale i navrhli postupy a řešení.

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 existen-
ce a je tady pořád co zlepšovat. Často 
slyším od lidí kritiku, co jim v regio-
nu chybí nebo se dělá špatně, ale má-
lokdo většinou navrhne řešení. Pro-
to bych rád všechny vyzval, aby se za-
pojili do soutěže, přišli se svými návr-
hy 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.

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 kriminality
Hejtman Josef Novotný na zákla-

dě četných stížností občanů a  sta-
rostů inicioval prověrku pokrytí vy-
braných lokalit v  regionu signálem 
pro mobilní telefony.

„Měření prokázalo, že například 
v obci  Přebuz, v osadách Rolava ne-
bo Lazy je signálem GSM pokryto 
méně než 50 procent území obce,“ 
uvedl hejtman. Úroveň signálu tam 
navíc nedosahuje prahové hodnoty 
citlivosti mobilních telefonů, takže 
je v dané lokalitě nelze použít. Kvůli 
nedostupnosti pro měřící vůz neby-

ly do kontroly zahrnuty cyklostezky, 
turistické cesty a  Krušnohorská ly-
žařská magistrála.

„Okamžitě jsem informoval dopi-
sem starosty dotčených obcí i před-
stavitele základních složek Integro-
vaného záchranného systému, aby 
mohli zahájit jednání s  operátory,“ 
vysvětlil hejtman a dodal, že při jed-
nání zástupců obcí s operátory bu-
de rozhodovat fi nanční stránka vě-
ci a  budování dalších stanic bude 
pravděpodobně podmiňováno spo-
luúčastí obce, případně kraje. 

Kraj bude fi nancovat vlaky mezi Horním 
a Dolním nádražím v Karlových Varech
Vlaky mezi karlovarským Horním a  Dolním nádražím jezdit 

nepřestanou. Hrozbu způsobenou tím, že České dráhy nechtěly 

po plánovaném zrušení depa v  Tuhnicích dosavadní spoje 

provozovat, zažehnalo jejich zařazení do základní dopravní 

obslužnosti, kterou kraj dotuje.

Vlaky budou spojovat obě karlovarská nádraží i nadále. Foto archiv KL

Výbor dal zelenou dalším pěti projektům z kraje

Měření potvrdilo slabý signál

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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Politici a novináři oslavili Den Ohře na raftech

Dětské oddělení karlovarské ne-
mocnice opět navštívili zdravotní 
klauni v podobě doktora Ucíka a jeho 
zdravotní sestřičky Jarmilky Prkenné. 
Hospitalizovaným dětem v  období 
letních prázdnin předvedli své „léčeb-
né“ metody jako měření nálady met-
rem, chytání špatné nálady do myších 
pastiček, měření tlaku balónkem a řa-
du dalších humorných vystoupení. 

Cílem již tradiční akce je zlepšit 
hospitalizovaným dětem psychickou 
pohodu a tím pomáhat ke zlepšení je-
jich celkového psychického a zdravot-
ního stavu, neboť jak známo - smích 
léčí. Zdravotní klauni, formou humo-
ru, velké a  malé pacienty odreagují 
od strachu, napětí a od úzkostí spoje-
ných s léčbou nebo z neznámého ne-
mocničního prostředí.

„Bohužel ani v letních měsících ne-
ní naše oddělení prázdné,“ posmutně-
le uvedl lékař Dětského oddělení ne-
mocnice v Karlových Varech Zdeněk 

Vaněk. „V souvislosti s letními prázd-
ninami děti zvýšeně sportují a to při-
náší i úrazy především končetin, pře-
vážně z jízdy na kolečkových bruslích 
a jízdy na kole. Bohužel výjimkou ne-
ní ani vážnější poranění hlavy, páte-
ře či míchy způsobené skokem do ne-
známé vody,“ uvedl dále.

„Proto velmi vítáme aktivitu orga-
nizace Zdravotní klaun, která navště-
vuje naše oddělení pravidelně i v let-
ních měsících. Dětem přináší radost 
i smích a zpříjemňuje jim pobyt u nás 
na oddělení. Dobrá nálada pacienta 
má jednoznačně příznivý vliv na prů-
běh léčení,“ uzavřel Vaněk.

Úspěšnou akci zajišťuje nejen pro 
karlovarskou nemocnici, ale i  pro 
dalších 54 nemocnic v Čechách a na 
Moravě občanské sdružení Zdravot-
ní klaun. Ročně se díky tomu v karlo-
varské nemocnici zasmějí stovky pa-
cientů, v  celé republice pak více jak 
70 000.

Zdravotní klauni rozveselili děti v nemocnici

Hrozba krize na sokolovské interně zažehnána
Protest lékařů interního odděle-

ní nemocnice v Sokolově je již minu-
lostí. Všichni lékaři oddělení  původ-
ně podali v červnu letošního roku  vý-
povědi s  odkazem na své přetížení, 
které jim mělo znemožňovat přípra-
vu na atestace i  čerpání řádné dovo-
lené, požadovali navýšení odměn za 
služby a přijetí dalších lékařů na po-
sílení svého týmu. Akutně tak hrozi-
lo, že od prvního září bude muset být 
provoz oddělení omezen.

Vedení Karlovarské krajské nemoc-
nice se po několika intenzivních jed-

náních nakonec podařilo najít s  lé-
kaři oboustrannou shodu. „Výsled-
kem jednání je kompromisní řešení 
pro obě strany. Lékaři vzali zpět svo-
je výpovědi a  vedení nemocnice bu-
de dělat maximum ke zlepšení pod-
mínek pro jejich práci. Lékaři budou 
v  rámci možností čerpat řádnou do-
volenou a zejména jim bude v co nej-
větší míře umožněna příprava k ates-
tacím,“ uvedla k situaci tisková mluv-
čí nemocnice Zdeňka Marková. 

Naopak šance na posílení týmu in-
terny o nové atestované lékaře nejsou 

přes veškerou snahu vedení nemocni-
ce příliš optimistické. „Realita je tako-
vá, že nelze počítat s novými erudova-
nými lékaři, proto je nezbytné zajistit 
další vzdělávání a zvýšení kvalifi kace 
těm stávajícím. Po kritickém obdo-
bí, které přetrvává z  minulého roku, 
se postupně daří doplňovat tým mla-
dými lékaři, kteří budou pracovat na 
svém vzdělávání a nemocnice jim pro 
to vytvoří potřebné podmínky,“ nastí-
nila Marková. V případě nutnosti ale 
mohou sokolovští lékaři počítat s vý-
pomocí svých kolegů v rámci společ-

nosti Karlovarská krajská nemocni-
ce, a.s.

Nedošlo ani k  požadovanému na-
výšení mezd. „Pouze se  upravily od-
měny za služby u  neatestovaných lé-
kařů v rámci jednotného ohodnocení 
ve všech třech nemocnicích Karlovar-
ské krajské nemocnice, a.s.,“ uzavře-
la Marková.

Dohodu potvrdil i  Lékařský odbo-
rový klub sokolovské nemocnice. „Za 
zásadní považuji, že se interna neza-
vře. Existuje vzájemná ochota situa-
ci řešit,“ řekl šéf odborů Josef Trnka.

Den Ohře má už desetiletou  tradici, letošní poslední červencovou sobotu však byl poprvé svátkem celého kraje.  Oslavit svátek jak se patří, tedy na řece Ohři s pádlem v ru-

ce, se proto rozhodla i skupinka krajských politiků. K náměstkovi hejtmana Petru Navrátilovi se přidali radní Vratislav Emler a Eva Valjentová s dcerou a dva členové krajské-

ho zastupitelstva -  Jakub Pánik a Miroslav Plevný. Osádku tři raftů na plavbě z Lokte do Doubí (se zastávkou ve Svatošských skalách na nealkoholické pivo) doplnili novináři, 

ti ženatí i s partnerkami. Foto KL

Dobrá nálada také léčí. Foto KKN

S výskytem  invazivních druhů rost-
lin, především s  bolševníkem velko-
lepým, se potýká většina majitelů po-
zemků v  regionu. Karlovarský kraj 
proto svolal na konec srpna jedná-
ní zástupců Aše, Sokolova, Českých 
drah, Povodí Ohře a Lesů ČR. 

„Pokusíme se iniciovat sdružený 
projekt na likvidaci invazních dru-
hů prostřednictvím projektu do Ope-
račního programu životní prostře-
dí. Uvažujeme také o  tom, že k nám 
pozveme odpovědného náměstka mi-
nistra pro životní prostředí, seznámí-
me ho se situací v regionu a požádá-
me o pomoc,“ uvedl radní pro oblast 
životního prostředí Jaroslav Bradáč.

Povinností kraje je přitom sledovat 
výskyt a  zajistit likvidaci invazních 
druhů rostlin pouze ve zvláště chrá-
něných územích tedy v  přírodních 
rezervacích a  přírodních památkách. 
„Na likvidaci bolševníku v pěti zvláš-
tě chráněných územích vynakládáme 
zhruba 80 tisíc korun ročně,“ dodal 
Jaroslav Bradáč.  

Přesto má Karlovarský kraj přehled, 
kde se tyto rostliny vyskytují. „Roz-
hodně nechceme nechat vlastníky po-
zemků bez pomoci. Uvědomujeme si, 
že se jedná o velmi fi nančně náročnou 
činnost. Zároveň je ale musíme upo-
zornit na jejich povinnost likvido-
vat invazivní druhy rostlin,“ vysvětlil 
hejtman Josef Novotný. 

„Kromě našeho návrhu na vytvoře-
ní sdruženého projektu, můžeme po-
dat zákonodárnou iniciativu, týkají-
cí se zákona č. 326/2004 Sb., o  rost-
linolékařské péči. Usilovali bychom 
o  to, aby majitelé či nájemci pozem-
ků měli za povinnost na svém pozem-
ku trvale likvidovat vyjmenované in-
vazní druhy rostlin, a to bez podmín-
ky konkrétního prokazování škod ji-
ným osobám, prokazování poškoze-
ní životního prostředí anebo ohrože-
ní zdraví lidí nebo zvířat rostlinolé-
kařskou službou nebo jinými orgány,“ 
uzavřel Josef Novotný. 

Kraj sdruží síly

proti bolševníku 

1. Návrh v kategorii Vesnice desetiletí: Myslíte si, že se vaše obec za 
posledních deset let změnila ve prospěch obyvatel, dobře se v ní žije a zaslou-
žila by si titul Vesnice desetiletí? Pošlete jí svůj hlas!
Jméno vesnice

Důvod nominace

2. Návrh v kategorii Neziskové organizace
(občanská sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace apod. - jméno navr-
hovaného, společnost, kterou zastupuje, a jeho pozice):

Důvod nominace

3. Návrh v kategorii Zvláštní ocenění desetiletí za mimořádný 

přínos Karlovarskému kraji
(jméno, povolání a bydliště - kandidát nemusí být občanem kraje):

Důvod nominace

lístku do 15. listopadu 2010 na adre-
su Krajský úřad Karlovarského kra-
je, odbor kanceláře hejtmana, Závod-
ní 353/88, 360 21 Karlovy Vary nebo 
použijte elektronický anketní lístek 
na www.kr-karlovarsky.cz.

Karlovarský kraj vyhlašuje anketu 
Osobnost kraje za rok 2010 v  kate-
goriích Vesnice desetiletí, Nezisková 
organizace desetiletí (nadace, občan-
ská sdružení, obecně prospěšné spo-
lečnosti atd.) a udělení Zvláštní ceny 
desetiletí za mimořádný přínos kraji.

Finalisté budou vybráni odbornou 
komisí na základě vašich návrhů. Bě-
hem fi nálového večera 9. prosince  
2010 budou vyhlášeny tři vítězné no-
minace v  každé kategorii. Své návr-
hy zasílejte na vystřiženém anketním 



 Snížení ekologické zátěže a  také 
úsporu v  dotacích pro subjekty za-
jišťující veřejnou dopravu v  regio-
nu by měla přinést částečná náhra-
da autobusů jezdících na naft u au-
tobusy poháněnými stlačeným zem-
ním plynem (CNG). Alespoň se to 
píše v krajem objednané studii spo-
lečnosti MMC Euroconsult CZ. 

Ze studie kraj vyšel při zpracování 
záměru projektu, jehož cílem je, aby 
v roce 2016 v regionu jezdilo nejmé-

ně 25 autobusů na CNG a fungovaly 
zde čtyři plnicí stanice. Pro fi nanco-
vání má být využit Program švýcar-
sko-české spolupráce. „Budeme žá-
dat o  dotaci ve výši 54 milionů ko-
run,“ uvedl náměstek hejtmana Petr 
Navrátil s tím, že by podíl kraje činil 
zhruba 10 milionů korun.

Záměr by ale neměl zapadnout 
ani v případě, že kraj dotaci nezíská. 
„Zřejmě by byl zahrnut do rozvojo-
vých plánů kraje, abychom se k  ně-

mu v případě, že by se našly fi nanční 
prostředky, mohli vrátit,“ předpoklá-
dá vedoucí odboru dopravy krajské-
ho úřadu Vladimír Malý.

Provoz autobusů na zemní plyn je 
ve srovnání s těmi naft ovými levnější 
zhruba o tři koruny na kilometr. Mu-
sí ale existovat čerpací stanice. Studie 
jich navrhuje vybudovat 12, kraj chce 
zatím čtyři. K  jedné stávající v  Kar-
lových Varech by měly přibýt dal-
ší v Chebu, Sokolově a Mariánských 

Lázních. „Máme ověřeno, že se 90 
procent linkových autobusů alespoň 
v jednom z těchto měst denně zasta-
ví,“ vysvětlil Navrátil. 

Na doporučení Evropské komise 
má být v roce 2020 poháněno alter-
nativními palivy 23 procent vozidel, 
z  toho by 10 procent mělo jezdit na 
zemní plyn. V ČR je v současné do-
bě 26 plnicích stanic, třeba v soused-
ním Německu jich ale funguje více 
než 800.

Kraj chce autobusy poháněné zemním plynem Osobnost Karlovarského kraje

KRAJ
KARLOVARSKÝ
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Pane Vrbo, narodil jste se v  Mla-
dé Boleslavi v  rodině, která s  letec-
tvím mnoho společného neměla. Ja-
ké kroky vás nakonec dovedly k  le-
tectví?

Už ve třech letech jsem spolu s ka-
marády chodil v  Mladé Boleslavi na 
letiště místo abychom chodili do škol-
ky. Bydleli jsme tehdy od něj doslo-
va pár desítek metrů a  letiště skýtalo 
rozhodně větší zábavu, než třída míst-
ní školky. Vrátní letiště se navíc o nás 
starali, někdy nám zajistili i jídlo, aby-
chom nemuseli v  poledne běžet do-
mů. Takto tedy začaly mé první kro-
ky k létání.

Důležitým milníkem se stalo, když 
jsem na letišti potkal pilota letadla An-
tonov AN-2 (Andula), který létal s ná-
rodním týmem parašutistů. Jmeno-
val se Čestmír Eršil. Ten nechtěl, aby-
chom se na letadla pouze koukali, ale 
abychom o nich i něco věděli. Čas od 
času nás vzal do vzduchu, ale vždy jen 
za odměnu. Museli jsme tak znát ně-
co o letadlech, něco o přístrojích, ob-
čas jsme běhali pro čecholy (součás-
ti padáků). 

Poprvé jsem pilotoval letadlo už 
v šesté - sedmé třídě jako druhý pi-
lot na Antonovu 2. Skákalo se od šes-
ti hodin ráno a proč by musel druhý 
pilot vstávat z postele, když já už tou 
dobou na letišti byl? V půl osmé jsme 
přistáli, já jsem běžel do školy a  po 
škole zase hurá na letiště. 

Následně jsem se chtěl stát pilotem 
z povolání, šel jsem tedy na vojenskou 
akademii, ale dostal jsem tam zánět 
ledvin, musel jsem školu ukončit a tím 
skončila má kariéra vojenského pilota 
dříve, než začala.  Přešel jsem alespoň 
na průmyslovou školu Aero Vodocho-
dy a začal jsem létat plachtařsky v Kra-
lupech nad Vltavou. 

Z  Kralup nad Vltavou na západ 
Čech, konkrétně do Toužimi, je to 
přeci jen ještě pořádný kousek...

To už ani ne... Přišla rodina, pře-
stěhovali jsme se do Horního Slavko-
va a na létání moc času nebylo, spíše 
žádný. Abych neztratil kontakt s létá-
ním úplně, stavěl jsem si alespoň vlast-
ní rogalo. Až mě oslovili lidé, kteří lé-
tali v  Aeroklubu Toužim, s  otázkou: 
„Chceš se na tom rogalu zabít? Běž ra-
ději létat k nám do Toužimi!“ Já jsem 
usoudil, že se zabít opravdu nechci, 
a tak jsem se v zimě 1978 poprvé obje-
vil na letišti v Toužimi - Přílezích.

Jaký to byl pocit na novém letišti? 
Letiště v  té době nemělo s  civilním 
mnoho společného a  jako záložní 
vojenské letiště bylo utajeno, byť na 
něm fungoval aeroklub..

Byl to pro mě opravdový šok. Ae-
roklub v  Kralupech nad Vltavou byl 
v podstatě celý nově postavený s kom-

pletním zázemím. Byl na něj výraz-
ně zaměřený zájem lidí a  sdružo-
val řadu významných letců z Pra-
hy, Mělníku a dalších měst. Na-
opak v Toužimi jsem na své prv-
ní členské schůzi seděl u okna, 
kde na mě foukalo, sněžilo, 
byla mi zima, na toaletu jsem 
musel do lesa a když jsem se 
chtěl umýt, mohl jsem se leda 
vyválet ve sněhu.

Ani letištní plocha nebyla 
řádně značená podle předpi-
sů, koneckonců nemohla být. 
U vojenského letiště, navíc v pří-
hraničním pásmu, bylo výraznější 
značení dráhy nemyslitelné.

 

V  roce 1984 jste se stal náčelníkem 
letiště a  společně se svými kolegy 
jste doslova vlastníma rukama zahá-
jili jeho obnovu. Jak probíhala jeho 
obnova směřující až k prvním soutě-
žím v létání?

O  rekonstrukci jsme se snažili již 
před revolucí, jmenovat mohu novou 
řídící věž, přestavbu původní dřevěné 
budovy na zděnou, výstavbu dílny na 

opravu techniky a další. Velký průlom 
však nastal až v letech 1994-1995, kdy 
armáda pustila letiště ze sfér svého zá-
jmu. Pozemky letiště převzal stát a my 
jsme mohli renovovat konečně napl-
no. 

První největší problém byla voda, 
kterou jsme vyřešili obnovením a pro-
hloubením staré studny. Jakmile by-
la voda, mohli jsme vystavět sociálky, 
čističku odpadních vod a další zázemí, 
které nám umožnilo pořádat první 
soutěže. Tou vůbec první byla plach-
tařská soutěž Euregio Egrensis v  le-
tech 1997 a 1998.

Další milník přišel v roce 2006. By-
li jsme osloveni panem Durasem z Le-
teckého akrobatického klubu Karlo-
vy Vary, zda by u nás mohla být me-
zinárodní akrobatická soutěž Karlo-
varský pohár, protože ve Varech zrov-
na předělávali dráhu. My jsme to při-
vítali s radostí, přeci jen doba temna, 
kdy o nás nevěděl snad nikdo, byla do-
sti dlouhá a brali jsme to jako možnost 
se konečně ukázat. 

Přípravu jsme rozjeli dalšími rekon-
strukcemi objektů, vytvořením ubyto-
vacích kapacit, vytvořili jsme novou 

kuchyň, bar a další. Vše samo-
zřejmě naše ruční prá-

ce. Peníze na mate-
riál se nějak se-

ženou, ale na 
nájem fi rmy, 

která by dí-
lo provedla, 
už skuteč-

ně není.

Výsledkem byla skvělá akce a obrov-
ské nadšení především samotných zá-
vodníků. Těm se líbila domácí atmo-
sféra letiště. V Karlových Varech totiž 
tím, že se jedná o mezinárodní letiš-
tě, závodník pouze projde na speciální 
kartu ke svému letadlu, odlétá sestavu,  
přistane a běží zpátky za plot.

To u  nás není! My ploty neděláme 
a už vůbec ne mezi pilotem, letadlem 
a  divákem. Karlovarský pohár díky 
tomu u  nás zůstal a  letos pořádáme 
již pátý ročník. Mezitím jsme nabra-
li další soutěže. V roce 2006 Mistrov-
ství republiky v  motorovém paragli-
dingu, v roce 2007 Mezinárodní mis-
trovství ČR v akrobacii letadel a první 
ročník World Acrobatic Cupu, v roce 
2008 Mistrovství ČR modelářů, Mezi-
národní mistrovství ČR akrobatických 
kluzáků a další akce. Všechny ty akce 
nás zblbly natolik, že jsme bezmotoro-
vou leteckou akrobacii začali nakonec 
létat také.

Nyní vás čeká akce z  nejdůležitěj-
ší... Celá Evropa, která momentál-
ně v  letecké akrobacii hraje světový 
prim, zaostří oči na vaše letiště v Pří-
lezích. Obvykle bývá velmi složité 
a nákladné získat akci takového vý-
znamu, jak tomu bylo u vás?

Na podzim loňského roku za ná-
mi přišel náš kolega Tomáš Kořínek, 
pilot, který dnes dělá republikového 
předsedu rozhodčích s  otázkou, zda 
bychom nechtěli zkusit uspořádat ak-
robatické mistrovství Evropy. Nám se 
to zdálo jako příliš pozdě, navíc tako-
vá významná akce... Nakonec jsme se 
však nechali ukecat a na konci listopa-
du nás odklepli jako pořadatele.

Začali jsme opět rekonstrukcí, a  to 
budovy pro porotu, výpočetní středis-
ko, infocentrum, zázemí pro rozhodčí 
a další. Nejhorší bylo samozřejmě se-
hnat peníze, od začátku jsme věděli, že 
to nic lehkého nebude, přesto jsme si 
mysleli, že v  Karlovarském kraji jsou 
vlastníci fi rem velcí patrioté a rozpo-
čet akce naplníme jen v  našem kraji. 
Z toho jsme ale rychle procitli! Letec-
tví bohužel není fotbal ani hokej, a tak 
má zájem jen minimum fi rem. Působ-
nost jsme tak rozšířili na celou repub-
liku a  začali jsme snižovat rozpočet 
na nutné minimum tak, aby akce by-
la rozhodně důstojná, ale vyskakovat 
si nebudeme. Z původních šesti milio-
nů jsme tak dneska na polovině. 

Marketingově nám pomohlo ales-
poň to, že jsme získali záštitu předse-
dy vlády pana Fišera a hejtmana kra-
je pana Novotného, který navíc přidal 
i část peněz do rozpočtu akce, výraz-
nou pomocí je radní pan Emler, který 
nám pomáhá v organizaci svými zná-
mostmi, zkušenostmi a radami. 

Věcí je třeba připravit celá řada a při-
znávám se, že hodně z  nich jsme si 
zpočátku ani neuvědomili. Připravit je 
nutno kompletní informatiku, stravo-
vání pro velký počet lidí, odpočinková 
místa pro piloty, kvalitní zázemí pro 
diváky s  doprovodným programem. 
Velkým problémem je například tan-
kování letadel, protože jsme letiště bez 
tankování. To jsme nakonec vyřeši-
li zapůjčením tří mobilních cisteren 
z Německa. Museli jsme sehnat a slo-
žit palivo, v tom nám pomohlo karlo-
varské letiště. Dalším problémem by-

ly oleje, které každé letadlo přirozeně 
vylučuje. Museli jsme si zajistit povo-
lení pro jejich likvidaci. Akce vyžadu-
je zřízení náhradní tísňové frekvence. 
Už jen získat na ni povolení bylo ne-
skutečné úsilí, protože záležitost řeší 
hned několik úřadů. Naštěstí byli všu-
de vstřícní lidé. A desítky dalších věcí, 
které člověk zjistí, až když je v kolobě-
hu. Samozřejmě, kam se člověk podí-
vá, tam okamžitě platí...

Na co všechno se tedy diváci mo-
hou těšit?

Máme přihlášeno 57 závodníků z 19 
zemí světa. 15 zemí je evropských, 
čtyři mimoevropské, konkrétně Bra-
zílie, USA, Jihoafrická republika a Iz-
rael. Soutěžíme v ženách i mužích a ve 
startovní listině jsou skutečně zvuč-
ná jména patřící do absolutní špičky 
letectví. Jmenovat mohu mistra svě-
ta Renauda Ecalle z  Francie, němec-
kého fenoména Klause Schrodta, bý-
valého mistra světa a nyní pilota Red 
Bull Teamu, či světoznámého „podlé-
táváče mostů“ z Litvy a velkého šou-
mena Jurgise Kairyse. Z Ruska dora-
zí „Sibiřský anděl“ Světlana Kapani-
na, nebo Michail Mamistov či Viktor 
Čmal. Česká republika bude zastoupe-
na šesti  závodníky a Aeroklub Toužim 
má své želízko v ohni v podobě Petra 
Kopfsteina. K vidění budou také nej-
modernější světové akrobatické stro-
je jako Extra 330, Suchoj 26M, Suchoj 
31, Kap 232, Edge 540 a další. 

Soutěžit budeme ve dvou kategori-
ích Unlimited (bez omezení) a  Free-
style (volný styl). Především závěreč-
ný Freestyle bude pro diváky nesmír-
ně atraktivní. Při něm se totiž piloto-
vi nepředepisuje žádná sestava, ale ur-
čuje si jí pilot sám z prvků, které umí 
nejlépe. Smí se navíc používat i dýmo-
vé efekty! Akce proběhne od 2. do 12. 
září 2010 a létat budeme každý den od 
10 do 19 hodin. Soutěž Freestyle pro-
běhne od 10. do 11. září. Samozřej-
mostí budou doprovodné akce, ob-
čerstvení a zábava pro malé i odrost-
lejší děti.

Jste prezidentem přípravného vý-
boru. Kolik lidí na organizaci pracu-
je a s tím vším, co nyní víte, šli byste 
do takové akce znova?

Náš aeroklub není velký. Řádově 
máme padesát členů, ale v  tom jsou 
započteny i naše manželky a děti. Pří-
pravný tým čítá dvacet tvrdě pracu-
jících lidí, kteří od loňského listopa-
du připomínají včelí úl. Volný čas ne-
máme žádný a  pracujeme do úmo-
ru, ale ano, šli bychom do toho zno-
vu! Kdo nás znal před pěti, šesti lety? 
Lidé z odborných kruhů ano, ti vědě-
li, kdo jsme a co umíme, ale ostatní li-
dé? Nevěděl o nás skoro nikdo! Dnes 
k nám rádi piloti létají, lidé si k nám 
našli cestu, pořádáme špičkové akce 
a ukazujeme Karlovarský kraj. V rám-
ci České republiky jsme Úřadem pro 
civilní letectví hodnoceni s Chotěboří 
jako nejlepší aeroklub.

Navíc se k nám návštěvníci vracejí, 
a to nejenom z Čech, ale i z ciziny ja-
ko Německo, Slovinsko a  další. Udě-
lat z letiště Aeroklubu Toužim dnešní 
základnu nás stálo desítky tisíc hodin 
práce, byla by škoda nechat si to jen 
pro sebe a nic nepořádat.

Dovolenou jsme vždy trávili na letišti
Tučným písmem se do kroniky letectví Karlovarského kraje zapíše 
letos v září Aeroklub Toužim. Pořádá 17. ročník Mistrovství Evropy, 
na kterém přivítá největší světová esa letecké akrobacie. Pro letiště 
v Přílezích to budou velké dny. Do roku 1994 bylo svazarmovské le-
tiště i utajovaným záložním vojenským zařízením. Obrození nasta-
lo po roce 1995 a výraznou měrou se na něm podílela skupinka nad-
šenců vedená tehdejším náčelníkem letiště a vedoucím jeho letové-
ho provozu Lubomírem Vrbou.

pletním zázemím. Byl na něj výraz-
ně zaměřený zájem lidí a  sdružo-
val řadu významných letců z Pra-
hy, Mělníku a dalších měst. Na-
opak v Toužimi jsem na své prv-
ní členské schůzi seděl u okna, 
kde na mě foukalo, sněžilo, 
byla mi zima, na toaletu jsem 
musel do lesa a když jsem se 
chtěl umýt, mohl jsem se leda 
vyválet ve sněhu.

Ani letištní plocha nebyla 
řádně značená podle předpi-
sů, koneckonců nemohla být. 
U vojenského letiště, navíc v pří-
hraničním pásmu, bylo výraznější 
značení dráhy nemyslitelné.

čističku odpadních vod a další zázemí,
které nám umožnilo pořádat první
soutěže. Tou vůbec první byla plach-
tařská soutěž Euregio Egrensis v  le-
tech 1997 a 1998.

Další milník přišel v roce 2006. By-
li jsme osloveni panem Durasem z Le-
teckého akrobatického klubu Karlo-
vy Vary, zda by u nás mohla být me-
zinárodní akrobatická soutěž Karlo-
varský pohár, protože ve Varech zrov-
na předělávali dráhu. My jsme to při-
vítali s radostí, přeci jen doba temna,
kdy o nás nevěděl snad nikdo, byla do-
sti dlouhá a brali jsme to jako možnost
se konečně ukázat. 

Přípravu jsme rozjeli dalšími rekon-
strukcemi objektů, vytvořením ubyto-
vacích kapacit, vytvořili jsme novou

kuchyň, bar a další. Vše samo-
zřejmě naše ruční prá-

ce. Peníze na mate-
riál se nějak se-

ženou, ale na
nájem fi rmy,

která by dí-
lo provedla,
už skuteč-

ně není.

Lubomír Vrba
Lubomír Vrba se narodil v Mladé Boleslavi, je mu 55 let. Již od raného mládí navštěvoval místní letiště a u letectví 
také zůstal. Vystudoval průmyslovou školu Aero Vodochody, kde několik let také pracoval. Rodina jej však zavedla 
na západ Čech. Nejprve do Horního Slavkova, potom do Sokolova. Od roku 1978 je členem Aeroklubu Toužim, v ro-
ce 1984 se stal náčelníkem letiště, posléze i vedoucím letového provozu.  Funkce předal v roce 2009 mladšímu ko-
legovi, aby se mohl věnovat rodině.  „Dá se říci, že  letiště mě dvakrát rozvedlo. Například teprve loni jsem se popr-
vé v životě dostal na dovolenou k moři, jinak jsme ji vždy trávili na letišti,“ směje se. Letišti a letectví však zůstal věr-
ný. Je aktivním pilotem, instruktorem a leteckým inspektorem, zalétávacím pilotem a nyní také prezidentem pří-
pravného výboru Mistrovství Evropy v letecké akrobacii. Je potřetí ženatý a má šest dětí. Nejstaršímu je 34 let, nej-
mladší dceři, kterou má s poslední ženou Renatou, je pět let. V „civilním životě“ je v Kyselce ve společnosti Matto-
ni vedoucím pracovníkem ve výrobě.

inzerce

HC Energie K. Vary - KLH Chomutov

HC Energie K. Vary - 

HC Energie K. Vary - 

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
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Křížovka o ceny
Tajenka křížovky v minulém čísle 

byla „korunní princezny Stefanie“.

Gratulujeme výhercům, kterými 

se stali JUDr. Josef Dryk z Chebu, 

Irena Imramovskáz Lokte a Eva Mi-

chálková ze Žlutic. Všem zasíláme 

publikace o Karlovarském kraji.

V rámci našeho křížovkářského 

putování po památkách tentokrát 

zamíříme do Teplé. Město je zná-

mé především premonstrátským 

klášterem, který v roce 1193 zalo-

žil ... (tajenka), aby do něj vzápě-

tí povolal premonstrátské řehol-

níky z pražského Strahova. Příběh 

založení kláštera souvisí s třetí kří-

žovou výpravou pořádanou Jin-

dřichem VI. Této výpravy se roku 

1188 rozhodl zúčastnit i Hroznata. 

V rorce 1191 byl od křížové výpra-

vy spolu s dalšími šlechtici pape-

žem dispensován. Náhradou slíbil 

založit klášter.

Na přelomu století Hrozna-

ta vstoupil do tepelské kanonie 

a stal se členem řádu. Řádové rou-

cho přijal přímo z rukou papeže 

Innoncence III.

Správné znění tajenky zasílej-

te e-mailem na kontakty uvedené 

v tiráži na straně 8, poštu adresuj-

te tiskovému oddělení. 
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Koncem srpna se v krajské knihov-
ně uskuteční setkání odborníků 
s představiteli obcí a podniků regio-
nu, které zahájí novou etapu budo-
vání Národního parku Egeria. Tento 
projekt, součást přeshraničního Čes-
ko-bavorského geoparku, byl oficiál-
ně vyhlášen letos 4. června slavnost-
ním předáním certifikátu minister-
stva životního prostředí.

„Setkání pořádáme u příležitosti 
vyhlášení geoparku, navíc jsme teď 
uspěli - spolu s kolegy z Bavorska 
a Plzeňského kraje - s žádostí o do-

taci z přeshraničního programu  Cíl 
3,“ pochlubil se Jiří Loskot, pracov-
ník sekce Česko-bavorského geopar-
ku v Muzeu Sokolov.

Národní park Egeria zahrnuje cel-
kem 96 unikátních přírodních útvarů 
a důlních děl, z toho 41 nových, které 
jsou rozděleny do šesti tématických 
okruhů. Nacházejí se na souvislém 
území většiny Karlovarského kra-
je (výjimkou jsou jen Doupovské ho-
ry a Žluticko), na jihozápadě geopark 
přesahuje na Tachovsko.

Získaná dotace bude sloužit přede-
vším k lepší informovanosti návštěv-
níků chráněných lokalit. „Rozmístí-
me dalších 27 informačních tabulí, 
tou největší novinkou ale budou tak-
zvané bee-tagy a MP3 stezky, zvlášt-
ní internetové stránky, publikační 
činnost - velká obrázková kniha, geo-
turistická mapa - a putovní výstava, 
jejíž první zastávkou bude Muzeum 
Sokolov,“ shrnul hlavní přínos dota-
ce Jiří Loskot.

Návštěvníci geoparku se tak mo-
hou těšit na využití moderních tech-
nologií. Bee-tagy jsou informace, 
které dostanou na místě automaticky 
po zadání kódu přímo do svých mo-

bilních telefonů. Jde o projekt podpo-
rovaný ministerstvem životního pro-
středí.

Na výlet po MP3 stezce si budou 
moci do svých přehrávačů stáhnout 
ze speciální internetové stránky mlu-
vené průvodní slovo. „MP3 přehráva-
če s namluveným průvodním slovem 
dostanou také návštěvníci jáchymov-
ské štoly č. 1, kde se zatím zahraniční 
turisté museli spokojit jen s tištěným 
průvodcem,“ doplnil Loskot.

Realizace projektu rozvrženého na 
tři roky bude zahájena v listopadu le-
tošního roku, první bee-tagy by vede-
ní geoparku chtělo předvést v příštím 
roce při speciální exkurzi. Také MP3 
průvodce v Jáchymově by měl být 
k dispozici již příští rok.

Rozvoj geoparku tím ale zdaleka 
nekončí. „Letos na podzim podáme 
žádost o dotaci z Regionálního ope-
račního programu  Severozápad na 
tři stěžejní akce - zpřístupnění dolu 
Jeroným v Čisté pro veřejnost, úpra-
vy vstupu a vybudování zázemí što-
ly č. 1 v Jáchymově pro návštěvníky 
a rekonstrukci budovy bývalého dě-
kanství v Horním Slavkově na cent-
rum Národního geoparku Egeria,“ 

prozradil Jiří Loskot. 
V republice jsou nyní dva národ-

ní geoparky a Geopark Český ráj, 
zařazený do evropské sítě a sítě 
UNESCO.  V budoucnu chce stejné-
ho statutu dosáhnout i vedení Národ-

ního parku Egeria. „Kdyby se to po-
vedlo a na seznam UNESCA se do-
stal i západočeský lázeňský trojúhel-
ník, byl by pod ochranou UNESCO 
pomalu celý Karlovarský kraj. To by 
byl unikát!“ poznamenal Jiří Loskot

Národní geopark Egeria už má certifikát i dotaci

Lokality geoparku (červené mnohoúhelníky v mapě) pokrývají téměř celý 

Karlovarský kraj.  Východní hranici Česko-bavorského geoparku vyznačuje 

modrá linka v pravé části mapy. Foto KL

KRAJSKÁ „NEJ“

Záhadný
Krudum

 Chcete-li zavítat na nejtajemněj-
ší místo kraje, vypravte se na horu 
Krudum ve Slavkovském lese. Ce-
lá oblast v okolí Horního Slavkova je 
s touto mystickou horou a jejím oko-
lím velice úzce spjata. Původní oby-
vatelstvo si vyprávělo mnoho bájí, je-
jichž původ je velmi starý, některé 
sahají svými kořeny hluboko do stře-
dověku, ale i dále.

O Krudumu se například říká, že 
má zelenou hlavu (les), stříbrné srd-
ce (stříbrná ruda) a zlatou patu (v ba-
žinách na úpatí se kdysi rýžovalo zla-
to). Od Plzně do Chomutova lidé ří-
kávali svým dětem: „Když budeš 
hodný, přijde Mikuláš z Krudumu 
a přinese ti nějaký pěkný dárek, ale 
jestli budeš zlobit, tak si tě na Kru-
dum odnese.“ Tradovalo se, že stařík 
má svůj domov na této hoře a odtud 
roznáší své dary. 

Tato legenda je velmi propojena 
se zaniklým kostelem sv. Mikuláše, 
který ve středověku stával na úpatí 
hory, na křižovatce cest mezi Hruš-
kovou, Třídomím a Nadlesím, a ke 
kterému se váže také mnoho legend. 
V současné době se kostel sv. Miku-
láše těší zájmu archeologů. 

Na vrcholu hory Krudum (Chru-

dim, 838 m n. m.) je dnes nová 

rozhledna využívající ocelové 

věže radio komunikací. 

inzerce

Historické centrum Chebu bude ve 
dnech 27.-28. srpna žít návštěvou Al-
brechta z  Valdštejna. Město pořádá 
Valdštejnské slavnosti pravidelně od 
roku 2005, tradice je však mnohem 
starší - pobyt vévody a  jeho vražda 
v Chebu byly s oblibou připomínány 
již začátkem minulého století.

Právě do té doby se letos vrací i kos-
týmy, do kterých se mohou oblé-
ci Chebané k  uvítání slavného voje-
vůdce. Podobně jako vloni platí, že 
kdo z dětí přijde v pážecím kostýmu, 
bude se moci svézt v  areálu Krajin-
ky v chebském podhradí zadarmo na 
ručně poháněných dřevěných kolo-
točích kočovné společnosti Al Rašíd.

Střihy jsou k  dispozici zdarma 
v  chebském infocentru na náměstí 
Krále Jiřího z Poděbrad. „Letos jsme 
připravili střihy nejen pro děti, ale 
i  pro jejich maminky,“ říká Marce-
la Brabačová z městského infocentra.

V programu slavností, který je sku-
tečně bohatý, si najde každý to své. 

A  to ať už se jedná o  rekonstruk-
ce momentů z  Valdštejnova pobytu 
v  Chebu, slavnostní průvody, histo-
rický jarmark na náměstí nebo kul-
turní akce. Podrobnosti zájemci na-
jdou na speciální internetové strán-
ce  www.valdstejnske-slavnosti.eu/cz.

Skok z dob třicetileté války do po-
čátků aviatiky i  nejmodernějších le-
teckých strojů zažijí návštěvníci Che-
bu, kteří se z  centra vydají na okraj 
města. Na letišti v Horních Dvorech 
se totiž  ve dnech 28. a 29. srpna koná 
třetí ročník Leteckého dne.

Představí se na něm větroně, ultra-
lehká letadla a  vírníky i  akrobatická 
skupina Th e Flying Bulls Aerobatics 
Team na čtyřech strojích Z-50L, cvič-
ný stíhací stroj z druhé světové války 
NA AT-6 a možná i nadzvukové stí-
hačky JAS 39 Gripen nebo bitevní vr-
tulníky Mi-24. Letos poprvé budou 
letadla startovat přímo na chebském 
letišti, takže je uvidíme pěkně zblíz-
ka. Více na www.letistecheb.cz.

Cheb nabídne o víkendu Valdštejnské slavnosti a letecký den

Jiří Loskot nad plány dalšího 

rozvoje geoparku.  Foto KL

Také letos Albrecht z Valdštejna nepochybně využije návštěvy Chebu 

k získání nových rekrutů do svých armád.  Foto KL

Program slavností
Pátek 27. 8. 2010

14:00 Otevření dobového trhu s pro-
gramem
16:45 Průvod z hradu na náměstí
17:00 Příjezd Valdštejna s družinou
17:30 Procházka Valdštejna tržištěm
19:30 Slavnostní koncert
20:30 Večerní zábava s programem

Sobota 28. 8. 2010

09:00 Dobové tržiště s programem
10:00 Valdštejnská pobožnost
11:00 Koláčový turnaj „Tritia“
10:00 Kočovná společnost „Al Rašíd“
a jejich středověké atrakce pro děti
10:00 Středověká mučírna
10:00 Jízdárna pro malé i velké
14:00 Středověká módní přehlídka
16:00 Bitva v Poohří
17:30 Audience u vévody
19:30 Pochodňový průvod městem
z hradu na náměstí
20:00 Velká večerní slavnost s  vévo-
dou na náměstí, ohňostroj

Pozůstatky kostela sv. Mikuláše
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Občanské sdružení Šance pro vás 
založené Janou Tomsovou a  Lenkou 
Hruškovou-Bursovou uspořádalo pro 
42 dětí z  Kynšperka, Sokolova a  Ný-
řan čtrnáctidenní letní tábor poblíž 
Rožmitálu pod Třemšínem. 

Výpravu do pohádkové říše všich-
ni zahájili dne 2. července u rybníku 
Sobeňáku. Tam již na celý pohádko-
vý průvod čekali jejich ochránci: vod-
ník Kapraď, Sněhurka, Šípková Rů-
ženka, Maková panenka, víla Amálka, 
pirátka Simča a královna Simona spo-
lu s čarodějnicí Zdravuškou. 

Po celou dobu nebyl ani chvilku čas 
na nudu, neboť rybník Sobeňák po-
skytl všem mnoho prostoru ke sko-
tačení a vodním hrátkám. Všichni ta-
ké bedlivě prozkoumali nejbližší okolí 
a vydali se i na výlety. Alej české krá-
lovny Johanky z Rožmitála a městeč-
ko Březnice stály za zhlédnutí.

Toužebně očekávaným dnem byla 
pak Sobenská pouť, na kterou přijeli 
i mnozí příbuzní našich pohádkových 
postav. Celé slunné odpoledne se sou-

těžilo, střílelo ve střelnici, chytaly se 
rybky, házel se hrách do mísy, vod-
ník lapal dušičky. Ani na občerstvení 
se nezapomnělo. Než se hosté s námi 
rozloučili, všichni si společně zatan-
covali, a to opravdu stálo zato. Co by 
to bylo za pouť, kdyby si všichni ne-
odnesli pouťové růže ze střelnice. Ve-
čer pak oslava  pokračovala pyžamo-
vou veselicí. 

Není možné opomenout, že pro-
běhla  velká zámecká olympiáda, kde 
si všichni opravdu zastříleli a zaházeli. 
U některých disciplín nebylo pro ná-
val možné dostat se na řadu. 

Také program v zámeckém divadle, 
kdy pohádkové bytosti předvedly své 
divadelní umění, byl nabitý. Je třeba 
zmínit i  noční pochod Hejkalovým 
lesem, při kterém museli téměř všich-
ni prokázat velkou odvahu. A  to ne-
mluvím o častém opékání buřtů u po-
hádkového ohně. V podvečerních ho-
dinách pak probíhala na zámeckém 
hřišti různá sportovní  klání. 

Zámecká kuchyně byla výborná, 

pohádkové bytosti byly báječné, je-
jich ochránci se o ně starali svědomi-
tě a sluníčko si dalo skutečně záležet. 

Za všechny pohádkové táborníky  
Popelka - Štěpánka Neubergová

P. S. Občanské sdružení Šance pro 
vás děkuje všem pohádkovým spon-

zorům: Mgr. L. Moravčíkové, MU-
Dr. M. Komárkové, panu P. Špinaro-
vi, panu P. Medovi, Mgr. Š. Neuber-
gové, Mgr. M. Malé, panu L. Tomso-
vi, panu V. Partynglovi, panu M. Kai-
serovi, panu J. Hruškovi a manželům 
Procházkovým.
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Tábor obývaly jen samé pohádkové bytosti. Foto „Popelka“

Pro více informací a VZORKY ZDARMA volejte na bezplatnou infolinku 

800 100 150 nebo navštivte www.moliklub.cz

Dopřejte si bezstarostný pocit i Vy
Vložky MoliMed jsou diskrétní, zabraňují zápachu a jsou mimořádně šetrné k pokožce
Vložky MoliMed jsou speciálně vyvinuty pro ženy s lehkým únikem moči.
Díky prodyšnému materiálu a pH 5,5 navíc zaručují, že pokožka zůstává zdravá.

molimed_CZ_2q2010_inzercia_285x216_0810.indd   1 3.8.2010   10:03:14
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Děti prožily dva týdny v pohádkové říši

www.zurnalmedia.cz
K. Vary - 353 224 200, 739 544 455 

Cheb -  354 597 403, 739 544 445
e-mail: info@zurnalmedia.cz

Údržba silnic Karlovarského kraje, , a. s., si  Vás dovoluje pozvat na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
18. září v Chebu

  

Více informací najdete na na www.uskk.cz

 Všichni návštěvníci jsou srdečně zváni. 

V sobotu 18. 9. 2010 od 9.00 do 
15.00 hodin se uskuteční Den ote-
vřených dveří akciové společnosti  
Údržba silnic Karlovarského kraje, 
a. s., tentokráte na středisku v Che-
bu, Vrázova 10.

Seznámíme Vás s  technikou 
a prací silničářů. Děti se mohou tě-
šit na atrakce a  soutěže s odměna-
mi.  Občerstvení a parkování v are-
álu je zajištěno.

V průběhu třetí etapy rekonstrukce pěší 
zóny v Chebu, která spočívá již jen v opra-
vě přilehlých částí Májové ulice, narazi-
li dělníci na několik nástrah. Podle stav-
byvedoucí Moniky Štádlerové objevili na-
příklad při odkrývání chodníku u celního 
úřadu zhruba 40 centimetrů silnou beto-
novou desku. A protože pod ní bylo ulo-
ženo větší množství kabelů, nemohli po-
užít bagr. Bourací práce tak museli prová-
dět manuálně, s pomocí kompresoru.

V současné době se v Májové ulici pra-
cuje na pokládce kabelů pro telekomuni-
kace, datové informace a veřejné osvětle-
ní. Následovat bude výstavba nové rampy 
před kinem Svět.

„Celkově jsem s rekonstrukcí pěší zóny 
spokojená,“ konstatuje Miloslava Kurzwei-
lová z Chebu. „Když po ní jdu v podpat-

cích, je to lepší než po původním, už roz-
bitém asfaltu. Líbí se mi i Brána času, která 
se podle některých lidí do historického já-
dra města nehodí.“

Brána času je otočný ocelový monolit 
stojící na rozhraní pěší zóny a náměstí Krá-
le Jiřího z Poděbrad. Symbolizuje vchodo-
vé dveře do již neexistujícího domu, kte-
rý zde stával. Na toto umělecké dílo nava-
zuje časová osa procházející celou pěší zó-
nou. Jsou na ní zachycena všechna důleži-
tá data z historie Chebu - od první písem-
né zmínky o městě z roku 1061 po součas-
nost.

Náklady na rekonstrukci chebské pěší 
zóny mají dosáhnout výše 136 miliónů 
korun. Cheb však díky dotacím zaplatí ze 
svého pouze necelých 15 miliónů. Hotovo 
bude v říjnu 2010.

Při bourání chodníku nad kinem nemohli dělníci použít bagr

Májová ulice v Chebu se proměnila 
v jedno velké staveniště. Do finiše 
všech prací, měsíce října, bude ko-
munikace pouze jednosměrná. Do-
prava ve směru od kruhového ob-
jezdu u tzv. americké školy je sve-
dena na objízdnou trasu.

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad

www.nuts2severozapad.cz                     www.europa.eu

„Vize přestane 
být snem“

CZ SK

prospekt bezplatně zašleme
volejte zdarma

800 100 414
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Vážený pane generální řediteli, 
uběhly čtyři měsíce od Vašeho jme-

nování do funkce. Jsem si plně vědom 
toho, za jak nepříznivého stavu jste ne-
mocnici přejímal. Negativní hospodář-
ské výsledky za léta 2006-2009 byly pro-
vázeny personálními otřesy, které vyvr-
cholily krizovými stavy hlavně na in-
terních odděleních nemocnice v Karlo-
vých Varech a v Sokolově.

K  preventivnímu řešení tohoto sta-
vu nepomohla ani zpracovaná Strategie 
zdravotnictví Karlovarského kraje, po 
které bylo dlouhodobě voláno. Pod pa-
tronací „Hnutí doktorů“ vznikl doku-
ment o 248 stranách s třemi variantami 
dalšího směrování krajského zdravot-
nictví. Nezakrytě je zde preferována re-
alizace varianty ,,A“, která požaduje vý-
stavbu nové nemocnice na tzv. „zelené 
louce“ a transformaci nemocnice v So-
kolově na zařízení s následnou péčí. To 

by znamenalo zhoršení dostupnosti lé-
kařské péče pro téměř 100 000 občanů 
Sokolovska. 

Tento koncepčně zcela nereálný zá-
měr částečně napravilo zastupitelstvo 
Karlovarského kraje na svém jednání 
24. 9. 2009. Přijatým usnesením č. ZK 
281/09/09 uložilo udržet současný stav 
ve třech jednotkách KKN, a.s. do do-
by výstavby nové nemocnice. V usnese-
ní se nehovoří o změnách, které mohou 
nastat po ukončení výstavby Pavilonu 
akutní medicíny v  nemocnici Karlovy 
Vary. Předpokládám, že se řešením to-
hoto problému již nyní zabýváte jak po 
stránce technické, tak personální, aby 
zastupitelstvo kraje mohlo včas upra-
vit usnesení č. ZK 281/09/09 po projed-
nání Vašeho návrhu v příslušných orgá-
nech KKN, a.s. a Karlovarského kraje.

V  tomto duchu Vám představen-
stvo KKN, a.s. uložilo řadu konkrét-
ních úkolů zcela zásadního významu 
pro další rozvoj zdravotnictví v  kraji. 
Každý krizový manažer je si vědom to-
ho, jak důležitou roli pro úspěšné zvlád-
nutí mimořádné situace má faktor ča-
su. Musím však bohužel konstatovat, že 
některé úkoly nejsou v  daných termí-
nech plněny. Například podnikatelský 
plán na letošní rok byl valnou hroma-

dou schválen až 22. 7. 2010 (termín byl 
30. 4. 2010). Do 30. 6. 2010 měl být vy-
pracován střednědobý výhled hospoda-
ření včetně plánu investic na roky 2011 
a 2012. 

A to je hlavní důvod proč jsem se roz-
hodl Vás veřejně oslovit. Správné smě-
rování fi nančních prostředků zásad-
ně ovlivní kvalitu a  dostupnost lékař-
ské péče v kraji v budoucnu. V oblasti 
investic se již realizují dvě zásadní ak-
ce a to Pavilon akutní medicíny nemoc-
nice Karlovy Vary za cca 750 milionů 
Kč a rekonstrukce nemocnice v Chebu 
za cca 400 milionů Kč. Pro nemocnici 
v  Sokolově však neexistuje žádný po-
dobný perspektivní záměr. Vzniká te-
dy zákonitě otázka, jaké jsou skutečné 
úmysly nového vedení KKN, a.s.?

Pane generální řediteli, vezměte pro-
sím na vědomí, že samosprávné orgá-
ny měst a obcí Sokolovska jednoznačně 
odmítly snahy o další omezování lékař-
ské péče v okrese. Nestačilo již zrušení 
kvalitních nemocnic v Kraslicích a Lok-
ti? Proč zatím vedení KKN, a.s. neza-
dalo alespoň studii modernizace této 
nemocnice? Předpoklady k  tomu jsou. 
Vždyť stavebně lůžkový fond je vybu-
dován na dvojnásobnou lůžkovou ka-
pacitu proti stávajícímu stavu.

Všichni přece víme, že v  Sokolo-
vě existuje fi rma SUAS, a.s., právní ná-
stupce, která ústy svého generálního ře-
ditele ing. Františka Štěpánka v rozho-
voru pro „Dnes“ dne 20.1.2010 nabíd-
la pomoc při řešení situace. Jen s  jed-
nou podmínkou - cituji slova generál-
ního ředitele: „Teď se musí vyjasnit zá-
měry kraje, jak bude fungovat zdravot-
nictví v kraji.“  Nesmíme zapomínat na 
to, že základním předpokladem stabili-
zace v KKN, a.s. nejsou jen mzdové zá-
ležitosti zaměstnanců, ale především 
jistoty jejich perspektivní zaměstna-
nosti a  zlepšování pracovních podmí-
nek, které zdravotnickému personálu 
umožní dávat pacientům kvalitní zdra-
votní péči.

Jistě jste si již zanalyzoval příčiny do-
savadního negativního vývoje a položil 
si otázku, zda současný způsob organi-
zace, řízení, kompetencí a odpovědnos-
ti je při takto tuhé centralizaci pro dal-
ší rozvoj zdravotní péče přijatelný. Já si 
myslím že ne.

Závěrem si dovoluji vyslovit svůj 
vlastní názor po prostudování mnoha 
dokumentů koncepčního charakteru 
(kraj již stály miliony korun) a konzul-
taci s odborníky, jakého cílového uspo-
řádání by nemocnice v  Sokolově měla 

docílit:
•  základní péče (interna, chirurgie, dět-

ské, gynekologie a porodnictví)
•  neurologie s cerebrovaskulárním cen-

trem II. typu - iktové centrum (Vydá-
no věstníkem Ministerstva zdravot-
nictví, částka 8 z 1. 7. 2010)

•  další oddělení (např. ODN, ORL, 
OCHRIP)

•  ARO + komplement
•  transfuzní stanice
•  logistika

Podporuji rozvoj specializace v KKN,  
a.s., na kterém by se měly podílet všech-
ny tři nemocnice. Stávající oddělení oč-
ní a  ortopedické v  nemocnici Sokolov 
dosahuje velmi dobrých výkonů v kva-
litě i kvantitě. Doporučuji zvážit jejich 
rozvoj do úrovně kliniky pro celý kraj, 
což by se jistě kladně projevilo v rozho-
dování lékařů, kam nastoupit.

Vážený pane generální řediteli, tento 
dopis nechápejte jako nedůvěru k  Va-
šim schopnostem nebo kritiku své do-
savadní práce, ale jako námět k zamyš-
lení při zpracování střednědobého plá-
nu KKN, a.s.

Uvítal bych, a nejen já, ale občané kra-
je, kterým není jedno, jak se situace ve 
zdravotnictví bude vyvíjet, Vaši odpo-
věď v Krajských listech.

Otevřený dopis generálnímu řediteli Karlovarské krajské nemocnice JUDr. Zdeňku Horákovi

Ing. Václav Živný,
krajský zastupitel za KSČM
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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

JUDr. Manfred Kraus, pověřen
zastupováním vedoucího odboru

tel. 353 502 190
manfred.kraus@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

www.zurnalmedia.cz
Příjem inzerce:

K. Vary - 353 224 200, 739 544 455 
Cheb -  354 597 403, 739 544 445

e-mail: info@zurnalmedia.cz

blesková minipůjčka

ŘEŠENÍ EXEKUCÍ 
NA NEMOVITOSTECH

PŮJČKY SE ZÁSTAVOU 
NEMOVITOSTÍ

SVODODY 49, CHEB
tel.: 773 543 805, 355 335 414

www.infraco.cz

Vážení čtenáři Krajských listů, v jed-
nom z  předešlých čísel jsem děkoval 
voličům za podporu a  následný ne-

sporný úspěch nově vzniklé strany 
TOP 09 v parlamentních volbách. Od 
té doby uplynulo pár měsíců a  TOP 
09 je důležitou složkou koaliční vlády 
ODS, TOP 09 a Věcí veřejných.  Nová 
strana se tak rok od vzniku své exis-
tence zapojila do řešení nepopulár-
ních kroků vlády tzv. rozpočtové od-
povědnosti. Přesto lidé s našimi kroky 
souhlasí (což ostatně vyjádřili právě ve 
volbách), mají už dost populistických 
předvolebních slibů a chtějí, abychom 
problémy, které se jich bezprostředně 

týkají, razantně řešili.
Nyní stojíme před volbami komu-

nálními. TOP 09 se za svoji krátkou 
dobu existence etablovala v řadě míst 
regionu. Svoji kandidátku staví v Kar-
lových Varech, Sokolově, Chebu, Ma-
riánských Lázních, Žluticích, Lokti, 
Horním Slavkově, Chodově, Ostrově 
a ve spoustě dalších obcích Karlovar-
ského kraje. Kromě toho TOP 09 úz-
ce spolupracuje s Nezávislými staros-
ty, kteří tak pokrývají další velkou část 
kraje. Píši o  tom proto, protože TOP 

09 s  podporou starostů od svého po-
čátku nabízí propojení praxe komu-
nální politiky s tou vrcholnou na vlád-
ní úrovni. Naši zákonodárci chtějí po-
máhat regionům a komunální proble-
matika musí být inspiračním zdrojem 
k návrhům a řešením kvalitnějších zá-
konů. V  komunálních volbách kan-
diduje řada nesrozumitelných a  úče-
lových subjektů, o  kterých se dozví-
te právě jen kvůli komunálním vol-
bám. Záštita takovým subjektem je ry-
ze účelová, protože tzv. nezávislí kan-

didáti pak nemusejí shánět spousty 
podpisů pod potřebnou petici. Stačí 
jim to, že kandidují za jakékoliv regis-
trované hnutí. Nenechte se tedy zmást 
přílišným spektrem hnutí a stran, kte-
rá mnohdy ani neznáte a  věřte nám. 
Z  logiky věci je totiž zřejmé, že kan-
didáti TOP 09 v komunálních volbách 
budou moci své předvolební plány ve 
svých městech a  obcích lépe realizo-
vat, protože mají zastání jak v  kraj-
ském zastupitelstvu, tak i v parlamen-
tu a vládě.

TOP 09 s podporou starostů nabízí logickou vazbu mezi komunální, krajskou i vládní politikou

Ing. Josef Malý,
krajský zastupitel za TOP 09

Obchodní centrum Fontána, www.ocfontana.cz
pondělí - neděle: 10:00 - 20:00 h 

 Mimozemské objekty v OC Fontána 

Fotografi e z oblasti UFO a astronautiky

 Skutečné exponáty

Dle historických záznamů bylo první UFO v Karlovarském kraji zazname-
náno již ve druhé polovině 18. století. Uveďte přesný datum, který uvádí 
tuto historickou událost.

Kolik lidí navštívilo v roce 2009  Obchodní centrum Fontána?

o 5x 2 vstupenky do Techmanie
Hodnota jedné vstupenky- 140 Kč

PARUKY
největší výběr 

a nejnižší ceny v regionu
Jilly Lenau s.r.o

Aš, Hlavní 65
tel.: 354 52 66 65, 777 267 143

akceptujeme poukazy 

všech pojišťoven

LEVNĚJŠÍ  POVINNÉ 
RUČENÍ až o 60% 
z výběru několika pojišťoven
+ dárek (ceny s bonusem 7 let)

auta do 1.000 cm3 za 1.608 Kč, do 1.350 
cm3 za 1.738 Kč , do 1.850 cm3 za 2.539 Kč, 
do 2.500 cm3 za 3.931 Kč, nad 2.500 cm3 za 

5.270 Kč, náklad. auta: do 12.000 kg za 6.216 
Kč, nad 12.000 kg za 8.928 Kč, návěs za 

4.258 Kč a tahač 30.115 Kč
získáte přes www.trefy.cz nebo 

v Jateční 1, Cheb - vedle veřejných WC. 
Podrobnosti na tel. 724 561 443.

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. 
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Hradní slavnosti
Letos v  létě uplynulo 710 let od 

první zmínky o  chebském pivu. 
Jubileum bude oslaveno o to více, 
že po patnácti letech se zase vaří 
Chebské Hradní.

Obnovený pivovar proto při-
pravil na 17. a 18. září (v pátek od 
16.00, v sobotu od 10.00 do noci) 
v  kulisách hradu Chebské hradní 
slavnosti 2010 s pokusy o zlome-
ní rekordů v pivních disciplínách. 

V  bohatém programu si ale na 
své přijdou i  hudební fajnšmekři 
při koncertech osmi kapel, chybět 
nebudou ani atrakce pro děti. 

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.  UKAZATELÉ CESTY
Průřez tvorbou O. H. Hajeka

do 29. 9., Ostrov, Letohrádek
VIKTOR MUNK - SKRYTÁ TVÁŘ
Dílo málo známého umělce

do 21. 11. 2010 , Muzeum Cheb
ZBRANĚ ORIENTU
Unikátní sbírky militarií

do 30. 9. Cheb, pod hradem
LÉTO V KRAJINCE
www.produkcni-centrum.cz

26. 8., 15. 9.
Cheb,  kostel sv. Mikuláše 19.30
CHEBSKÉ VARHANNÍ LÉTO

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

27.-28. 8. Cheb
VALDŠTEJNSKÉ SLAVNOSTI

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

28. 8. Aš, vrch Háj
LETNÍ SLAVNOSTI MĚSTA

28.-29. 8. Cheb, Horní Dvory
MEZINÁRODNÍ LETECKÝ DEN 

28.-29. 8. K. Vary, centrum
KARLOVARSKÁ RŮŽE
Exhibice mažoretkových skupin

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

2.-12. 9. Toužim - Přílezy
ME V LETECKÉ AKROBACII

3. 9., Cheb, Galerie G4 v 18.00
INDIÁNI S. BAHCHEVANOVÉ

3.-4. 9., Sokolov, DDM
SOKOLOVSKÁ PADESÁTKA

3.-5. 9. K. Vary, centrum
MEZINÁRODNÍ FOLKLÓRNÍ
FESTIVAL 

4. 9. Chodov, centrum
CHODOVSKÉ POSVÍCENÍ

10., 17. 25. 9. a 1. 10. 
DVOŘÁKŮV KARLOVARSKÝ
PODZIM - www.kso.cz

11. 9. Sokolov, centrum, Bohemia
HORNICKÁ POUŤ 

11. 9. Seeberg od 14.00
SLAVNOST FRANTIŠKOLÁZEŇ-
SKÝCH OSTROSTŘELCŮ

16.-19.  9. M. Lázně, centrum
MARIÁNSKÝ PODZIM
Mezinárodní folklórní festival

18. 8. K. Poříčí, Statek Bernard 10.00
KRÁLOVOPOŘÍČSKÁ POUŤ

18. 9. K. Vary, divado 19.30
LABUTÍ JEZERO

24.-26. 9. Sokolov, Městské divadlo
SOKOLOVSKÁ ČURDA

25. 9. Horní Slavkov, náměstí
SLAVKOVSKÉ SLAVNOSTI

25. 9. M. Lázně, u hotelu Krakonoš
SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ 

25. 9. Boží Dar - Ryžovna
SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ

25. 9. Kraslice, Městské sady
SVATOVÁCLAVSKÉ SLAVNOSTI

26. 9. Ostrov, Staré náměstí
MICHAELSKÁ POUŤ

18. 9. M. Lázně, plochá dráha
MS NA DLOUHÉ PLOCHÉ DRÁZE

24.-26. 9. Cheb, hala Lokomotivy
O ŠTÍT MĚSTA CHEBU
Mezinárodní turnaj v házené žen

28. 9. K. Vary, KV Aréna
FINÁLE MS V BASKETBALU ŽEN
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Kam v Karlovarském kraji za kulturou a sportem?
PŘEDNÁŠKY

16. 9. Sál Dvory 17.00
Libor Huml: Nový Zéland
Ve znakové řeči, tlumočeno do ČJ 
23. 9. Sál Dvory 16.30
Ing. V. Lažanský: Zámek Chyše
Ve znakové řeči, tlumočeno, 40 Kč
17. 9. Odd. pro handikep. 17.00
Napůl prachem zapadaní, 2. přednáš-
ka z cyklu k Máchovskému roku
22. 9. Odd. Lidická 18:00
Hlasité čtení: Pratchett, Čaroprávnost 
13., 27. 9. VS Dvory 10.00 a15.00 
Kurz orientace na webu KKKV 

VÝSTAVY
1.-29. 9. Kavárna Dvory, v. 17.00
Naděje, kresby Lenky Hořínkové
1.-30. 9.  A-klub Dvory, v. 17.00
Můj kouzelný svět fantasy a manga, 
obrazy  Petra Weise
15.-30. 9. Odd. Lidická, v. 17.00
Moje cesta do Santiaga de Composte-

la..., fotografi e Jany Burianové
do 30. 11. Půjčovna Dvory
Vzácná a pozoruhodná vydání díla K. 
H. Máchy

HERNÍ KLUB
2., 9., 16., 23., 30. 9. A-klub 15.00
Chytrá zábava pro každého od 15 let 
18. 9. A-klub 15.00
Herní sobota. 
PRO DĚTI - DĚTSKÉ ODD. DVORY

17. 9. 15.00
Setkání u Aladina. K oslavě 100. naro-
zenin Františka Hrubína - vědomostní 
a pohybové soutěže 
15., 22., 29. 9. 15.00
Středa s pohádkou (čtení, loutkové di-
vadlo, malování, soutěže)
10., 17., 24. 9. 15:00 
Páteční pohádkové hrátky

PRO SENIORY
16., 23., 30. 9. Odd. Lidická 10.00
Kurz arteterapie                             

tel. 353 502 804, 736 514 048

sekretariat@knihovnakv.cz

www.knihovna.kvary.cz

Poprvé v historii Karlovarského kra-
je se od 2. do 12. září 2010 sejde svě-
tová letecká elita, která se utká o titul 
Mistra Evropy v akrobatickém létání. 
Na letišti Aeroklubu Toužim v Příle-
zích bude bojovat přes 55 závodníků 
z 19 zemí.  Soutěž se koná pod zášti-
tou předsedy vlády a hejtmana Karlo-
varského kraje.

Po dobu závodů bude letiště otevře-
no veřejnosti. Vrcholem bude divác-
ky nejatraktivnější soutěž ve Freesty-
lu. Ta se uskuteční 10. a 11. září a na-
stoupí do ní nejlepší z nejlepších. Po-
řadatelé rovněž připravili diváckou 
anketu, v níž mohou vyhodnotit nej-
lepšího akrobata této kategorie. Vítěz 
na oplátku vylosuje diváka, který zís-
ká zajímavou cenu.

Více čtěte v rozhovoru na straně 4. Své umění na šampionátu předvede i domácí Petr Kopfstein.  Foto KL

Letečtí akrobaté se utkají nad Toužimí

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.

Prázdninová vědomostní inter-
netová a výtvarná soutěž pro děti 
„O hejtmanský mobil“ o deset mo-
bilních telefonů má uzávěrku již 
za několik dní - 31. srpna. Anketu 
o vesnici a osobnost desetiletí  jsme 
vyhlásili v tomto čísle a na nomina-
ci mají zájemci čas do 15. listopadu.  

Až 20. října bude ukončena sou-
těž  o ceny v celkové hodnotě 100 ti-
síc korun „10 let s památkami kra-
je“. Úkolem soutěže je zaplnit beze 
zbytku předtištěný arch 28 segmenty 

- obrázky památek v Karlovarském 
kraji v samolepící úpravě (20 obráz-
ků hradů, zámků a klášterů a relikvi-
ář sv. Maura rozdělený na 8 dílů).

Soutěžící mohou kompletně zapl-
něný arch společně 
s vyplněným slo-
sovatelným kupo-
nem předat osobně 
do podatelny Kraj-
ského úřadu Kar-
lovarského kraje (osobně doručený 
arch může být po kontrole úplnosti 
vrácen soutěžícímu) nebo jej zašlou 
poštou na adresu: Krajský úřad Kar-
lovarského kraje, Závodní 333/88, 
360 21 Karlovy Vary.

Jednotlivé segmenty lze získat na 
přístupných památkách v Karlovar-
ském kraji a ve vyjmenovaných mu-

zeích a galeriích:
Památky - Zámek Kynžvart, hrad 

a zámek Bečov, hrad Loket, klášter 
premonstrátů Teplá, Chebský hrad, 
hrad Seeberg, zámek Chyše, hrad 

Skalná, zámek So-
kolov, Horní hrad, 
Chlum sv. Maří - 
areál proboštství 
s kostelem, zámek 
Mostov, Ostrov - 

posvátný okrsek.
Muzea a galerie: - Muzeum Cheb, 

Muzeum Sokolov, Muzeum Karlo-
vy Vary, Galerie výtvarného umění 
Cheb, Galerie umění Karlovy Vary, 
Galerie G4 Cheb, Císařské lázně Kar-
lovy Vary, Městské muzeum Marián-
ské Lázně, Městské muzeum Františ-
kovy Lázně, Městské muzeum Aš.

Za jednu zakoupenou vstupenku 
na památku nebo do kulturní institu-
ce lze získat 2 segmenty (obrázky), za 
dvě vstupenky 3 segmenty, za rodin-
nou vstupenku 4 segmenty. Soutěžní 
arch lze získat na vyjmenovaných pa-
mátkách a organizacích nebo v kraj-
ské 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 „10 let s památkami kraje“ trvá až do října

Rusalku v lijáku ocenili diváci ovacemi

Novinkou letošního ročníku byl zá-
vod žen a v rámci Mistrovství Evropy 
i juniorů ve třídě MX125.

Organizátorům od začátku dělalo 
problémy hlavně počasí. To sice ne-
odradilo dvacet tisíc diváků od ná-

vštěvy, ale kvůli podmáčené trati byla 
zkrácena sobotní část šampionátu. 

Nedělní část závodů se však odje-
la beze změn a za polojasného poča-
sí jasně dominovali mistři světa. Kate-
gorii MX2 ovládl loňský mistr z Fran-
cie Marvin Masquin před šestnácti-
letým německým supertalentem Ke-
nem Roczenem. Kategorii MX1 s pře-
vahou vyhrál trojnásobný mistr svě-
ta Ital Antonio Cairoli. Překvapení se 
naopak zrodilo ve třídě MS žen, kde 
se suverénní lídr šampionátu Němka 
Stephanie Laier musela sklonit před 
uměním Francouzsky Lancelotové 
a krajanky Frankeové.

Z českých závodníků ve třídě MX2 
velmi příjemně překvapil Martin Mi-
chek, který si do světového žebříčku 
připsal 16 bodů a v Lokti celkově dva-
nácté místo. V královské třídě MX1 
skončil Filip Neugebauer na 25. po-
zici a v kategorii žen Jana Bártová na 
15. pozici.

Slavnostnímu uvedení Rusalky při desátém ročníku operního festivalu v Lokti nepřálo počasí.  V po-

lovině druhého dějství se na přírodní amfi teátr spustil vytrvalý sílící déšť.  Účinkující se ale nevzdali 

a v sílícím dešti představení dohráli, byť  se zkrácením závěrečné části.  Diváci, kteří se alespoň moh-

li chránit deštníky, je za to odměnili bouřlivými ovacemi.  Další Rusalky a  jiných operních lahůdek  

v kouzelném prostředí pod loketským hradem se  dočkáme opět  až napřesrok,  tentokrát  ale ne kvů-

li světové fi nanční krizi - příští rok proběhne rekonstrukce hlediště divadla. Foto KL

Sbírka napomůže obnově 
kulturní památky v Chebu

U příležitosti Dnů evropského kul-
turního dědictví (European Herritage 
Days 2010) Karlovarský kraj ve spo-
lupráci s Městem Cheb uspořádá 14. 
září koncert Luboše Pospíšila v  ob-
jektu kostela Zvěstování Panny Ma-
rie v Chebu.

Výtěžek ze vstupného bude věnován 
na práce související s  obnovou této 
zdevastované kulturní památky, kte-
rá je od roku 2006 ve vlastnictví měs-
ta. To plánuje využití objektu v areá-
lu bývalého františkánského kláštera 

(dnes sídla oblastního archivu) jako 
koncertní síně.

Obdobné veřejné sbírky byly Kar-
lovarským krajem pořádány už v  le-
tech 2004-2009, kdy byly výtěžky 
z  koncertů použity na opravu kap-
ličky v Libnově, na restaurování čás-
ti Cranachova oltáře z  kostela sv. Já-
chyma v  Jáchymově, na obnovu kos-
tela sv. Wolfganga v Ostrohu a zvonič-
ky v Údolí u Lokte a naposledy na re-
stauraci uměleckých předmětů v kar-
lovarských Císařských lázních.

Světový šampionát se v Lokti jel na blátě

Díky přispění Nadace ČEZ mají děti v areálu krajského úřadu nové hřiš-

tě s  řadou atrakcí. Na snímku vlevo první náměstek hejtmana Martin 

Havel a  mluvčí skupiny ČEZ Martin Sobotka při slavnostním otevření 

stříhají pásku na začátku in-line dráhy.  Foto KL

Areál slouží i sportu a hrám  

Již popatnácté se na Loketských serpentinách sešla elita světového mo-

tokrosu, aby ve třídách MX2 a MX1 bojovala o světové body.  Foto KL

Vysílání z Karlových Varů 
15.00  - 18.00

KRAJ
KARLOVARSKÝ
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